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Resumo
Neste estudo, o método de extração no ponto nuvem (CPE) foi investigado para a 
extração de quatro herbicidas da classe das triazinas (atrazina, simazina, ametrina e 
prometrina), e para dois dos principais produtos de degradação da atrazina (desetil-
atrazina e desisopropil-atrazina). As melhores condições de extração observadas 
foram: concentração do agente surfactante (Triton X-114) de 2,50 % (m/v), 
concentração de NaCl de 3,00 % (m/v), temperatura de 30 ºC e tempo de equilíbrio 
de 20 min. O método proporcionou limite de detecção entre 1,1 e 3,2 µg L-1 e faixa 
linear de 10,0 a 500 µg L-1 empregando a técnica de cromatografia a líquido de alta 
eficiência (HPLC), sendo empregado com amostras de água de poço e rio originárias 
de região agrícola do sudoeste do estado do Paraná. Foi conduzido um estudo de 
recuperação com concentrações dos herbicidas de 10,0, 25,0 e 100 µg L-1 sendo 
obtidos resultados entre 31 e 127 %, com tendência de menores percentuais de 
recuperação, provavelmente em decorrência das características mais polares dos 
herbicidas da classe das triazinas.
Palavras-chave: herbicidas; triazinas; extração; água; CPE.

Abstract
In this study, the cloud point extraction (CPE) was investigated for the extraction of 
four triazines herbicides (atrazine, simazine, ametryne and prometryne), and for the 
two main degradation products of atrazine (deethylatrazine and deisopropylatrazine). 
The best extraction conditions were: concentration of surfactant agent (Triton 
X-114) of 2.50 % (w/v), concentration of NaCl of 3.00 (w/v), temperature of 30 ºC 
and equilibrium time of 20 min. The method provided limit of detection between 
1.1 e 3.2 µg L-1 and linear range from 10.0 to 500 µg L-1 using the technique of 
high performance liquid chromatography (HPLC), and employed for well and river 
water samples from the agricultural region of southwest of Paraná state. A recovery 
study was carried out with herbicides concentrations of 10.0, 25.0 and 100 µg L-1 
with results between 31 e 127 %, and tendency of lower recovery percent, probably 
owing to the more polar characteristics of the class of triazines herbicides.
Keywords: herbicides; triazines; extraction; water; CPE.
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1. Introdução
As triazinas estão entre os herbicidas mais 

largamente empregados na pré-emergência ou pós-
emergência de ervas daninhas, interferindo no processo 
de fotossíntese e impedindo o seu desenvolvimento[1]. 
Esses herbicidas são utilizados em culturas como 
milho, sorgo e cana-de-açúcar[2], sendo que a atrazina 
(AT), simazina (SIM), e ametrina (AM) têm sido 
largamente empregadas no Brasil[3]. O acentuado uso e as 
características físico-químicas desses herbicidas como 
solubilidade em água e log K

OW 
[4], além de moderada 

sorção em solos[5], implica em casos frequentes de 
contaminação de águas superficiais e subterrâneas, em 
especial pela AT, bem como por dois dos principais 
produtos de degradação da AT, desetil-atrazina (DEA) e 
desisopropil-atrazina (DIA)[1-6]. 

As técnicas de cromatografia a gás (GC – gas 
chromatography) e cromatografia a líquido (HPLC 
– high-performance liquid chromatography) são 
frequentemente utilizadas para a quantificação de resíduos 
de herbicidas em amostras de interesse ambiental. 
As triazinas, bem como seus produtos de degradação 
apresentam solubilidade relativamente elevada em água 
e alta polaridade, além de alguns dos seus produtos 
de degradação, como os compostos hidroxilados, 
apresentarem baixa volatilidade, requerendo muitas 
vezes processos de derivatização para o uso da técnica 
de GC[4]. Em consequência disso, a técnica de HPLC tem 
sido muito utilizada para a quantificação dessa classe de 
herbicidas em diferentes matrizes[1,2,4-9].

As etapas de extração e concentração prévia 
dos compostos alvo são de grande importância para 
a confiabilidade dos dados obtidos. Nesse sentido, a 
extração por solvente e extração em fase sólida são 
usualmente empregadas para atender tal finalidade, para 
triazinas ou outros pesticidas[10]. Contudo, o elevado 
consumo de solventes e o tempo relativamente longo, 
principalmente para extração por solvente, têm motivado 
o estudo de diferentes abordagens de extração, geralmente 
baseadas em sistemas miniaturizados. Algumas das 

formas apresentadas na literatura são: extração dinâmica 
assistida por microondas (DMAE – microwave-
assisted extraction) combinada com a concentração 
em gota de solvente orgânico solidificada (SFO – 
solidification of floating organic drop)[7], microextração 
por emulsificação assistida por ultrassom (USAEME – 
ultrasound-assisted emulsification microextraction)[9], 
microextração em gota de solvente, com a incorporação 
de bolhas na gota (BID-SDME – bubble-in-drop single 
drop microextraction)[10], extração sortiva em barra 
de agitação (SBSE – stir bar sorptive extraction)[11], 
extração por solvente assistida por membrana (MASE – 
membrane-assisted solvent extraction), combinada com 
o emprego de polímeros de impressão molecular (MIP 
– molecularly-imprinted polimers)[12], microextração 
líquido-líquido dispersiva empregando líquido iônico 
(IL-DLLME – ionic liquid-dispersive liquid-liquid 
microextraction), assistida por microondas[13], extração 
em fase sólida magnética (MSPE – magnetic solid phase 
extraction), usando nanopartículas[14], argilominerais[15], 
entre outras.

Uma das alternativas de extração é o emprego 
da extração no ponto nuvem (CPE – cloud point 
extraction), que tem a vantagem de não empregar 
solventes tóxicos, além de ser uma estratégia simples e 
de baixo custo; sendo que na literatura têm sido abordada 
a teoria e o emprego de CPE para diferentes usos[16,17], 
e para aplicações analíticas com diferentes classes 
de pesticidas[18-20]. Na literatura têm sido reportados 
trabalhos por CPE para a extração e quantificação de 
herbicidas do grupo das feniluréias[8], carbamatos[21,22,23], 
inseticidas organofosforados[24,25], e herbicidas do grupo 
das sulfoniluréias[26]. Com relação ao emprego de CPE 
para a determinação de herbicidas triazínicos, a maior 
parte dos estudos tem feito uso do surfactante não iônico 
Triton X-114[27,28], sendo avaliados como parâmetros para 
extração, o percentual de surfactante, temperatura, tempo 
e adição de sais. Apesar disso, o estudo conduzido por 
Tan, Jin e Yang[8], para extração de prometrina (PROM) 
de diferentes matrizes, mostrou que o polietilenoglicol 
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(PEG-6000), proporcionou melhores resultados frente ao 
emprego de Triton X-100 e Triton X-114. 

O presente trabalho teve como objetivo a avaliação 
do método de extração no ponto nuvem (CPE) para a 
determinação dos herbicidas AT, AM, SIM e PROM, 
bem como os produtos de degradação da atrazina, DEA 
e DIA, em amostras de água. Poucos estudos têm sido 
dedicados ao emprego de CPE para a determinação 
de compostos triazínicos, e de acordo com a literatura 
consultada, não constam relatos do estudo de extração 
dos produtos de degradação DEA e DIA por CPE até o 
presente momento. 

2. Experimental

2.1. Padrões analíticos e reagentes

Neste trabalho foram utilizados os padrões de 

atrazina com pureza de 98,9 %, simazina, prometrina 

e ametrina, com pureza de 99,9 % (Sigma-Aldrich 

Chemie GmbH, Steinheim, Alemanha) e os produtos de 

degradação da atrazina - desetil-atrazina com pureza de 

95,5 % e desisopropil-atrazina com pureza de 97,0 % 

(Dr. Ehrenstorfer GmbH, Augsburg, Alemanha). A 

Tabela 1 apresenta algumas das principais características 

desses compostos.

Tabela 1. Principais características físico-químicas dos herbicidas e produtos de degradação estudados.

Estrutura 
Molecular

Massa Molar
(g mol-1)

Solubilidade
(mg L-1, 20ºC) log K

OW
pK

a

Tempo de ½ 
vida (dias)

DIA 173,5 670 1,1 1,58 ---

DEA 187,5 3200 1,5 1,65 ---

SIM 201,5 5,0 2,1 1,62 90

AT 215,5 33 2,5 1,71 60

AM 227,0 200 2,6 4,1 60

PROM 241,0 33 3,1 4,1 50

Para a composição da fase móvel foi utilizada 
acetonitrila (Carlo Erba, Rodano, Itália), e metanol (JT 
Baker, Cidade do México, México) para preparo dos 
padrões, ambos de grau HPLC. O agente surfactante 
não iônico Triton X-114 (Sigma-Aldrich Inc., St. Louis, 

EUA) foi utilizado para a formação do ponto nuvem, e 
o cloreto de sódio (Merck, Darmstadt, Alemanha) foi 
empregado para aumentar a força iônica do meio. Todos 
os demais reagentes necessários foram de grau analítico 
de marcas como Merck, Sigma-Aldrich e Carlo Erba.
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2.2. Preparo de soluções
A água utilizada em todos os experimentos e 

preparo de soluções foi obtida por um equipamento de 
osmose reversa da marca Quimis, modelo Q842U210 
(Diadema – SP, Brasil), e purificada empregando 
o sistema da marca Millipore, modelo Simplicity-
UV (Molsheim, França), proporcionando água com 
resistividade de 18 MΩ cm, para o preparo das soluções 
e da fase móvel. Essa água foi empregada também para 
a lavagem final das vidrarias, previamente mantidas em 
detergente alcalino por pelo menos 24 h.

As soluções estoque de cada herbicida foram 
preparadas em metanol, na concentração de 1000 mg L-1, 
e mantidas em frasco âmbar a -18oC. A partir dessas 
soluções foi preparada uma solução intermediária mista 
na concentração de 50,0 mg L-1, em metanol, sendo 
essa solução mantida a 4 oC e utilizada para o preparo 
das soluções de trabalho, que foram preparadas em 
concentração de 1,00 mg L-1 para identificação dos 
compostos pelos tempos de retenção.

Após a definição das melhores condições 
analíticas, foram preparados volumes de 10,0 mL das 
soluções de trabalho dos herbicidas nas concentrações 
(µg L-1): 10,0; 50,0; 100; 250 e 500, para proporcionar as 
curvas analíticas, na presença de Triton X-114 - 2,50 % 
(m/v) e NaCl 3,00 % (m/v), sendo filtradas em membrana 
de PTFE com abertura de poro de 0,45 µm, e em seguida, 
analisadas por HPLC.

A acetonitrila e a água utilizadas para a composição 
da fase móvel, foram previamente filtradas em membrana 
de PTFE, com abertura de poro de 0,45 µm.

2.3. Instrumentação e condições cromatográficas 
de análise

Um HPLC da marca Waters (Milford, MA, 
EUA) foi utilizado, sendo constituído por um sistema de 
bombas (modelo 600E, Multisolvent Delivery System), 
um controlador (modelo Water 600), degaseificador 
da fase móvel (modelo In Line AF), controlador de 
Temperatura (modelo Module II), injetor automático de 

amostras, volume de 10 µL (modelo Waters 717 plus) e 
um detector espectrofotométrico com arranjo de diodos 
(modelo Waters 2998), em comprimento de onda de 
220 nm. O controle do equipamento e aquisição dos 
dados foi feito pelo software Empower2. As análises 
foram realizadas empregando uma coluna cromatográfica 
C-18 ACE (100 x 4,6 mm, com partículas de 5 µm), 
mantida a temperatura de 30 oC. A fase móvel utilizada 
foi constituída inicialmente por acetonitrila:água (50:50, 
v/v) para identificação dos compostos pelos tempos de 
retenção, e a composição definitiva por acetonitrila:água 
(35:65, v/v) para as demais determinações, com eluição no 
modo isocrático, com vazão de 1,0 mL min-1, empregando 
uma solução contendo os seis compostos de interesse.

2.4. Procedimento para a extração no ponto 
nuvem

Os estudos iniciais foram efetuados com 10,0 mL 
de uma solução mista contendo os compostos AT, AM, 
PROM, SIM, DEA e DIA, cada um em concentração 
de 500 µg L-1. As soluções foram mantidas em tubos 
de centrífuga de vidro (15 mL), para a formação do 
ponto nuvem em um banho termostático da marca 
Quimis, modelo Q214M2 (Diadema – SP, Brasil), sendo 
centrifugados em uma centrífuga da marca Evlab, modelo 
EV:011D (Londrina - PR, Brasil) por 5 min a 2400 rpm, 
para auxiliar na separação da fase sobrenadante (pobre de 
surfactante) da fase inferior (rica em surfactante). As fases 
superiores foram cuidadosamente descartadas, sendo as 
fases inferiores transferidas para balão volumétrico de 
5 mL, filtradas em membrana de PTFE, com abertura 
de poro de 0,45 µm, e submetidas a determinação 
cromatográfica, logo em seguida. A Tabela 2 mostra as 
condições avaliadas nesse estudo, tendo sido utilizado 
um planejamento fatorial. 

Após a definição das melhores condições de 
extração, volumes de 10,0 mL das soluções padrão dos 
herbicidas, ou das amostras foram mantidos por 20 min 
no banho termostático a 30 oC, centrifugadas e tratadas 
de forma similar para a determinação cromatográfica, 
como anteriormente. 
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2.5. Aplicação do método
Após a definição das condições de trabalho, 

o procedimento foi aplicado para uma amostra de 
água de um córrego e uma amostra de água de poço, 
coletadas no município de Pato Branco, no Sudoeste 
do Paraná, em uma região agrícola, com histórico de 
aplicação frequente do herbicida AT. As amostras foram 
coletadas em frascos âmbar de 1 litro de capacidade e 
mantidas sob refrigeração a 4 oC, tendo sido utilizadas 
nos experimentos em um prazo máximo de sete dias, 
sendo previamente filtradas em membranas de acetato 
de celulose com abertura de poro de 0,45 µm. Essas 
amostras de água foram fortificadas em três níveis de 
concentração: 10,0; 25,0 e 100 µg L-1, e submetidas ao 
mesmo processo por CPE e determinação cromatográfica 
como anteriormente.

3. Resultados e discussão

3.1. Definição das condições cromatográficas
Após determinar os tempos de retenção de 

cada composto, foram testadas diversas condições 
de fase móvel por eluição isocrática ou por gradiente, 

empregando acetonitrila e água para a composição da 
fase móvel. Apesar de a eluição por gradiente propiciar 
um tempo de corrida total de 14 min para a separação 
dos seis compostos, era necessário no mínimo 5 min para 
que a linha de base ficasse estável, e mesmo assim, em 
menores concentrações havia uma grande dificuldade de 
integrar os picos com boa confiabilidade. Dessa forma, 
foi adotada a condição de fase móvel acetonitrila:água 
(35:65), que proporcionou um tempo de corrida total de 
22 min, e uma resolução de 1,70, para o par de produtos 
de degradação DIA e DEA. Cabe ressaltar que os tempos 
de retenção observados foram coerentes com os valores 
de log K

OW
 (Tabela 1), ou seja, os compostos com 

características mais hidrofílicas com menores valores de 
log K

OW
 apresentaram menor tempo de retenção.

Essa condição foi utilizada para verificar o 
comportamento do sistema cromatográfico na presença do 
Triton X-114. Como o Triton X-114 absorve fortemente 
no comprimento de onda utilizado (220 nm), e não havia 
a presença de picos adicionais nos cromatogramas na 
presença do surfactante, havia o indício de que o mesmo 
estava ficando retido na coluna C-18. Apesar disso, não 
foram constatadas diferenças significativas nos tempos de 
retenção observados; entretanto, um considerável aumento 
das alturas e áreas dos picos foi verificado na presença do 
tensoativo, para uma dada concentração dos compostos, 
conforme mostrado na Tabela 3 e Figura 1, bem como 
uma perceptível elevação da linha de base em algumas 
partes do cromatograma, evidenciada na Figura 1.

Tabela 2. Variáveis e os níveis estudados no planejamento fatorial.

Variáveis Nível (-) Ponto 
central Nível (+)

Triton X-114
 
(% m/v) 0,50 1,50 2,50

Temperatura (ºC) 30 40 50

Tempo (min) 20 30 40

NaCl
 
(% m/v) 1,00 2,00 3,00

Tabela 3. Comparação entre os tempos de retenção e áreas de pico para soluções em concentração de 500 µg L-1 na presença de NaCl 3,00 % e 
com triton X-114, 2,50 % e NaCl 3,00%.

Composto NaCl NaCl + Triton X-114 Razão das áreas de pico

t
R
 (min)a Área de picob t

R
 (min)a Área de picob -

DIA 1,83 60796 1,84 80100 1,3

DEA 2,37 44540 2,38 77136 1,7

SIM 4,11 61920 4,13 146632 2,4

AT 6,80 55857 6,82 155722 2,8

AM 11,11 52021 11,17 170083 3,3

PROM 20,51 47998 20,59 160958 3,4
aTempo de retenção (minutos); bUnidades arbitrárias
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De acordo com os cromatogramas mostrados 
na Figura 1, e os resultados da Tabela 3, a medida que 
o tempo de retenção aumenta, ocorre um significativo 
aumento na razão entre o sinal na presença e na ausência 
do surfactante, chegando a cerca de 3,3-3,4 vezes para 
os dois últimos compostos, contra apenas 1,3 vezes 
para o primeiro composto (DIA). Apesar disso, uma 
mesma solução padrão em uma dada concentração, 
submetida a sucessivas determinações cromatográficas, 
não demonstrou mudanças nas alturas ou áreas de pico, 
ou seja houve boa repetitividade nos valores de área 
de pico para cada uma das concentrações investigadas, 
apesar do problema apontado conforme os resultados da 
Tabela 3 e Figura 1. Isso sugere ser possível conduzir 
as determinações, desde que a concentração de Triton 
X-114 seja a mesma entre os padrões e as amostras. Essa 
limitação não foi discutida na literatura voltada para a 
determinação de triazinas por CPE-HPLC [8,29]; embora, 
Tan, Jin e Yang[8] empregaram polietilenoglicol, e não 
Triton X-114. Os cromatogramas obtidos por esses 
autores, sugerem que esse surfactante tem menor tempo 
de retenção do que os compostos de interesse, apesar 
disso não ter sido discutido. A coluna cromatográfica 
foi tratada com acetonitrila:água 90:10 em vazão de 
1,0 mL por pelo menos 30 min, para poder remover o 
Triton X-114. Isso está coerente com a literatura[30], que 

cita o uso de metanol puro em vazão de 3,0 mL min-1 
para a remoção desse surfactante da coluna evidenciado 
por uma uma larga e intensa banda entre 8,5 e 12 min. 
Apesar da composição de fase móvel utilizada no 
presente estudo permitir que o surfactante permaneça 
na coluna, há a possibilidade dos herbicidas arrastarem 
parte do surfactante e dessa forma elevar os sinais de área 
de pico. Parte do aumento no sinal pode ser atribuída à 
existência de monômeros micelares na fase móvel, sendo 
que uma fração desses monômeros é adsorvida no grupo 
alquil da fase C-18 e assim são arrastados junto com os 
compostos até o detector, propiciando maiores áreas de 
pico[30]. Isso explicaria o aumento nas razões de área de 
pico na presença e na ausência do surfactante para uma 
dada concentração, conforme mostrado na Tabela 3, ou 
seja, compostos com menor polaridade arrastariam maior 
quantidade dos monômeros, e em consequência, maiores 
razões de áreas de pico foram observadas para AM e 
PROM. Em decorrência dessa limitação, foi adotado um 
critério de limpeza rotineiro da coluna, após cada dia 
de trabalho, utilizando uma fase móvel composta por 
acetonitrila:água (90:10).

3.2. Planejamento fatorial
As variáveis avaliadas foram a temperatura de 

equilíbrio, o tempo de equilíbrio, e as concentrações 
de NaCl e de surfactante. Como sistemas univariados 
negligenciam a interação entre as variáveis e os resultados 
obtidos são diferentes de sistemas multivariados 
optou-se por fazer um planejamento experimental 24 
(16 experimentos), com triplicata do ponto central (total 
de 19 experimentos). Para a execução dessa etapa com 
um número mínimo de experimentos, foi empregado um 
planejamento fatorial completo[31]. Os níveis empregados 
para cada variável foram mostrados na Tabela 2, sendo 
que as variáveis e os níveis investigados, estão em 
conformidade com aqueles mencionados na literatura 
correlata envolvendo procedimentos por CPE[26,29,30]. 

A resposta dos experimentos foi monitorada em 
função das áreas de pico cromatográfico, sendo que 
dentre os 16 experimentos efetuados no planejamento 

Figura 1. Cromatogramas obtidos para os seis compostos. Eluição 
isocrática, acetonitrila:água (35:65 v/v); vazão de 1,0 mL min-1; 
λ = 220 nm; t

r
 - conforme Tabela 3. Soluções de 500 µg L-1. Ausência 

do Triton (linha contínua) e presença do Triton (linha tracejada).
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fatorial, a melhor resposta foi obtida nas condições 
que combinou os níveis (+) das variáveis concentração 
de Triton X-114 de 2,50 % (m/v) e de NaCl 3,00 % 
(m/v) e os níveis (-) das variáveis temperatura (30ºC) 
e tempo de equilíbrio de 20 min. Apesar disso, pelo 
fato da temperatura de ponto nuvem do Triton ser entre 
23 e 32 oC (conforme informações do fornecedor), 
foram mantidas as condições estabelecidas e realizados 
outros experimentos variando apenas a temperatura, nos 
valores de 24, 27 e 30 oC. Esse estudo mostrou que de 
fato a temperatura de 30 oC seria a mais apropriada para 
conduzir os experimentos por CPE. Um aspecto negativo 
relativo às melhores condições obtidas foi que o teor de 
Triton de 2,50 % gerou um volume de nuvem de cerca de 
2 mL, devido ao arraste de água junto com o surfactante, 
sendo necessário avolumar para 5,00 mL o que impediu 
obter um fator de concentração adequado. Apesar dessa 
limitação, foram elaboradas curvas analíticas para os seis 

compostos de interesse, nas melhores condições obtidas 

pelo planejamento.

3.3. Curvas analíticas e características do método

As curvas analíticas foram preparadas com os 

padrões nas seguintes concentrações (µg L-1): 10,0; 

50,0; 100; 250 e 500. Como foi verificado que a 

presença do surfactante superestima as áreas dos picos 

dos compostos nos cromatogramas, as curvas analíticas 

foram elaboradas nas mesmas condições obtidas pelo 

planejamento experimental, em triplicata. A escolha do 

ponto de máxima concentração foi feita em função do 

escopo do trabalho, ou seja, avaliar matrizes aquosas com 

resíduos de herbicidas em concentrações em níveis de 

µg L-1, ao passo que o ponto de menor concentração está 

atrelado ao limite de quantificação do sistema HPLC. A 

Tabela 4 mostra as principais figuras de mérito obtidas.

Tabela 4. Figuras de mérito obtidas para o método estudado.

Composto Equação da curva analíticaa r2 LD (µg L-1) LQ (µg L-1) DPRb (%)

DIA A
p 
= -294 + 132,7C

DIA
0,9994 3,1 10,3 4,9

DEA A
p 
= 420 + 97,93C

DEA
0,9969 2,3 7,8 11,8

SIM A
p 
= 1208 + 147,7C

SIM
0,9993 1,7 5,8 3,2

AT A
p 
= -604 + 144,8C

AT
0,9984 2,7 9,0 3,3

AM A
p 
= 304 + 140,6C

AM
0,9985 1,1 3,7 1,8

PROM A
p 
= 1350 + 128,4C

PROM
0,9940 3,2 10,6 5,3

a A
p
 = área de pico em unidades arbitrárias, C = concentração de cada um dos analitos, b Maiores valores observados, calculados para a concentração de 10,0 µg L-1, exceto para DEA (50,0 µg L-1).

Os valores de coeficientes angulares, 
correspondente aos valores de sensibilidade do método 
obtido foram entre 97,93 para DEA e 147,7 para SIM. 
Com relação à linearidade, o menor valor de coeficiente 
de determinação (r2) foi de 0,9933 para a PROM, 
podendo ser considerado um valor adequado[32,33]. Como 
as curvas analíticas foram efetuadas em triplicata, foram 
calculados os valores das estimativas de desvio padrão 
relativo (DPR) para cada um dos compostos. O maior 
valor observado foi de 11,8 % para a DEA considerando 
a concentração de 50,0 µg L-1, sugerindo que a precisão 
intermediária do método foi satisfatória. 

Com base nas curvas analíticas foram calculados 
os valores de limite de detecção (LD) e limite de 
quantificação (LQ). Esses parâmetros de mérito foram 
calculados de acordo com Ribani et al.[32], utilizando as 
expressões LD = 3,3 x (s/S) e LQ = 10 x (s/S), sendo 
que s denota a estimativa do desvio padrão relativo do 
coeficiente linear das curvas analíticas, e S corresponde ao 
coeficiente angular. Valores de LD entre 1,1 e 3,2 µg L-1 
foram obtidos para AM e PROM, respectivamente, 
ao passo que os valores de LQ se situaram entre 3,7 e 
10,6 µg L-1, para esses mesmos compostos. Cabe 
ressaltar que o valor de LQ calculado para a PROM foi 
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ligeiramente superior ao primeiro ponto utilizado para 
elaborar a curva analítica (10,0 µg L-1), o que também 
foi verificado para DIA (LQ = 10,3 µg L-1). Apesar dessa 
constatação, os valores de DPR observados para esses 
dois compostos na concentração de 10,0 µg L-1 foi de 
4,9 e 5,3 %, para DIA e PROM, respectivamente, o que 
motivou manter essa concentração como primeiro ponto 
da curva analítica. Em seguida foi utilizada uma solução 
padrão contendo os seis compostos em concentração 
de 500 µg L-1 para efetuar um teste preliminar, sendo 
constatados percentuais de recuperação de 51 (DIA), 
70 (DEA), 90 (SIM), 101 (AT), 117 (AM) e 131 
(PROM). Essa tendência de aumento no valor de 
recuperação seguiu a mesma sequência dos valores de 
log K

OW
, sugerindo que extrações mais efetivas podem 

ser obtidas para os compostos com características mais 
hidrofóbicas. Outros estudos baseados no emprego do 
mesmo agente surfactante (Triton X-114) demonstraram 
para o herbicida simazina (log K

OW
 2,1) valores de 

recuperação ao redor de 65 %[27], e 50 %[28], o que sugere 
que compostos mais polares apresentam limitações no 
procedimento de extração; embora no presente estudo a 
SIM apresentou 90 % de recuperação. 

3.4. Aplicação do método em amostras reais

O método foi aplicado com uma amostra de 

água de poço e uma amostra de água de córrego, ambas 

pertencentes à região agrícola de Pato Branco, com 

histórico de aplicação do herbicida atrazina. Como 

o herbicida AT é largamente empregado, resíduos 

desse herbicida e de seus metabólitos poderiam ser 

encontrados em amostras de águas superficiais ou 

subterrâneas.

Os cromatogramas obtidos não evidenciaram 

qualquer sinal dos compostos, nem mesmo a AT, ou 

seus produtos de degradação, DIA e DEA em ambas as 

amostras de água avaliadas, sugerindo a ausência dos 

compostos, ou pelo menos que estão abaixo dos valores 

de LQ obtidos. Em virtude disso, foram conduzidos 

experimentos envolvendo a fortificação das amostras, 

de forma a prover concentrações de 10,0; 25,0 e 

100 µg L-1 de cada um dos compostos para as amostras 

de água, visando avaliar a recuperação dos compostos 

de interesse, sendo os resultados obtidos apresentados na 

Tabela 5.

Tabela 5. Recuperações obtidas para os compostos estudados em amostra de água de poço e de córrego após fortificação (n = 3).

Amostras Água de poço Água de córrego

Concentração (µg L-1) 10,0 25,0 100 10,0 25,0 100

Recuperação 
(%)

DIA 62 ± 7 101± 7 37 ± 2 68 ± 13 93 ±10 31 ± 2

DEA 126 ±11 127 ± 6 61 ± 4 107 ±12 120 ± 8 53 ± 1

SIM 51 ± 11 59 ± 2 84 ± 2 45 ± 5 55 ± 8 75 ± 5

AT 64 ±11 98 ± 6 77 ± 4 84 ± 2 116 ± 2 71 ± 2

AM 58 ± 7 77 ± 2 81 ± 6 66 ± 14 77 ± 6 74 ± 5

PROM 43 ± 12 114 ± 8 74 ± 4 37 ± 11 112 ±10 79 ± 9

Apesar dos baixos valores de log K
OW

 e elevada 
solubilidade dos compostos DIA e DEA (Tabela 1), 
bem como o estudo preliminar que foi efetuado, 
seria provável uma inadequada extração desses dois 
compostos. Todavia, não foi observada uma tendência 
de aumento no valor de recuperação com o aumento 
do log K

OW
, como observado no estudo prévio. Uma 

considerável variabilidade nos resultados foi observada, 
tendo sido obtidos valores relativamente baixos, em 
alguns casos inferiores a 50 % de recuperação, bem 
como valores de DPR relativamente elevados para o 
herbicida PROM na concentração de 10,0 µg L-1. Essa 
variação dos resultados pode em parte, ser decorrente 
das dificuldades de integração dos picos, em especial 
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para a menor concentração estudada. Portanto, embora 
os valores de LQ calculados na maioria dos casos 
foram inferiores a 10,0 µg L-1 com valores aceitáveis 
de DPR (Tabela 4), seria necessário estudar estratégias 
visando obter um menor volume final de surfactante, 
de modo a prover um melhor fator de enriquecimento, 
o que provavelmente melhoraria a exatidão (Tabela 5). 
A Figura 2 mostra como exemplo dois cromatogramas 
sendo um de amostra de água de poço fortificada com 
os compostos em concentração de 10,0 µg L-1, e o outro 
em condição similar, porém na presença do Triton X-114 
a 2,50 %, o que permite verificar que o elevado ruído 
e a perturbação na linha de base, pode ser um fator de 
comprometimento na aquisição dos sinais. Também 
é possível constatar um discreto aumento na área de 
pico para os compostos na presença de Triton X-114, 
conforme discutido anteriormente para a Figura 1. De 
modo geral, a concentração intermediária estudada 
de 25,0 µg L-1 apresentou os melhores percentuais de 
recuperação, bem como valores de DPR aceitáveis, de 
acordo com a Tabela 5. Como os resultados obtidos 
apresentaram a tendência de serem menores, é indicativo 
que a formação da nuvem (fase rica em surfactante) não 
tenha apresentado desempenho adequado na extração 
dos analitos, possivelmente pelas características mais 
polares dos compostos estudados, sendo provável que 
parte dos analitos tenha permanecido na fase pobre em 
surfactante. Cabe informar que maiores velocidades e 
tempos de centrifugação foram investigados, porém não 
foram constatadas diferenças significativas. Estudos de 
recuperação entre 70 e 120 %, podem ser considerados 
aceitáveis[32,33], o que em parte foi atendido no presente 
trabalho.

De modo geral, poucos trabalhos envolvendo 
compostos triazínicos são disponíveis na literatura usando 
a abordagem por CPE. Uma considerável variabilidade 
também foi observada na literatura[27], o que está em 
concordância com o presente estudo. Esse aspecto 
provavelmente seja devido à polaridade relativamente 
elevada dessa classe de compostos, propiciando um 
menor grau de interação com o interior hidrofóbico e 

apolar das micelas, sendo que de modo geral o princípio 
por CPE é mais efetivo para compostos hidrofóbicos [8], 
o que em parte, poderia implicar em uma baixa precisão 
e exatidão. Talvez esse seja o motivo que tem levado 
ao pequeno número de estudos voltados para triazinas, 
sendo que a PROM (log K

OW
 = 3,1) é o herbicida que tem 

proporcionado os melhores resultados de recuperação; 
entre 85,4 e 90,6 % (água), 84,4 e 92,7 % (solo) e 89,4 
e 92,1 % (repolho), utilizando polietilenoglicol (PEG-
6000) para a extração [8], e de 92,84 a 99,23 % (água) e 
de 85,48 a 93,67 % (solo), utilizando Triton X-114[29]. 
Com base no uso desse mesmo agente tensoativo, esses 
resultados diferem de modo significativo em comparação 
com a extração dos herbicidas triazínicos AM, AT, 
PROM, SIM, propazina e terbutrina apresentando 
recuperações aproximadas entre 65 e 120 %[27], bem 
como de 74 % e 50 % para AT e SIM, respectivamente 
[28]. Apesar dos resultados obtidos no presente estudo de 
modo geral não terem sido muito satisfatórios, pode-se 
inferir com base nos valores apresentados, que há uma 
boa potencialidade do método para ser empregado com 
herbicidas da classe das triazinas. Estudos adicionais são 
necessários no sentido de minimizar o volume da fase rica 
em surfactante, visando obter fatores de concentração 
mais elevados, além de investigar diferentes formas para 

Figura 2. Cromatogramas obtidos para os compostos estudados. 
Eluição isocrática acetonitrila:água (35:65 v/v); vazão de 1,0 mL min-1; 
λ = 220 nm. Amostra de água de poço após a fortificação com os 
compostos na concentração de 10,0 µg L-1, na ausência do Triton 
(linha contínua), e na presença do Triton (linha tracejada).
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propiciar uma maior hidrofobicidade aos compostos de 
interesse, ou mesmo o emprego de diferentes agentes 
tensoativos.

4. Conclusão
De acordo com o presente estudo, foi constatado 

ser possível efetuar a separação cromatográfica dos 
compostos estudados, e sem a necessidade de separar o 
agente tensoativo Triton X-114. Contudo, foi verificada 
uma significativa elevação na resposta analítica de área 
de pico, o que requer que cuidados especiais sejam 
tomados para a adequada remoção do surfactante da 
coluna cromatográfica.

O planejamento de experimentos permitiu 
determinar as condições mais adequadas de temperatura e 
tempo de equilíbrio, concentração de NaCl e concentração 
de Triton X-114 para conduzir a extração; entretanto, o 

teor de Triton X-114 mais apropriado proporcionou uma 

fase rica em surfactante de volume muito grande o que 

impediu obter um fator de concentração apropriado, 

limitando a aplicação do procedimento proposto. O 

método estabelecido foi empregado em duas amostras 

de águas naturais, não sendo detectada a presença dos 

herbicidas. O processo de recuperação dos compostos 

nessas amostras foi avaliado, e apesar dos resultados 

obtidos não terem sido muito satisfatórios, pode-se 

inferir que os mesmos são promissores, indicando ser 

necessário conduzir estudos adicionais, visando obter 

um melhor fator de concentração e melhor exatidão.
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