
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE OURO PRETO 

Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas 

Dissertação 

 

Sínteses de polímeros molecularmente 

impressos para adsorção seletiva de 

quinolina em matriz orgânica 

 

Liz Nayibe Martínez Saavedra 

 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Química 

PPGQUIM 

 

 

Ouro Preto 

2017 



 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto 
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 
Programa de Pós-Graduação em Química 

 
 

 

 

 

SÍNTESES DE POLÍMEROS MOLECULARMENTE IMPRESSOS PARA ADSORÇÃO 

SELETIVA DE QUINOLINA EM MATRIZ ORGÂNICA 

 

Autora: Liz Nayibe Martínez Saavedra 

Orientador: Prof. Dr. Adilson Candido da Silva 

Co-Orientador: Prof. Dr. Bruno Eduardo Lôbo Baêta 

 

Dissertação apresentada ao programa de pós-

graduação em Química da Universidade Federal 

de Ouro Preto como requisito parcial à obtenção 

do título de Mestre em Química.  

 

Área de concentração: 

Físico-química 

 

 

 

OURO PRETO 

Fevereiro de 2017



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M386s 

Martínez Saavedra, Liz Nayibe. 
     Sínteses de  polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de 
Quinolina em matriz orgânica [manuscrito]  /  Liz Nayibe Martínez Saavedra. 
2017. 
     129f.: il.: color; grafs; tabs.  

     Orientador: Prof. Dr. Adilson Candido Da Silva. 

     Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto. Instituto de 
Ciências Exatas e Biológicas. Departamento de Química . Programa de 
PósGraduação Multicêntrico em Química.  
     Área de Concentração: Fisicoquímica. 

     1. Adsorção. 2. Seletividade. 3. Compostos aromáticos - Quinolina. 4. 
Polímeros impressos. I. Da Silva, Adilson Candido. II. Universidade Federal 
de Ouro Preto. III. Titulo. 

                                                                                                     CDU: 542.8 

Catalogação: www.sisbin.ufop.br 

  



 

iv 

 



 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha mãe Julia, aos 
meus irmãos Hanna e Piero e a meu 
namorado John.  

 

  



 

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No entiendes realmente algo a menos 

que seas capaz de explicárselo a tu 

abuela”. ☺ 

Albert Einstein 

  



 

vii 

RESUMO 

Neste trabalho 12 materiais poliméricos foram sintetizados pelo método “bulk”. 

Para a síntese dos materiais usou-se quinolina como molécula template, ácido 

metacrílico (MAA) como monômero funcional, dimetacrilato de etileno glicol (EGDMA) 

como agente de ligação cruzada, e tolueno ou clorofórmio como solventes porogênicos. 

Para os polímeros magnéticos adicionou-se nanopartículas de maghemita (γ-Fe2O3). Os 

materiais foram caracterizados por análise termogravimétrica (TGA), infravermelho com 

transformada de Fourier (FT-IR), microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de 

raios-x (DRX) e área específica (BET). Após testes prévios de adsorção e de seletividade 

foram selecionados os melhores materiais, sendo oito os utilizados para estudos 

posteriores. A capacidade de adsorção dos materiais foi avaliada através de ensaios de 

cinéticas e isotermas de adsorção. As isotermas foram realizadas em temperaturas de 

288,15, 298,15 308,15 e 318,15 K, o processo de adsorção foi avaliado pelo estudo dos 

parâmetros termodinâmicos ∆adsG°, ∆adsH°, e ∆adsS°. Os resultados indicam um tempo de 

equilíbrio de 3 horas. O processo de adsorção da quinolina usando os polímeros 

sintetizados com o solvente tolueno mostrou-se mais eficiente com o aumento da 

temperatura, apresentando maior adsorção pelo material magnético MMIP-4.2 em 318,15 

K, com qmax de 36,66 mg g-1. Os materiais MMIP-6.2 e MIP-5.2 sintetizados com o 

clorofórmio, mostraram-se mais seletivos com aumento na adsorção nas temperaturas 

298,15 e 308,15 K, respectivamente, com qmax de 23,29 e 24,10 mg g-1. Os valores 

negativos de ∆adsG° e positivos de ΔadsH° indicam processos de adsorção espontâneos, 

favoráveis, endotérmicos e do tipo físico. 

Palavras Chave: Quinolina, adsorção, seletividade, MIP e MMIP.  
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ABSTRACT 

In this the bulk method synthesized work 12 polymeric materials. For the synthesis of the 

materials quinoline was used as template molecule, methacrylic acid (MAA) as functional 

monomer, ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA) as cross-linking agent and toluene 

and chloroform as porogenic solvents. The materials were characterized by 

thermogravimetric analysis (TGA), infrared with Fourier transform (FT-IR), scanning 

electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and specific area (BET). After 

previous tests of adsorption and selectivity, the best materials were selected, eight of 

which were used for further studies. The adsorption capacity of the materials was 

evaluated through kinetic tests and adsorption isotherms. The adsorption process was 

evaluated by the study of thermodynamic parameters ΔadsG°, ΔadsH°, and ΔadsS°. The 

results indicate an equilibrium time of 3 hours. The adsorption process of Quinoline using 

polymers synthesized with the solvent toluene showed to be more efficient with the 

increase of temperature, presenting greater adsorption in the magnetic material MMIP-

4.2 in 318,15 K, with a qmax of 36,66 mg g-1. The MMIP-6.2 and MIP-5.2 materials 

synthesized with chloroform were more selective with an increase in adsorption at 

temperatures 298,15 and 308.15 K, respectively, with qmax of 23,29 and 24,10 mg g-1. 

The negative ΔadsG° and positive ΔadsH° values indicate spontaneous, favorable, 

endothermic, and physical type adsorption processes. 

Keywords: Quinoline, adsorption, selectivity, MIP and MMIP 
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1. Introdução 

A sociedade tem se beneficiado com o progresso que aporta o desenvolvimento 

tecnológico, cientifico, e industrial, porém é importante conciliar o progresso com 

sustentabilidade. As principais preocupações em nível mundial são o crescente índice de 

contaminação em todos os âmbitos da natureza: ar, água, e solo, a qual está diretamente 

vinculada com as atividades industriais que visam satisfazer as necessidades da 

sociedade moderna. 

As indústrias apesar de seus grandes esforços no controle dos resíduos tóxicos 

geram uma altíssima contaminação em nível atmosférico e de efluentes. As refinarias de 

petróleo, por exemplo, produzem subprodutos que contém compostos heterocíclicos de 

nitrogênio e enxofre que têm recebido nos últimos anos especial atenção, pois suas 

combustões em geral conduzem à liberação dos óxidos de nitrogênio NOx e de enxofre 

SOx levando assim ao aumento da poluição atmosférica, além de gerar chuva ácida que 

prejudica notavelmente os ecossistemas (KIM et al., 2006). Adicionalmente estas 

emissões causam diferentes problemas na saúde dos seres humanos, como: problemas 

respiratórios, irritações da pele, má-formação, e vários tipos de câncer. Devido a isto, 

existem diferentes tecnologias para o tratamento destes contaminantes como: 

hidrodesnitrificação (HDN), hidrodessulfuração (HDS), desnitrificação oxidativa, biológica 

ou combinada. No entanto, algumas desvantagens apresentadas por tais tratamentos, 

como: alto investimento, difíceis condições de operação, e pouca seletividade, tornam 

necessário o desenvolvimento de novas técnicas e métodos que sejam mais efetivos para 

remoção destes contaminantes (YANG et al., 2015). Os métodos convencionais de 

hidrotratamento para remoção dos compostos de nitrogênio e enxofre têm-se mostrado 

efetivos, porém para os compostos heterocíclicos apresentados na Tabela 1.1 

(Benzotiofeno (BTs), Dibenzotiofeno (DBTs), Indol, Quinolina, Carbazol, Acridina, etc.) 

abundantes no combustível apresentam-se menos eficientes. (LIU et al., 2008). Apesar 

do etanol ser adicionado à gasolina para diminuir as emissões de fuligem e de NOx, 

diferentes estudos revelam que essas emissões ainda são muito altas (ZHU et al., 2015). 
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Tabela 1.1: Principais compostos contaminantes da Gasolina. 

COMPOSTOS ABUNDANTES NO COMBUSTÍVEL 

 

Benzotiofeno BT 

 

Dibenzotiofeno DBT  

Indol 

 

Carbazol 

 

Acridina 

 

Quinolina 

Os compostos de nitrogênio estão presentes em gasóleos atmosféricos (AGO - 

atmospheric gas oil) e nos óleos cíclicos leves (LCO - light cycle oil) ou em misturas dos 

dois (AGO/LCO). Os indóis e carbazóis, compostos classificados como não básicos, 

respondem por aproximadamente 70% do nitrogênio contido nos AGO (~300 ppm), 

estando os outros 30% restantes na forma de Quinolina, um composto básico. Os óleos 

cíclicos leves (LCO) têm maior quantidade de nitrogênio (1000 ppm) na forma de Indol e 

Carbazol, e só uma pequena quantidade na forma de compostos básicos como Quinolina 

e Anilina (LAREDO S et al., 2001). 

Nos últimos anos, normas ambientais mais rigorosas têm sido impostas com a 

finalidade de determinar níveis mínimos destes contaminantes no petróleo. Atualmente, 

é consenso dos órgãos especialistas brasileiros (ANP, 2015) que os níveis de enxofre 

presentes no diesel no Brasil precisam ser reduzidos a uma quantidade inferior a 50 ppm. 

Outros órgãos mundiais responsáveis pelas normas ambientais como nos Estados 

unidos, por exemplo, determinam reduções inferiores a 15 ppm (SONG, 2003; WEN et 

al., 2010). 

As tecnologias de hidrotratamento (HDT) são usadas para obter esses níveis, 

porém, é difícil alcançar estas faixas de concentração até hoje. As baixas remoções dos 

compostos sulfurosos nesses processos estão atribuídas a presença de compostos 

nitrogenados capazes de inibirem fortemente as reações do hidroprocessamento por 



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

18 

adsorção competitiva. Isto ocorre em função da maior capacidade dos átomos de 

nitrogênio presentes nos contaminantes em adsorve-se aos sítios ativos da superfície do 

catalisador, quando comparado ao átomo de enxofre. Tal fenômeno acontece pelas 

diferenças de eletronegatividades dos dois átomos (N e S) onde ocorre aceitação/doação 

dos elétrons livres presentes no átomo, considerando assim a Quinolina como um dos 

mais poderosos inibidores do processo HDT (LIU; NG, 2010; WEN et al., 2010). 

Além disso, o efeito inibidor pode ser também pelas reações de hidrogenação 

produzidas, onde os compostos não básicos (Indol/Carbazol) são convertidos em 

compostos básicos. Portanto, acredita-se que uma concentração de apenas 5 ppm de 

nitrogênio na forma de Quinolina ou Carbazol já pode inibir o processo (LIU; NG, 2010). 

Então, se mais de 90% dos compostos nitrogenados do petróleo forem removidos sob 

condições convencionais de hidrogenação, o conteúdo de enxofre também será removido 

na sua totalidade (YANG et al., 2015). Sendo assim, o desenvolvimento de tecnologias 

eficazes para remoção de compostos básicos nitrogenados que possam ser viavelmente 

anexadas anteriormente ao processo de hidrotratamento tornam-se relevantes.  

Tratamentos adsortivos com materiais porosos destacam-se na remoção de 

contaminantes líquidos, ressaltando o uso das zeólitas, carvão ativado, alumina ativada, 

sílica gel, caulinita e montmorilonita, etc. (HAN et al., 2015; RAMESHRAJA et al., 2012). 

Apesar desses materiais serem adsorventes eficientes, não possuem propriedades 

seletivas, o que faz necessário maiores ciclos de regeneração dos mesmos pensando 

em processos em grande escala. 

Uma tecnologia que tem se mostrado interessante é a impressão molecular. Em 

tal técnica polímeros molecularmente impressos não magnéticos (MIPs) e magnéticos 

(MMIPs) são produzidos para serem usados como adsorventes seletivos. Esses 

materiais são conhecidos por possuírem alta especificidade, o que se deve a presença 

de cavidades específicas preparadas em função das características da molécula alvo 

(template). Pelos seus benefícios tais como a capacidade de reconhecimento 

predeterminada e estabilidade, nos últimos anos tais polímeros tem atraído um maior 

interesse em diferentes aplicações (HE et al., 2014a; HUANG et al., 2012; LEE; DOONG, 

2012; LUCCI et al., 2011). 
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Tal alternativa pode ser interessante para produção de adsorventes seletivos para 

compostos nitrogenados como a quinolina. Até o momento no melhor do nosso 

conhecimento encontrou-se apenas um estudo relatando a síntese de MIPs usando 

quinolina como molécula alvo. O estudo foi feito por YANG et al. (2015) descreve as fortes 

interações de ligação de hidrogênio do monômero com a Quinolina, além de demonstrar 

a adsorção seletiva com os análogos Indol, Benzotiofeno, (BT), e Dibenzotiofeno (DBT). 

A síntese do MIP foi realizada na presença de K2Ti6O13, usando tolueno como solvente, 

MAA, EGDMA e AIBN como monômero funcional, agente de ligação cruzada e iniciador 

radicalar, respectivamente. A pré-mistura do template com o monômero funcional foi feita 

durante 24 horas em refrigeração na proporção de 1:3, e a polimerização durante 18 

horas a 60°C. Ressalta-se que, do estudo feito por YANG et al. (2015)utilizou-se parte da 

metodologia, porém com algumas variações na implementação, isto correspondente aos 

reagentes, tempos e temperaturas de polimerização. 

Em outro estudo desenvolvido por HE et al. (2007), utilizou-se a molécula de 

Quinina como template para a síntese do polímero, sendo esta molécula alvo um pouco 

similar à quinolina.  

Diante do exposto anteriormente, o presente trabalho proporcionará orientações e 

bases teóricas na síntese de MIPs e MMIPs para serem utilizados como adsorventes 

seletivos para remoção específica de quinolina em matrizes orgânicas. Além disso, 

avaliou-se a influência do uso de diferentes solventes na síntese dos materiais.  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo Geral 

Desenvolver materiais sintéticos MIPs (Polímeros molecularmente impressos não 

magnéticos) e MMIPS (Polímeros molecularmente impressos magnéticos), com 

cavidades seletivas para a adsorção de Quinolina, composto contaminante do petróleo. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Sintetizar polímeros molecularmente impressos magnéticos (MMIPs) e não 

magnéticos (MIPs) em diferentes solventes, condições de temperatura e tempo, 

partindo da molécula alvo Quinolina; 

• Caracterizar os polímeros obtidos por diferentes técnicas físico-químicas;  

• Avaliar os processos de adsorção, determinando os parâmetros termodinâmicos 

ΔadsG°, ΔadsS° e ΔadsH°, além de definir o melhor modelo cinético e de equilíbrio 

que descreve o processo de adsorção no sistema; 

• Avaliar a seletividade dos MIPs e MMIPs com diferentes moléculas análogas a 

quinolina;  

• Examinar a reutilização dos materiais preparados.  

  



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

21 

3. Revisão Bibliográfica 

3.1. Quinolina 

A Quinolina é um composto nitrogenado produzido amplamente pelo refino do 

petróleo, gerando volumes altamente contaminados na ordem de (2-50 mg L-1), isto sem 

mencionar seus derivados. Também se encontra nos efluentes de processamento do 

carvão e de diferentes óleos combustíveis (FETZNER, 1998). Ela aparece como um 

intermediário na produção dos compostos 8-hidroxiquinolina, sulfato de hidroxiquinolina 

e cobre-8-hidroxiquinolina (RAMESHRAJA et al., 2012). É utilizada majoritariamente 

como um intermediário na fabricação de outros produtos, também atua como um 

catalisador na indústria metalúrgica, na produção de corantes, polímeros e produtos 

químicos agrícolas, além de ser um solvente primordial de resinas e terpenos. O alcatrão 

de hulha e refino do petróleo são as principais fontes deste composto tóxico no mundo 

(LI et al., 2015). Os teores de compostos heteroatômicos de nitrogênio nesses processos 

são de aproximadamente 0,9% Carbazol, 0,2-0,3% Quinolina, 0,2% Indol, 0,1-0,2% 

Isoquinolina, 0,1-0,2% 2-metilquinolina, 0,1% Acridina, 0,03% Piridina, e 0,02% 

metilpiridina (LIU et al., 2008). Na Tabela 3.1, são mostradas as características do 

contaminante em estudo. 

Tabela 3.1: Características e informações sobre o contaminante em estudo. 

Nome Formula 

molecular 

Estrutura Massa Molar 

(g mol-1) 

pKa 

Quinolina C9H7N 

 

129,158 4,85 

A exposição potencial pode ocorrer a partir da inalação da fumaça gerada na 

queima de combustíveis. Devido à presença do átomo de nitrogênio no anel aromático, 

este composto apresenta maior solubilidade em água do que seus análogos homocíclicos 

aumentando notavelmente a contaminação em efluentes. Com tudo isso, a Quinolina é 

um composto tóxico que provoca efeitos agudos, como: irritação nos olhos e nariz, dores 
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de cabeça, tonturas e náuseas. As exposições a longo prazo podem causar danos no 

sistema reprodutivo e câncer (FU; ZHAO, 2015; WANG et al., 2016). 

3.2. Polímeros Molecularmente Impressos MIPs 

Os polímeros molecularmente impressos (MIPs) são polímeros reticulados 

formados na presença de um molde da molécula alvo (template), onde se busca sempre 

a maior afinidade possível entre o polímero e o template. Durante o processo de 

impressão, o molde forma um complexo ativo estável com o monômero funcional na 

presença de um solvente porogênico (solvente criador de poros), iniciadores radicalares 

e um agente de ligação cruzada. Durante este processo o complexo ativo é formado e 

fixado dentro da matriz rígida do polímero poroso (FERREIRA et al., 2014). Os 

monômeros são posicionados espacialmente ao redor do template e a posição é fixada 

pela copolimerização com monômeros de ligação cruzada. Por fim, o polímero obtido é 

uma matriz com macroporos possuindo microcavidades com estrutura tridimensional. 

Assim, a remoção da molécula do template do polímero por lavagem com solventes 

específicos, resulta na liberação de sítios de ligação que são complementares em forma 

ao template. Portanto, o polímero resultante reconhece e se liga seletivamente a 

moléculas do template. Estes sítios de ligação possuem características diferentes, 

dependendo da interação estabelecida durante a polimerização. A classificação da 

impressão molecular é normalmente feita de acordo com a natureza das interações entre 

o monômero e o template durante a polimerização (VASAPOLLO et al., 2011). 

A história da impressão molecular vem desde a década de 1940 e 1950 com os 

primeiros experimentos feitos pelo cientista DICKEY (1949), inspirado na teoria de Linus 

Pauling sobre como os anticorpos são formados. O cientista pesquisava a afinidade das 

moléculas de um corante (alaranjado de metila) sobre sílica gel, associando as sílicas 

como os primeiros materiais impressos. Os polímeros impressos orgânicos apareceram 

pela primeira vez na década de 1970, relatando a impressão covalente de compostos 

vinílicos. A impressão não covalente, mais usada hoje em dia foi introduzida uma década 

depois (MAYES; WHITCOMBE, 2005). 
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No ano de 1981, a impressão molecular nos sistemas não covalentes foi proposta 

por Mosbach, usando interações como, ligações de hidrogênio, forças de van der Waals, 

interações iônicas e hidrofóbicas entre o template e o monômero funcional. Baseado 

nestes estudos, a tecnologia de impressão molecular começou a crescer rapidamente 

(SHEN et al., 2013). 

Os MIPs são materiais adsorventes com capacidade de reconhecimento especifico 

e seletivo, além disso, apresentam versatilidade na síntese o que permite a otimização 

da ligação do template-polímero (SADOWSKI; GADZAŁA-KOPCIUCH, 2013). Além dos 

MIPs, nos últimos anos tem se desenvolvido os MMIPs, que são polímeros magnéticos 

molecularmente impressos. Geralmente os MMIPs são preparados pela encapsulação de 

partículas magnéticas inorgânicas (CHEN et al., 2009). Neste trabalho, a maghemita (ү-

Fe2O3) foi usada para gerar propriedades magnéticas no polímero orgânico. Os polímeros 

magnéticos adsorvem o analito e podem ser facilmente separados por operações 

magnéticas de separação (ANSELL; MOSBACH, 1998; HU et al., 2013; LI et al., 2006). 

Tais polímeros impressos magnéticos são interessantes, uma vez que podem ser 

separados e reutilizados, além disso, a impregnação de compostos magnéticos na sua 

estrutura não compromete a capacidade do mesmo em remover seletivamente a 

molécula alvo (HUANG et al., 2012). 

Existem dois métodos de polimerização nas sínteses dos MIPs: i) Polimerização 

por Radicais Livres (Free Radical Polymerisation) e ii) Copolimerização por radicais livres 

(Free Radical Copolymerisation). O método mais usado é o Free Radical Polymerisation. 

3.2.1. Polimerização por Radicais 

Este método pode ser realizado em condições de reação leves (por exemplo, 

temperatura ambiente e pressão atmosférica), este processo de síntese é baseado em 

três etapas, i) Iniciação, ii) Propagação, iii) Terminação. Em geral a etapa de propagação 

(crescimento da cadeia) é muito mais rápida do que a velocidade da etapa de iniciação, 

e o iniciador é normalmente ativo durante todo o processo da polimerização (CORMACK; 

ELORZA, 2004; MISHRA; KUMAR, 2012). 
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O iniciador (I) é um composto orgânico fraco (ácido ou base que não é 

completamente ionizado em solução aquosa), que pode ser decomposto termicamente 

ou por irradiação para produzir radiais (R). Os radicais são moléculas que contem átomos 

com elétrons desemparelhados, onde é adicionado o monômero (M), como se mostra na 

seguinte série de reações (BUBACK; HARAMINA, 2004): 

𝐼 − 𝐼 → 2𝐼 ∙ 

𝐼 ∙ + 𝑀 → 𝐼 − 𝑅1 ∙ 

𝐼 − 𝑅𝑖 ∙  + 𝑀 → 𝐼 − 𝑅𝑖+1 ∙ 

Durante a propagação, o monômero inicial adiciona-se a outros monômeros, 

implicando na adição de radicais (R) à dupla ligação do monômero, com a geração de 

outro radical. O centro ativo se translada continuamente no extremo da cadeia do 

polímero em crescimento, a propagação continua até que o radical da cadeia em 

crescimento se desativa por terminação de cadeia (T). O final do processo é uma reação 

de um radical com o iniciador de radicais ou com um radical e outra macro-cadeia do 

polímero, como se vê nas reações seguintes (BUBACK; HARAMINA, 2004; CAVIN et al., 

2000): 

𝐼 − 𝑅𝑖 ∙  +   𝐼 ∙   →  𝐼 − 𝑅𝑖 − 𝐼 

𝐼 − 𝑅𝑖 ∙  +  𝐼 − 𝑅𝑗 ∙  →  𝐼 − 𝑅𝑖 − 𝑅𝑗 − 𝐼 

3.2.2. Copolimerização por Radicais 

Neste método se polimerizam dois monômeros diferentes na mesma reação, 

obtendo como resultado copolímeros. Os monômeros multifuncionais podem levar a dois 

ou mais monômeros polimerizáveis permitindo numeráveis arquiteturas de polímero não 

linear (CORMACK; ELORZA, 2004). O controle da estrutura é dado por três parâmetros: 
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(i) Comprimento de cadeias laterais, que pode ser controlado pela síntese do 

macro-monômero por polimerização;  

(ii) Comprimento da cadeia principal, é controlado em uma copolimerização; 

(iii) Separação das cadeias laterais, determinadas pela relação molar dos 

monômeros e da relação de reatividade do monômero de baixa massa 

molecular (MISHRA; KUMAR, 2012). 

3.2.3. Síntese do polímero molecularmente impresso 

O processo de síntese do MIP tem como resultado a produção de um polímero 

que contém cavidades similares em tamanho e forma com funcionalidades 

complementares à molécula alvo usada durante sua produção. As cavidades geradas no 

interior do MIP são impressões congeladas do template original, estas conformações são 

ligações idênticas formadas no processo de síntese, as quais permitem reconhecer 

somente a molécula alvo (BELTRAN et al., 2010). Na Figura 3.1 é mostrado de forma 

geral e esquemática o processo de impressão molecular. 

 

Figura 3.1: Representação esquemática geral do processo de síntese do MIP 

Fonte: (SHEN; XU; YE, 2013) 
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Os principais componentes envolvidos na síntese do MIP são: i) Template, ii) 

Monômero Funcional iii) Agente de ligação cruzada iv) Iniciador Radicalar e v) Solvente 

(Porogênico)  

3.2.4. Template 

Nos processos de impressão molecular o template é de central importância, 

dirigindo a organização dos grupos funcionais ligados nos monômeros funcionais. A 

seleção do monômero é realizada em função das características do template, sendo a 

especificidade dos MIPs direcionada pelo tipo de interação existente entre a molécula 

alvo e o monômero. Infelizmente nem sempre os templates podem ter sítios ativos 

susceptíveis a ligações com o monômero. Deste modo uma estratégia de impressão 

alternativa utilizada é a procura da participação do template nas reações de radicais 

(BELTRAN et al., 2010). 

3.2.5. Monômero 

É responsável pelas interações nos sítios de impressão, normalmente 

polimerizando e dando como resultado macromoléculas lineares que são solúveis e 

quimicamente compatíveis com diferentes solventes. Os volumes usados são geralmente 

em excesso com relação ao número de mols do template, favorecendo a formação da 

cavidade da molécula alvo. A proporção mais usada é (1:4), mas ressalta-se que um 

excesso de monômero funcional pode aumentar a quantidade de ligação não específica, 

o que termina diminuindo a seletividade do MIP (SPIVAK, 2005). Na Tabela 3.2 são 

apresentadas as estruturas químicas moleculares dos monômeros mais comumente 

usados. 
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Tabela 3.2: Estruturas Químicas Moleculares dos Monômeros mais comumente usados. 

ÁCIDOS BÁSICOS NEUTROS 

O

CH3 OH

CH2  

Ácido Metacrílico (MAA) 

N

CH2  

4-Vinilpiridina (4-VP) 

N

O

CH2
 

N-Vinilpirrolidona (NVP) 

OCH2

NH2

 

Acrilamida 

OH

O

CH2

 

Ácido p-Vinilbenzóico 

N

CH2  

2-Vinilpiridina (2-VP) 

CH3

CH2 O

NH

NH2

 

N-(2-aminoetil) 

metacrilamida 

O

CH3

CH2

NH2

 

Metacrilamida 

O

OH

CH2  

Ácido acrílico (AA) 

N

N
H

CH2

 

4-(5)-Vinilimidazol 

CH2 NH

CH3

N

CH3

 

N, N-dietil-4-estirilamida 

CH2  

Estireno 

OH

OH

O

OH

CH2  

Ácido Itacônico 

N N
CH2

 

1-Vinilimidazol 

O

OCH3

CH2

CH3

N
+

CH3

CH3CH3

 

N, N, N-trimetil-aminoetil-

metacrilato 

CH2

N

 

Acrilonitrilo (AN) 

OCH2

OH
F

F
F

 

Ácido Acrilico-2-

(trifluorometil) (TFMAA) 

CH2

NH2

 

Alilamina 

N
H

N
O

O

CH3  

Éster etilicourocânico 

O

CH3

CH2

O CH3

 

Metil 

Metacrilato (MMA) 

O

NH

CH3

CH2

CH3 S

O

OHO

 

Ácido acrilamidsulfônico 

CH3

CH2CH2

O

N

CH3

CH3

 

N, N-dietil-

aminoetilmetacrilamida 

(DEAEM) 

  

Fonte: Adaptado de (CORMACK; ELORZA, 2004) 
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3.2.6. Agente de Ligação Cruzada 

Estes agentes cumprem três principais funções: i) Controlar a morfologia da matriz 

polimérica, ii) Estabilizar os sítios de ligação na impressão e iii) Dar estabilidade mecânica 

à matriz polimérica (BELTRAN et al., 2010). O agente de ligação cruzada mais usado é 

o etileno glicol dimetacrilato (EGDMA), já que promove a formação de polímeros térmica 

e mecanicamente estáveis e com rápida transferência de massa (TARLEY et al., 2005). 

Na Tabela 3.3 são apresentadas as estruturas químicas moleculares de alguns agentes 

de ligação cruzada utilizados. 

Tabela 3.3: Estruturas Químicas Moleculares dos Agentes Ligação Cruzada. 

CH2

CH2

 
p-divinilbenzeno (DVB) 

CH2

CH3

CH2  
1,3-diisopropenilbenzeno (DIP) 

CH2

O
O

CH2

O

O

CH3

CH3

 

Etileno glicol dimetacrilato 

(EGDMA) 

CH2

O
O

O

O

CH3

CH2

CH3

Tetrametileno dimetacrilato (TDMA) 

NH

O

CH2

CH3

NH

CH3

CH2

O

N, N-1,3-fenilenobis(2-metil-2-

propenamida) (PDBMP) 

N

N

O

CH2

CH2

O  
1, 4-diacriloílopiperacina (DAP) 

CH2

O O

O O

O

O

O

CH2

O

CH2

CH2  
Pentaeritritol tetraacrilato (PETEA) 

CH2

O CH3

O O

O

O
CH3

CH2

CH2

CH3

CH2

CH3

 
Trimetilpropano trimetacrilato (TRIM) 

CH2

O OH

O O

O

O

CH2

O

CH2

 
Pentaeritritol triacrilato (PETRA) 

CH2

NH NH

O O

CH2

 
N, N-metileno bisacrilamida (MBA) 

CH2

NH
NH

CH3

CH2

O

O

CH3

 
N, N-etileno bismetacrilamida 

O

O

O CH3

CH2

O

CH2

CH2

CH3
 

Anidroeritritol dimetacrilato 

Fonte: Adaptado de CORMACK; ELORZA,. (2004) 
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3.2.7. Iniciador Radicalar 

A escolha deste composto é ditada pela natureza da interação do template com o 

monômero (TARLEY et al., 2005). Por exemplo, se o template com o monômero tem 

interação fotoquímica e termicamente instável, então o iniciador radicalar que pode ser 

ativado pela via fotoquímica e térmica não seria opcional. No caso da formação de 

complexos que é impulsionada por ligações de hidrogênio, onde se busca baixas 

temperaturas de polimerização, a preferência é pelos iniciadores fotoquimicamente ativos 

(CORMACK; ELORZA, 2004). 

O iniciador radicalar 2,2’-azo-bis-iso-butironitrila (AIBN) é o mais empregado na 

síntese dos MIP, mas outros também podem ser utilizados. Na Tabela 3.4 são 

apresentadas as estruturas químicas moleculares de iniciadores radicalares que podem 

ser usados. 

Tabela 3.4: Estruturas Químicas Moleculares de Iniciadores Radicalares  
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Fonte: Adaptado de CORMACK; ELORZA,. (2004) 

3.2.8. Solvente 

A função que cumpre o solvente escolhido é a de criar porosidade na matriz 

polimérica. As propriedades termodinâmicas do solvente com os outros compostos 

(Monômero, agente de ligação cruzada e iniciador radicalar), desenvolvem estruturas 

altamente porosas e de maiores áreas especificas. Além disso, aumentando o volume do 

solvente, é possível melhorar e elevar o número de poros (SPIVAK, 2005). 

Os MIPs apresentam duas formas características de ligação com o objetivo de ter 

uma maior seletividade no processo de reconhecimento e remoção da molécula alvo. As 

estratégias químicas empregadas no processo de impressão são as interações 

covalentes e não covalentes. A impressão não covalente é frequentemente usada, e foi 

a utilizada neste trabalho. 

3.2.9. Impressão Não Covalente 

Esta interação usa as forças típicas de atração entre as moléculas tais como, 

ligações de hidrogênio, par iônico, interações dipolo-dipolo e forças de van der Waals, 

gerando interações do template com o monômero funcional em solução (HASHIM et al., 

2014). 

Durante a polimerização, pequenas seções da estrutura do polímero levam vários 

grupos funcionais que vão ter a configuração influenciada pelo template gerando um 

enovelamento no redor da estrutura o que produz um efeito cooperativo, provocando 

múltiplas interações de intensidade maiores do que as interações do monômero no 

template. A medida que a polimerização avança, o desenvolvimento das estruturas 

aumenta mudando de forma, e com a adição do monômero, o grau de intensidade cresce 

com o tempo, capturando o template no sitio receptor até o processo de terminação, 

quando o sistema está completamente polimerizado (SELLERGREN, 1997). 
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Em geral, as interações como ligações de hidrogênio são favorecidas pelos 

solventes de pouca polaridade e temperaturas mais baixas, enquanto o par iônico e 

outras fortes interações dipolo são favorecidas pelos solventes polares (MAYES; 

WHITCOMBE, 2005). 

3.3. Métodos para Síntese de MIPs e suas Formas Físicas 

3.3.1. Método de “Bulk” 

A técnica mais amplamente usada na síntese do MIP é o método de “Bulk”, onde 

a reação é realizada em sistema homogêneo. Nesta técnica o monômero vai em 

quantidades maiores que o template, e os demais componentes em quantidades 

pequenas. A polimerização em “Bulk” produz polímeros que são parciais ou 

completamente solúveis nos seus monômeros. Na Figura 3.2 é mostrada a forma geral 

do procedimento do preparo do polímero molecularmente impresso. 

 

Figura 3.2: Representação do procedimento de preparo do MIP pelo método em "Bulk". 

Fonte: Adaptado de TARLEY et al,. (2005) 

A reação é conduzida em frascos tampados contendo o monômero funcional, 

template, solvente, agente de ligação cruzada e o iniciador radicalar. Este processo 

ocorre em ausência de oxigênio retardando a polimerização radicalar, fazendo purga sob 

fluxo de N2 ou Ar. Após, o frasco é induzido em aquecimento entre 60 e 70°C, formando 

o polímero o qual é moído, peneirado e submetido a uma lavagem (extração) com 



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

32 

solventes ou mistura de solventes a temperaturas e tempos determinados (TARLEY et 

al., 2005)  

O método convencional em “bulk” é o mais popular por ser simples, porém, a 

necessidade de britagem, moagem e peneiramento para obter partículas de tamanho 

desejado trazem ao mesmo certa morosidade. Além disso, outros inconvenientes como 

a produção de partículas de tamanho e forma irregulares e a possibilidade de destruição 

de algumas interações durante a moagem podem ser observadas. A maior parte das 

publicações utiliza este método, no entanto, o controle da forma do MIP é escasso e, a 

produção em escala maior é dificultada, sendo assim, tais desvantagens devem ser 

consideradas.  

Os MIPs produzidos por este método são comumente usados como adsorventes 

em situações em que não se faz necessária a presença de partículas homogêneas, como 

é o caso de recheios para cartuchos de extração em fase sólida. Já o uso desses MIPs 

para processos em que se faz necessário a homogeneidade no tamanho das partículas 

como, o uso por exemplos em fases estacionárias para colunas cromatográficas é 

limitado. Visando contornar tais inconvenientes, métodos alternativos foram 

desenvolvidos, como os descritos a seguir (TARLEY et al., 2005; VASAPOLLO et al., 

2011). 

3.3.2. Método de Precipitação 

Este método é análogo ao método de “bulk”, porém utiliza grande volume de 

solventes porogênicos visando impedir a formação da pasta polimérica. Neste método 

são empregados volumes cerca de 5 vezes maiores do que no método tradicional e, a 

precipitação ocorre por meio da formação da cadeia polimérica que vai aumentando 

durante a reação. Deste modo, o polímero vai se tornando cada vez mais insolúvel, até 

que precipita. Outra explicação é fundamentada na formação de ligações cruzadas no 

polímero, tais ligações conferem certa insolubilidade do polímero no meio o que garante 

sua precipitação (TARLEY et al., 2005). 
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Como a formação dos polímeros ocorrem pela formação do precipitado, as 

garantias na obtenção de microesferas são asseguradas. Durante o processo é 

observado a geração de partículas com tamanhos uniformes (diâmetro ≤ 1 μm), além 

disso, um rendimento maior (aproximadamente 85 %) em relação ao método de “bulk” 

(50 %) é observado (TARLEY et al., 2005). 

A indução da polimerização pode ser realizada por luz ou aquecimento, e da 

mesma forma que no processo de “bulk”, a reação ocorre na ausência de oxigênio. Ao 

final da reação, os polímeros formados podem ser recuperados por meio de centrifugação 

(TARLEY et al., 2005; VASAPOLLO et al., 2011). 

3.3.3. Método de Polimerização por Expansão Multi Etapas 

Como o método de precipitação produz polímeros de diâmetros reduzidos, e o 

método de polimerização por expansão em multi-etapas torna-se vantajoso a medida que 

é capaz de produzir partículas de diâmetro maior. Esta característica é um ganho em 

relação a aplicação desses MIPs para fases estacionárias de HPLC, pois, conferem uma 

redução na pressão interna do sistema (TARLEY et al., 2005) 

Este método é o mais trabalhoso e caracteriza-se pelo emprego de partículas 

poliméricas com diâmetro bem definido (geralmente poliestireno), estas sofrem etapas 

de expansão com o monômero e o solvente antes do início da reação de polimerização 

do MIP. Tais partículas atuam como solventes porogênicos, o que permite a produção de 

polímeros com tamanhos e poros maiores (TARLEY et al., 2005) 

3.3.4. Síntese em Materiais Porosos 

As reações poliméricas realizadas dentro de poros de materiais como a sílica, 

permitem a obtenção de partículas esféricas devido a uniformidade do sólido poroso. 

Neste caso, os poros funcionam como pequenos frascos nos quais a reação de 

polimerização ocorre. Neste método é possível selecionar a orientação do analito na 

superfície do polímero e o formato do MIP, fazendo uso de sílicas de diferentes tamanhos 
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de poros. Do mesmo modo, há a possibilidade de imobilizar macromoléculas na 

superfície do sólido, como por exemplo, proteínas (TARLEY et al., 2005) 

3.3.5. Síntese sobre Superfície de Sílica Modificada 

Este método inicia-se com partículas de sílica, com diâmetro de 10 μm, 

modificadas com tri-etoxi-aminopropilsilano. A reação de polimerização é iniciada com a 

adição do iniciador radicalar (ácido 4,4’-azo-bis(4-ciano pentaenóico), ao meio reacional 

são adicionados o monômero funcional (MAA), reagente de ligação cruzada (EGDMA) e 

o template, dissolvidos previamente no solvente. Esta reação forma uma fina camada 

sobre a superfície da sílica, obtendo-se micropartículas uniformes e mecanicamente 

estáveis (TARLEY; et al., 2005) 

3.3.6. Síntese em Suspensão 

Neste método de reação polimérica, a reação ocorre dentro das gotas do 

monômero que se encontram dispersas em um solvente imiscível, geralmente água. 

Inicialmente, deve-se solubilizar todos os reagentes necessários para a reação em um 

solvente orgânico apolar. Em seguida, esta mistura é adicionada em água contendo um 

agente estabilizador (polímeros orgânicos solúveis em água – álcool polivinílico, e sais 

inorgânicos), que funciona evitando a coagulação das gotas dos monômeros. A 

polimerização ocorre após aplicação de aquecimento ao meio sob agitação, o que resulta 

em partículas poliméricas de tamanho uniforme (TARLEY et al., 2005) 

Uma desvantagem deste método é que eventualmente, algumas moléculas de 

água se dissolvem na mistura polimérica interferindo na interação template-monômero, 

principalmente quando esta se dá por ligação de hidrogênio. Além disso, caso o 

monômero e/ ou template forem altamente solúveis em água, haverá partição desses 

para o meio aquoso, formando ao final da reação de polimerização, MIPs com baixo 

reconhecimento molecular. Deste modo, este método é útil quando template e monômero 

interagem por interações hidrofóbicas e iônicas (TARLEY et al., 2005) 
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3.3.7. Síntese em Membranas 

Recentemente, membranas poliméricas molecularmente impressas tem sido foco 

de grande interesse. Tais membranas são sintetizadas utilizando o método in situ de 

polimerização. Este utiliza o princípio de síntese interpenetrante de rede polimérica, em 

estudo utilizando oligouretano acrilato foi possível a formação de um MIP com ligação 

cruzada na forma de uma membrana flexível de 60 μm de espessura. No entanto, a baixa 

permeabilidade deste tipo de membrana ainda constitui um obstáculo para este método 

(VASAPOLLO et al., 2011). 

3.4. Aplicações dos MIPs como adsorventes 

Devido ao alto grau de seletividade dos MIPs em relação aos materiais 

convencionais, estes polímeros apresentam inúmeras vantagens e constituem um 

avanço em diversas áreas. Estes polímeros além de serem utilizados como adsorventes, 

eles são aplicados em cromatografia líquida, extração em fase sólida, biosensores, 

síntese química, triagem de drogas, proteção a grupos não covalentes e como 

catalisadores (LUK et al., 2010; OLSEN et al., 1998). 

O extenso uso de polímeros impressos como materiais para remover diferentes 

compostos, na proteção do meio ambiente, tem atraído maior atenção devido a 

seletividade que é desenvolvida neles. Os MIPs oferecem alta capacidade para remoção 

de pesticidas, compostos perturbadores endócrinos e metais pesados de resíduos e água 

potável, essa purificação é realizada utilizando membranas de nanofiltração e osmose 

inversa. Os MIPs também podem ser usados para remover metais pesados, metais raros 

e radioisótopos com alta especificidade. 

Para ilustrar o amplo uso de polímeros molecularmente impressos como 

adsorventes, a Tabela 3.5 apresenta diferentes compostos tóxicos que têm sido 

removidos. Evidencia-se um apanhado da literatura acerca desse assunto. 
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Tabela 3.5: Revisão da literatura sobre aplicações de MIPs como adsorventes. (Início) 

Referência 
Molécula 

Template 

Adição de 

Nanopartículas 

Monômero 

funcional 

Solvente 

Porogênico 

Agente de 

Ligação 

Cruzada 

Iniciador 

Radicalar 

(XU et al., 2011) Dibenzotiofeno TiO2 4-VP Tolueno EGDMA AIBN 

(LEE; DOONG, 

2012a) 
17β-estradiol ---- MAA Acetonitrila EGDMA AIBN 

(LIN et al., 2016) Malaquita verde Fe3O4 MAA Clorofórmio EGDMA AIBN 

(ZHOU et al., 2016) 
DBP 

(Dibutilftalato) 
SiO2 AM Acetonitrila EGDMA AIBN 

(GUO et al., 2011) Bisfenol A Kaolinite/Fe3O4 MAA Dimetilsulfóxido EGDMA AIBN 

(LIU et al., 2016) 
Cúrcuma/Açafrão-

da-terra 
Fe3O4 MAA Acetonitrila TRIM AIBN 

(HU et al., 2010) Benzotiofeno Sílica gel MAA Tolueno EGDMA AIBN 

(LUÍS et al., 2014) Nicotina ---- MAA 
Cloreto de 

metileno 
EGDMA AIBN 

(NIU et al., 2013) 3-Metilindole Fe3O4 MAA Tolueno EGDMA AIBN 

(CHEN et al., 2009) Oxitetraciclina Fe3O4 MAA Água DVB AIBN 

(ZHAO et al., 2016) Ácido metanoico ---- AA 
Acetonitrila 

/Tolueno 
EGDMA AIBN 

(BYUN et al., 2010) 
Ácido 

acetilsalicílico 
---- 4-VP Etanol DVB AIBN 

(POROBIC et al., 

2013) 
Indol-3-acético ---- DEAEM Clorofórmio EGDMA AIBN 
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Tabela 3.5: Revisão da literatura sobre aplicações de MIPs como adsorventes. (Continua) 

Referência 
Molécula 

Template 

Adição de 

Nanopartículas 

Monômero 

funcional 

Solvente 

Porogênico 

Agente de 

Ligação 

Cruzada 

Iniciador 

Radicalar 

(NAKAMURA et 

al., 2016) 
Glutationa ---- MAA 

Acetonitrila 

/Tolueno 
DVB AIBN 

(ANENE et al., 

2016) 
Patulina SiO2 MA Acetonitrila EGDMA AIBN 

(HUSSAIN et al., 

2016) 
Ácido Fólico Fe3O4@SiO2 AN Etanol EGDMA AIBN 

(KYZAS et al., 

2009) 

Remazol 

vermelho 
---- AA Dimetilformamida MBA AIBN 

(XIAO et al., 2017) 
Ácido 

aristolóquico 
---- AA Dimetilformamida EGDMA AIBN 

(SIRIPAIROJ et al., 

2014) 
ү-Orizanol ---- MAA Tolueno DVB BPO 

(MZUKISI; 

CHIMUKA, 2016) 

Ibuprofeno 

Naproxeno 

Diclofenalco 

---- 4-VP Acetonitrila EGDMA AIBN 

(SÁNCHEZ-POLO 

et al., 2015) 
Tetraciclina ---- MAA 

Metanol 

/Acetonitrila 
EGDMA AIBN 

(GARCÍA MAYOR 

et al., 2016) 
Espiramicina ---- MAA Acetonitrila EGDMA AIBN 

(FAN et al., 2016) Ácido cafeico Fe3O4 4-VP Dimetilformida EGDMA AIBN 

(HE et al., 2016) Dienoestrol Fe3O4@SiO2 MAA Acetonitrila EGDMA AIBN 
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Tabela 3.5: Revisão da literatura sobre aplicações de MIPs como adsorventes. (Fim) 

Referência 
Molécula 

Template 

Adição de 

Nanopartículas 

Monômero 

funcional 

Solvente 

Porogênico 

Agente de 

Ligação 

Cruzada 

Iniciador 

Radicalar 

(GHOLIVAND; 

KHODADADIAN, 

2011) 

Metocarbamol ---- 4-VP Tetrahidrofurano EGDMA AIBN 

(FERRER et al., 

2000) 
Terbutilazina ---- MAA Diclorometano EGDMA AIBN 

(MASQUÉ et al., 

2000) 
4-Nitrofenol ---- 4-VP Acetonitrila EGDMA AIBN 

(YAN et al., 2008) Ciprofloxacino ---- MAA Metanol/Água EGDMA AIBN 

(YANG et al., 2017) 
Difloxacina 

Ofloxacina 
---- MA Clorofórmio EGDMA AIBN 
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3.5. Adsorção 

Este fenômeno está inserido a um número de processos extremamente relevantes de 

significado prático, e o qual está presente desde o início deste século. O valor 

tecnológico, ambiental e biológico da adsorção é notável. Por exemplo, a adsorção de 

substratos é a primeira etapa em muitos processos catalíticos, além disso, a adsorção é 

utilizada também como método para separação de misturas em laboratórios e em escalas 

industriais, bem como utilizada como técnica de tratamento para remoção de diversos 

poluentes presentes em diferentes matrizes ambientais (DABROWSKI, 2001). 

O fenômeno de adsorção é a migração de íons, moléculas ou partículas presentes 

em uma fase líquida ou gasosa para a superfície de um sólido por meio de um processo 

físico-químico e de natureza espontânea (LEVINE, 2002). Dependendo do tipo de fases 

em contato, podemos considerar este processo nos seguintes sistemas: gás-líquido, 

líquido-líquido, sólido-sólido e sólido-gasoso. 

As forças intermoleculares desequilibradas que existem na superfície de um sólido, 

como neste caso os MIPs, produzem atração ou repulsão nas moléculas que se 

encontram na interface, neste caso entre uma solução líquida e a superfície de um sólido. 

Desta forma as moléculas que têm afinidade pelo sólido se acumulam na superfície do 

mesmo (RAMOS, 2007). O sólido no qual se gera a adsorção é denominado adsorvente 

e o produto adsorvido é denominado adsorvato. Esta ligação é devida a uma atração que 

de acordo com o tipo de interação pode ter caráter reversível ou forte, ou seja, por 

processos de fisissorção e quimissorção respectivamente (BANDOSZ; ANIA, 2006; 

MARTÍN MARTÍNEZ, 1990a). Os termos adsorção e dessorção são frequentemente 

usados para indicar a direção a partir da qual os estados de equilíbrio foram abordados. 

3.5.1. Adsorção Física ou Fisissorção 

Na fisissorção ocorre uma interação relativamente fraca, onde as moléculas do 

adsorvato se mantém juntas à superfície do sólido por forças intermoleculares, van der 

Waals, sendo um processo algumas vezes exotérmico, onde a entalpia (ΔH° ) envolvida 
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é de aproximadamente 20-40 kJ/mol (GROS, 2009). Em processos calorimétricos o ΔH° 

é determinado pela energia liberada e absorvida na forma de vibração pela rede do sólido 

medindo o aumento da temperatura, através de diferentes experimentos. A molécula 

adsorvida fisicamente mantém sua identidade, pois a energia é insuficiente para romper 

a ligação, embora possam ocorrer mudanças conformacionais (RAMOS, 2007). 

3.5.2. Adsorção Química ou Quimissorção 

Estas interações são semelhantes às reações químicas pela sua elevada 

especificidade, pois as moléculas do adsorvato se mantêm juntas na superfície gerando 

uma ligação química forte, isto graças à interação dos elétrons do adsorvato com o 

adsorvente, sendo em geral irreversível. As mudanças de entalpia que aparecem na 

quimissorção têm uma magnitude consideravelmente maior do que as de adsorção física. 

Normalmente o ΔH° se encontra acima de 80kJ/mol (GROS, 2009; LEVINE, 2002). Além 

disso, este tipo de adsorção é muito específica, ocorrendo só em certo tipo de sítios ativos 

na superfície do adsorvente (WEBB, 2003). A adsorção em fase líquida se deve às 

interações entre o soluto em solução e os grupos funcionais ou sítios ativos presentes na 

superfície do adsorvente sólido (RAMOS, 2007). 

A força de ligação devida à atração física ou química depende em grande parte da 

capacidade de adsorção que pode desenvolver um adsorvente. Esta abordagem é 

atrativa na prática, onde a validade do valor da capacidade de adsorção permite conhecer 

se o adsorvente é apto para o processo de adsorção. Esta quantificação da capacidade 

adsortiva é dada pela seguinte equação: 

𝒒𝒆 =  
(𝑪𝒊 − 𝑪𝒇) 𝒗

𝒎
        (𝟏) 

Em que qe (mg g-1) é a capacidade de adsorção no equilíbrio, Ci e Cf (mg L-1) são 

as concentrações de adsorvato antes e após a adsorção, respectivamente; v (L) é o 

volume da solução e m (g) a massa de adsorvente aplicada. 
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3.6. Modelos de avaliação dos processos de adsorção 

3.6.1. Cinética de Adsorção  

O estudo da cinética fornece informações importantes sobre as possíveis reações 

e mecanismos que ocorrem no processo de adsorção. O fenômeno de adsorção pode 

depender da força iônica, pH, temperatura, tempo e concentração tanto dos adsorventes 

como dos adsorvatos (CHEN; LIN, 2001). 

A migração do composto da fase líquida para o sítio de adsorção se dá em quatro 

etapas: i) Etapa rápida, transferência do composto da fase líquida para a camada limite 

perto do adsorvente. ii) Transferência do composto através da camada limite da fase 

líquida perto da superfície externa do adsorvente (transferência de massa externa). iii) 

Difusão do composto para o interior da camada limite do adsorvente (difusão 

intraparticula). iv) Adsorção, etapa rápida e pode ser visualizada na Figura 3.3. A etapa 

limitante da cinética de adsorção está determinada pela etapa mais lenta, ou seja, a 

transferência de massa externa (Kf) e difusão intraparticular, superficial (Ds) e porosa 

(Dp) (DUDAMEL et al., 2010). 

 

Figura 3.3: Mecanismos de adsorção propostos por Weber e Smith (1987). 

Fonte: WEBER; SMITH,. (1987) 

O estudo do processo cinético é analisado por meio da quantificação da 

concentração residual do adsorvato na solução, através de diferentes modelos 

matemáticos. O modelo de difusão intrapartícula ajuda a descrever os prováveis 
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mecanismos de adsorção que ocorrem no processo de adsorção, permitindo entender 

mais claramente como acontecem. 

3.6.2. Modelo de Pseudo-primeira ordem (PPO) 

A adsorção das moléculas da fase líquida para uma fase sólida é considerada um 

processo reversível com o equilíbrio estabelecido entre as duas fases. O fenômeno de 

adsorção pode ser dado da seguinte forma (SRIVASTAVA et al., 2008): 

 

Em que A é o adsorvato, S o sitio ativo do adsorvente e AS adsorvato adsorvido 

na superfície do adsorvente, ka e kd são constantes de velocidade de adsorção e 

dessorção, respectivamente. 

O modelo cinético de pseudo-primeira ordem (PPO) tem sido amplamente usado. 

É definido e representado pela equação descrita por Largegren (1898) para descrição da 

cinética de adsorção de gases em superfícies sólidas e adotado posteriormente para os 

sistemas sólido/solução, onde descreve a taxa de adsorção com base na capacidade de 

adsorção (PLAZINSKI et al., 2009). Fundamentada na suposição de que para cada 

molécula do adsorvato é atribuído um sitio de adsorção do adsorvente e regida por uma 

reação superficial, onde em termos de velocidade encontra-se representada como na 

seguinte equação diferencial (PINZÓN-BEDOYA et al., 2009): 

𝒅𝒒𝒕

𝒅𝒕
= 𝒌𝟏𝒂𝒅𝒔(𝒒𝒆 − 𝒒𝒕)     (𝟐) 

Em que qe e qt (mg g-1) são as capacidades de adsorção no equilíbrio e no tempo 

t respectivamente, k1ads (min-1) é a constante de velocidade de adsorção. Depois da 

integração e aplicação das condições limites t=0 a t=t, e qt=0 para qt=qt, a forma 

integrada da equação 8 gera a equação não linear (WANG et al., 2010): 
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𝒒𝒕 = 𝒒𝒆(𝟏 − 𝒆−𝒌𝟏𝒕)    (𝟑) 

3.6.3. Modelo de Pseudo-segunda ordem (PSO) 

Este modelo é baseado no estudo em que para cada molécula do adsorvato são 

atribuídos dois sítios ativos de adsorção, onde o controle da velocidade de reação é dado 

por quimissorção. A equação diferencial (HO; MCKAY, 2000) mais amplamente usada é 

expressada como: 

𝒅𝒒𝒕

𝒅𝒕
= 𝒌𝟐𝒂𝒅𝒔(𝒒𝒆 − 𝒒𝒕)𝟐    (𝟒) 

Em que k2ads (g mg-1 min-1) é a constante de velocidade. Para as condições limites 

t=0 a t=t, e qt=0 para qt=qt, a forma integrada da equação 4 torna-se na forma não linear 

(BARKAT et al., 2009): 

𝒒𝒕 =
𝒒𝒆

𝟐𝒌𝟐𝒕

(𝟏 + 𝒒𝒆𝒌𝟐𝒕)
    (𝟓) 

A equação 5 é a lei de velocidade integrada para uma reação de pseudo-segunda 

ordem PSO, podendo-se reordenar: 

𝒕

𝒒𝒕
=

𝟏

𝒌𝟐𝒒𝒆
𝟐  

+
𝟏

𝒒𝒆
𝒕     (𝟔) 

3.6.4. Modelo de pseudo-ordem n (PON) 

O modelo descrito por Lagergren pode ser também manifestado para o modelo 

cinético de ordem n PON, expressando a taxa de adsorção de acordo com a seguinte 

equação diferencial (MORAIS et al., 2007) 

𝒅𝒒𝒕

𝒅𝒕
= 𝒌𝒏(𝒒𝒆 − 𝒒𝒕)𝒏    (𝟕) 
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Em que n é a ordem da reação e kn (gn-1 mg1-n min-1) a constante de adsorção do 

modelo PON. A diferença (qe - qt) n é proporcional ao número de sítios ativos por partícula 

de adsorvente (MORAIS et al., 2007). Özer (2007) sugere determinar a capacidade de 

adsorção e a ordem da reação diretamente, considerando o método mais apropriado, ao 

invés de assumir as ordens de reação como 1 ou 2 expostas nos modelos anteriormente 

descritos.  

Após a integração, a equação diferencial torna-se: 

(𝒒𝒆 − 𝒒𝒕)𝟏−𝒏 = (𝒏 − 𝟏)𝒌𝒏𝒕 + 𝒒𝒆
𝟏−𝒏         (𝟖) 

A equação não linear é usualmente representada e aplicada como (TSENG et al., 

2014): 

𝒒𝒕

𝒒𝒆
= 𝟏 −

𝟏

[𝟏 + (𝒏 − 𝟏)𝒒𝒆
𝒏−𝟏𝒌𝒏

𝒕 ]
𝟏

(𝒏−𝟏)⁄
       (𝟗) 

3.6.5. Modelo Elovich 

Este modelo é o mais amplamente usado para descrever o processo de 

quimissorção heterogênea em superfícies sólidas. A taxa de adsorção diminui com o 

tempo devido ao aumento da cobertura da superfície do sólido (INYANG et al., 2016). A 

equação de Elovich foi proposta por Roginsky e Zeldovich em 1934 para descrever a 

cinética da adsorção do monóxido de carbono em dióxido de manganês. A equação 

diferencial é demonstrada como: 

𝒅𝒒𝒕

𝒅𝒕
= 𝐚 𝐞𝐱𝐩(−𝐛𝐪𝐭)     (𝟏𝟎) 

Em que a (mg g-1min-1) e b (g mg-1) são as constantes do modelo. A constante a é 

considerada como a taxa inicial do processo de adsorção, isto por que a relação dqt/dt 

se aproxima de a quando qt se aproxima de 0 (WU et al., 2009) e b relaciona-se com a 

superfície coberta e a energia de ativação. 
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A forma integrada da equação não linear, nas condições qt=qt em t=t e qt=0 em 

t=0 segue como: 

𝒒𝒕 = (
𝟏

𝒃
) 𝐥𝐧(𝒕 + 𝒕𝟎) + (

𝟏

𝒃
) 𝐥𝐧 𝒕𝟎      (𝟏𝟏) 

Sendo que t0=1/ab, e se t >> t0 a equação pode ser resumida como (JUANG; 

CHEN, 1997); 

𝒒𝒕 = (
𝟏

𝒃
) 𝐥𝐧(𝒂𝒃) + (

𝟏

𝒃
) 𝐥𝐧 𝒕     (𝟏𝟐) 

3.6.6. Mecanismo de Difusão Intrapartícula 

Este modelo é baseado na ideia de que a difusão que acontece no interior dos 

poros é o transporte de soluto através da estrutura interna dos poros do adsorvente e a 

própria difusão no sólido possuindo assim uma estrutura porosa homogênea (PINZÓN-

BEDOYA et al., 2009). 

Weber e Morris em (1963) propuseram o modelo do mecanismo de reação para 

descrever o processo de adsorção que é governado pelo mesmo. O modelo de difusão 

intrapartícula é expresso como (SONG et al., 2016): 

𝒒𝒕 = 𝒌𝒑𝒊𝒕
𝟏/𝟐 + 𝑪𝒊     (𝟏𝟑) 

Em que Kpi (g mg-1 min-1/2) é a constante da velocidade de difusão entre as 

partículas da etapa i, no qual Ci é espessura da camada i. Os valores de C oferecem 

informação sobre a espessura da camada limite, ou seja, quanto maior seja a interseção 

maior é o efeito dela (AL BAHRI et al., 2012). 
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3.7. Métodos de Avaliação da Superfície Porosa do MIP 

3.7.1. Isoterma de Adsorção 

Define-se como a relação matemática entre a massa do soluto adsorvido e a 

concentração de soluto na solução uma vez alcançado o equilíbrio a temperatura 

constante (CHOMA; JARONIEC, 2006). 

A isoterma de adsorção é o método mais amplamente usado para representar os 

estados de equilíbrio de um sistema de adsorção, pois se obtém informação útil sobre o 

adsorvato, o adsorvente e o processo de adsorção, além de ajudar na determinação da 

superfície do adsorvente, o calor de adsorção, a capacidade de adsorção relativa, o 

volume do poro e sua distribuição de tamanho, através da adsorção de um gás ou solução 

líquida em um determinado adsorvente, em condições de temperatura constante e de 

diferentes pressões relativas (ROOP; GOYAL, 2005). 

Encontram-se várias equações ou modelos de avaliação para as análises das 

isotermas de adsorção. Neste trabalho de pesquisa aplicaram-se os modelos de 

Langmuir, Freundlich, Sips, e Temkin na avaliação das isotermas obtidas. 

3.7.2. Modelo de Langmuir  

Langmuir propõe o primeiro mecanismo de adsorção, o qual é considerado 

histórico, pois proporciona um ponto de partida para os outros modelos de avaliação. 

Prediz o grau de adsorção sobre uma superfície em função da temperatura e 

concentração do adsorvato na solução (SEKAR et al., 2004). 

Postulados: I) A superfície do sólido atua como uma serie de sítios ativos, os quais são 

capazes de adsorver apenas uma molécula, II) Centraliza sua atenção à adsorção em 

monocamada, III) Corresponde a fenômenos de quimissorção, IV) O potencial de 

adsorção é constante em toda a superfície (DEPCI et al., 2012). A expressão matemática 

está representada na equação 14: 
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𝒒𝒆 =
𝑸𝒎 𝒃𝑪𝒆

𝟏 + 𝒃𝑪𝒆
        (𝟏𝟒) 

Em que Qmax (mg g-1) é a capacidade máxima de adsorção do adsorvato nas condições 

experimentais e representa o número total de sítios de adsorção no adsorvente, b (L 

mmol-1) é a constante de Langmuir relacionada com a força de ligação entre o adsorvato 

e o adsorvente, quanto maior é o valor de b maior é afinidade do adsorvente pelo 

adsorvato, Ce é a concentração do adsorvato na solução no equilíbrio, qe (mg g-1) é a 

concentração do adsorvato no adsorvente quando tem-se alcançado o equilíbrio e 

representa o número de sítios de adsorção ocupados pelo adsorvato na concentração, 

Ce. 

3.7.3. Modelo de Freundlich 

Este é um modelo empírico e mais usual no sistema de adsorção sólido-líquido, 

sugerindo que os sítios de adsorção não são equivalentes ou independentes. Encerra 

dois postulados importantes: I) Assume que a superfície é energeticamente heterogênea. 

II) Permite interações entre as moléculas adsorvidas (AGARRY; OGUNLEYE, 2014). A 

expressão matemática está representada na equação 15: 

𝒒 = 𝑲𝒇𝑪𝒆
𝟏/𝒏

      (𝟏𝟓)  

Em que Kf ((mg g-1)(L g-1)1/n) é a constante de Freundlich a qual indica capacidade 

adsorvida, quanto maior o K, maior é a pendente da curva e mais forte será a ligação do 

adsorvato nos sítios ativos da superfície do adsorvente, n (L mg-1) é uma constante que 

representa a intensidade da adsorção ou heterogeneidade da superfície, se o valor 

resultante de 1/n é menor que 1 ou perto de zero indica uma isoterma com adsorventes 

heterogêneos, e se o valor de 1/n for igual ou maior que 1 indica adsorção cooperativa 

com adsorventes homogêneos (ANGIN, 2014; ZHANG et al., 2012). 
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3.7.4. Modelo de Sips 

A isoterma de Langmuir-Freundlich, conhecida também como a equação de Sips, 

é uma expressão versátil que pode simular comportamentos dos modelos de Langmuir e 

Freundlich (JEPPU; CLEMENT, 2012). Além disso, é um modelo de três parâmetros, 

deduzidos para a predição dos sistemas de adsorção heterogêneos e evita a limitação 

da concentração do adsorvato no modelo de Freundlich. Em concentrações baixas do 

adsorvato se reduz à isoterma de Freundlich, enquanto em maiores concentrações prediz 

uma capacidade de adsorção em monocamada característica da isoterma de Langmuir 

(AGARRY; OGUNLEYE, 2014; HO et al., 2002). A equação 16 representa a expressão 

matemática para este modelo. 

𝒒𝒆 =
𝑸𝒎𝒃𝑪𝒆

𝟏/𝒏

𝟏 + 𝒃𝑪𝒆
𝟏/𝒏

     (𝟏𝟔) 

Em que qe (mg g-1) é a quantidade de adsorvato adsorvido no equilíbrio, Qm (mg 

g-1) capacidade de adsorção do sistema, Ce (mg L-1) concentração do adsorvato na 

solução em equilíbrio, b (L mg-1) constante de afinidade pela adsorção e n é um índice 

de heterogeneidade. 

3.7.5. Modelo de Temkin 

A dedução da isoterma de Temkin assume que a diminuição do calor de adsorção 

é linear em todas as camadas do adsorvente com a sua cobertura, isto devido as 

possíveis interações adsorvato-adsorvente. A adsorção se caracteriza por uma 

distribuição uniforme de sítios de ligação sobre toda a superfície de contato, até um valor 

máximo (SÁNCHEZ; CHAMORRO, 2012). O modelo é excelente para predizer o 

equilíbrio em fase gasosa, mas nos complexos sistemas de adsorção em geral incluindo 

as isotermas de adsorção em fase líquida, a avaliação e representação só por este 

modelo não é muito apropriada (FOO; HAMEED, 2010). A equação 17 representa 

matematicamente o modelo: 
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𝒒𝒆 = (
𝑹𝑻

𝒃𝑻
) 𝐥𝐧(𝑨𝑻𝑪𝒆)   ∴  𝑩 =

𝑹𝑻

𝒃𝑻
  (𝟏𝟕) 

Em que R (8,314 J mol-1 K-1) é a constante dos gases, T (K) temperatura, Ce (mg 

L-1) concentração na solução no equilíbrio, AT (L mg-1) constante de ligação no equilíbrio 

e bT (J mol-1) relata o calor de adsorção. 

3.8. Parâmetros Termodinâmicos 

Três parâmetros indicam se é possível ou não o processo de adsorção acontecer, 

além de estimar o efeito da temperatura sobre o sistema. A avaliação da energia livre 

padrão molar de Gibbs (∆G°), entropia (∆S°) e entalpia (∆H°) em si, fornece informações 

se o processo vai ocorrer de forma espontânea ou não (MAHMOODI et al., 2014). 

A variação da energia livre de Gibbs ∆G° (kJ mol-1) fornece informação da 

espontaneidade do processo de adsorção. Valores negativos implicam processos 

espontâneos, valores positivos indicam processos considerados não espontâneos, ou 

seja, que é necessário fornecer energia ao sistema. 

A variação da entropia ∆S° (J mol-1 K-1) prediz a magnitude das mudanças na 

superfície do adsorvente sendo que, se estas mudanças são drásticas pode afetar a 

reversibilidade obtendo-se valores negativos de entropia de adsorção (PÉREZ et al., 

2011), caso contrário obtendo-se valores positivos, a irreversibilidade no sistema é 

apresentada. 

A variação da entalpia ∆H° (kJ mol-1) indica se o processo é de natureza 

endotérmico com valores positivos (absorvendo calor do meio) ou exotérmico com 

valores negativos (liberando calor para o meio) (OGUNLAJA et al., 2014). Além de 

permitir diferenciar se o processo ocorre por adsorção física (<80 kJ mol-1) ou química 

(>80-420 kJ mol-1). 

A variação do ∆G° no processo de adsorção está relacionada com a constante de 

equilíbrio, pela seguinte equação: 



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

50 

∆𝑮° = −𝑹𝑻 𝒍𝒏𝑲𝒑     (𝟏𝟖) 

Em que Kp é a constante termodinâmica do equilíbrio, T (K) é a temperatura 

absoluta, R (8,314 J mol-1 K-1) a constante universal dos gases. A constante 

termodinâmica de equilíbrio é obtida da equação de Langmuir possuindo unidades em (L 

mg-1), onde se deverá converter na forma adimensional (ANASTOPOULOS; KYZAS, 

2016; MILONJIĆ, 2007; ZHOU; ZHOU, 2014). 

Quando os adsorvatos estudados são espécies neutras ou fracamente 

carregadas, como a estudada nesse trabalho, pode-se assumir que Kp = b, sendo b a 

constante de Langmuir, tendo em vista que o coeficiente de atividade (γe) para espécies 

neutras ou carregadas fracamente é próximo de 1, como é mostrado na equação 

seguinte, 

𝑲𝒑 =
𝒃

𝜸𝒆
 ∙ (𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑳−𝟏)      (𝟏𝟗) 

Segundo a termodinâmica a variação da energia livre de Gibbs também está 

relacionada com a mudança da entropia e entalpia em temperaturas constantes (HE et 

al., 2014b), assim: 

𝒍𝒏𝑲𝒑 = (
−∆𝑯°

𝑹
) (

𝟏

𝑻
) +

∆𝑺°

𝑹
     (𝟐𝟎) 

A representação gráfica de lnKp com 1/T resulta em uma reta. Os valores de ΔH° 

e ΔS° podem ser calculados a partir da inclinação e intercepto da reta obtida por 

regressão linear. A equação de Van't Hoff (eq. 20) mostra a dependência entre a 

constante de equilíbrio de adsorção e a temperatura, os comportamentos lineares são 

bem comuns e indicam que não existem mudanças no mecanismo de retenção na faixa 

de temperaturas estudadas. Porém um comportamento não linear também pode 

acontecer, isto é, quando nos processos de separação não existem mecanismos de 

adsorção individuais (DENDERZ et al., 2012). 
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Os valores de ∆G°, ∆H° e ∆S°, podem ser determinados também pela equação 

geral e fundamental da termodinâmica: 

∆𝑮° = ∆𝑯° − 𝑻∆𝑺°     (𝟐𝟏) 

3.9. Funções de erro 

As funções de erro dos modelos são determinantes no estudo dos parâmetros 

cinéticos e isotérmicos obtidos através dos processos de adsorção. O procedimento de 

otimização requer uma função erro a ser definida para poder avaliar os ajustes 

correspondentes aos dados de equilíbrio experimental. 

3.9.1. Qui-Quadrado (X
2) 

Na ciência estatística o Qui-quadrado de Pearson, é provavelmente um dos 

objetos mais conhecidos e mais importantes e tem desempenhado um papel importante 

em aplicações estatísticas desde a sua primeira aparição na obra de Karl Pearson (1900) 

em "testes de aleatoriedade” (REMPAŁA; WESOŁOWSKI, 2016), o cálculo é dado pela 

seguinte equação: 

𝑿𝟐 = ∑
(𝒒𝒆𝒙𝒑 − 𝒒𝒆𝒔𝒕)𝟐

𝒒𝒆𝒔𝒕
       (𝟐𝟐) 

em que: qexp e qest (mg g-1) representam as capacidades de adsorção no equilíbrio 

estimados pelo cálculo a partir do modelo e experimentalmente. 

É importante notar que (𝒒𝒆𝒙𝒑 − 𝒒𝒆𝒔𝒕)𝟐 é a diferença entre as capacidades 

experimentais e estimadas. Quando as capacidades experimentais são muito próximas 

às estimadas, o valor de χ2 é pequeno. Mas, quando as divergências são grandes, 

consequentemente, χ2 assume valores altos. 
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3.9.2. R-quadrado ajustado (Adj.R2) 

O R2 ajustado compara o poder explicativo de modelos de regressão que contêm 

diferentes números de previsões. Indicado pela proporção da variação na variável 

dependente, explicada pelas variáveis independentes para um modelo de regressão 

linear (OHTANI, 1994, 2000). O coeficiente de determinação ajustado de um modelo de 

regressão linear múltipla é definido em termos do coeficiente de determinação como se 

segue,  

𝑨𝒅𝒋. 𝑹𝟐 = 𝟏 − (
(𝒒𝒆𝒙𝒑 − 𝟏)

𝒒𝒆𝒙𝒑 − (𝒑 + 𝟏)
) (𝟏 − 𝑹𝒑

𝟐)      (𝟐𝟑) 

em que: qexp (mg g-1) é a capacidade de adsorção experimental determinada, p 

representa o número de variáveis independentes. 

O termo ajustado significa ajustado para os graus de liberdade associados às 

somas dos quadrados. 

3.9.3. Coeficiente de determinação R2 

O R2 é definido como a relação que mede a proporção da variação total da variável 

dependente que é explicada pela variação da variável independente (BRDAR et al., 2012; 

DENER et al., 2011). Está função é calculada pela equação; 

𝑹𝟐 =
∑(𝒒𝒆𝒔𝒕 − �̅�𝒆𝒙𝒑)𝟐

∑(𝒒𝒆𝒔𝒕 − �̅�𝒆𝒙𝒑)𝟐 + ∑(𝒒𝒆𝒔𝒕 − 𝒒𝒆𝒙𝒑)𝟐
        (𝟐𝟒) 

em que: qexp e qest (mg g-1) representam as capacidades de adsorção no equilíbrio 

estimados pelo cálculo a partir do modelo e experimentalmente. 

∑(�̂�𝒆𝒔𝒕 − 𝒒𝒆𝒙𝒑)𝟐 Corresponde à variação explicada e ∑(𝒒𝒆𝒔𝒕 − �̅�𝒆𝒙𝒑)𝟐 corresponde à 

variação não explicada. Essa expressão mostra que o coeficiente de determinação é 
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sempre um número positivo entre zero e um, que quanto maior for o R2, melhor será o 

poder de explicação da reta de regressão (BRDAR et al., 2012). 

3.9.4. Erro médio quadrático (RMSE) 

O RMSE é a medida da magnitude média dos erros estimados, tem valor sempre 

positivo e quanto mais próximo de zero, maior a qualidade dos valores medidos ou 

estimados (CHAI et al., 2014; DENER et al., 2011), é calculado pela seguinte equação; 

𝑹𝑴𝑺𝑬 =

√∑[(𝒒𝒆𝒙𝒑 − 𝒒𝒆𝒔𝒕)/𝒒𝒆𝒙𝒑]
𝟐

𝑵
     (𝟐𝟓) 

em que: qexp e qest (mg g-1) representam as capacidades de adsorção no equilíbrio 

estimados pelo cálculo a partir do modelo e experimentalmente. 

A desvantagem é que bastam alguns poucos valores discrepantes para que ocorra 

aumento significativo em sua magnitude. O pressuposto subjacente ao apresentar o 

RMSE é que os erros são imparciais e seguem uma distribuição normal (SREN et al., 

2015). 

  



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

54 

4. Material e Métodos 

4.1. Síntese dos polímeros impressos moleculares MIPs e MMIPs 

Os materiais poliméricos foram sintetizados pelo método “Bulk”. Dois processos 

foram feitos, onde as proporções das composições químicas, tipo de solventes, método 

de iniciação e polimerização, são diferenciadas para produção de MIPs. Os detalhes 

resumidos de cada síntese são mostrados na Tabela 4.1. 

A mistura de pré-polimerização é formada com proporções molares de 1:3 

(template/monômero), como segue: 

Sínteses A: Em um frasco âmbar de 50,00 ml adiciona-se 0,123 ml (1 mmol) de 

quinolina (Template), dissolvida em 20,00 ml de tolueno (solvente porogênico). A mistura 

reacional ficou sob agitação magnética por cerca de uma hora (60 min). Após 

acrescentou-se 0,255 ml (3 mmol) de (MAA) monômero funcional, 3,775 ml (20 mmol) de 

(EGDMA) agente de ligação cruzada e (0,03g) 1,00 ml do (AIBN) iniciador radicalar, todos 

reagentes ficaram sob agitação magnética por 10 min. Para o processo de síntese dos 

polímeros magnéticos MMIPs, foi adicionado 1g de magnetita -Fe2O3, a qual foi 

previamente misturada em 1 ml de ácido oleico. Para garantir uma atmosfera inerte de 

oxigênio foi realizada a purga do meio reacional com fluxo de N2 por 5 min. A reação de 

polimerização foi realizada em 70°C e sob agitação mecânica durante 72 horas em 

equipamento Tecnal modelo TE-421. 

Sínteses B: Em um frasco âmbar de 20,00 ml adiciona-se 0,123 ml (1 mmol) de 

quinolina (Template), dissolvida em 15,00 ml de clorofórmio (solvente porogênico). A 

mistura reacional ficou sob agitação magnética por cerca de 24 horas. Após acrescentou-

se 0,255 ml (3 mmol) de (MAA) monômero funcional, 3,775 ml (20 mmol) de (EGDMA) 

agente de ligação cruzada e (0,03g) 1,00 ml do (AIBN) iniciador radicalar, todos reagentes 

ficaram sob agitação magnética por 10 min. Para o processo de síntese dos polímeros 

magnéticos MMIPs, foi adicionado 1g de magnetita -Fe2O3, a qual foi previamente 

misturada em 1 ml de ácido oleico. Para garantir uma atmosfera inerte de oxigênio foi 

realizada a purga do meio reacional com fluxo de N2 por 5 min. A reação de polimerização 
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foi realizada em 60°C e sob agitação mecânica durante 24 horas em equipamento Tecnal 

modelo TE-421. 

Tabela 4.1: Composição química e método de iniciação para produção dos polímeros impressos 

MIPs 
Template 

(mmol) 

Monômero 

Funcional 

(mmol) 

Iniciador 

radicalar 

(mmol) 

Solvente 

porogénio 

(ml) 

Temperatura 

e tempo de 

Polimerização 

(horas) 

Síntese A Quinolina (1) MAA (3) EGDMA (20) Tolueno (20) 70°C e 72h 

Síntese B Quinolina (1) MAA (3) EGDMA (22,5) Clorofórmio (10) 60°C e 24h 

*AIBN (1 mL) foi usado como iniciador radicalar para todas as sínteses. 

O polímero formado foi retirado do frasco e seco a 40°C. A remoção do template 

foi feita utilizando um extrator soxhlet, através de lavagem com mistura de solventes. A 

extração do template de oito materiais sintetizados foi feita com a mistura de solventes 

Metanol/Ácido acético (9:1 v/v), e de quatro materiais com o solvente ciclohexano. A fase 

final da extração foi verificada pela ausência de template residual na solução final da 

extração. A verificação da presença dos templates foi realizada utilizando o 

espectrofotômetro UV-VIS (Hewlett Packard 8453) nos comprimentos de onda de 235 e 

225 nm, respectivamente. Após garantida a remoção da molécula alvo o polímero foi seco 

a 40°C por 24 horas e armazenado em temperatura ambiente. 

A fim de checar o efeito da impressão molecular, os mesmos dois protocolos foram 

realizados para a síntese dos NIP (polímero molecular não impresso). O NIP funciona 

como um branco, pois sua síntese ocorre sem a presença da molécula template. 

Na Tabela 4.2 apresenta-se a nomenclatura correspondente aos polímeros 

sintetizados, os quais estão classificados de acordo com o solvente usado na síntese 

(Tolueno ou Clorofórmio) e o usado na extração do template (Metanol/Ácido acético ou 

Ciclohexano) e a adição ou não de maghemita (γ-Fe2O3), resultando em doze (12) 

polímeros, dos quais 6 são magnéticos e 6 não magnéticos. 
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Tabela 4.2: Nomenclatura e caraterísticas principais dos MIPs e MMIPs obtidos 

Polímero 

Processos e Solventes 

γ-Fe2O3 Sínteses Extrações 

Tolueno Clorofórmio Ciclohexano MeOH*/HAC* 

NIP-1.1 X  X   

MIP-1.2 X  X   

NIP-2.1 X   X  

MIP-2.2 X   X  

MNIP-3.1 X  X  X 

MMIP-3.2 X  X  X 

MNIP-4.1 X   X X 

MMIP-4.2 X   X X 

NIP-5.1  X  X  

MIP-5.2  X  X  

MNIP-6.1  X  X X 

MMIP-6.2  X  X X 

*Abreviaturas para os solventes Metanol e Ácido acético respectivamente. 

4.2. Caracterização específica dos polímeros MIPs e MMIPs 

4.2.1. Análises Termogravimétricas - TG 

As análises termogravimétricas dos materiais foram realizadas em equipamento 

SDT2960 no Laboratório de Análise Térmica DEQUI-UFOP. Utilizaram-se 

aproximadamente 7 mg do MIP, colocados em cadinho de alumina. O aquecimento foi 

realizado desde temperatura ambiente até 1000°C, com taxa de aquecimento de 10°C 

por minuto em atmosfera inerte de N2. 

4.2.2. Área Específica e Porosidade 

As medidas de área superficial específica e porosidade dos materiais na forma de 

pó foram realizadas em equipamento analisador de área específica AutosorbIQ, no 

Laboratório Mössbauer do Departamento de Química/UFMG. O equipamento utiliza o 
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princípio de adsorção do gás nitrogênio na superfície do sólido. As isotermas resultantes 

são analisadas através dos métodos BET e BJH. Para tal caracterização, 100 mg de 

amostra foi previamente desgaseificada a 100°C durante 2 horas. Após desgaseificação 

a amostra foi colocada na zona de análise. Para adsorção do N2 se realiza um ajuste de 

pressões relativas entre 1x10-6 e 1 a uma temperatura de (-196°C).  

Modelos usados na avaliação específica dos polímeros impressos 

4.2.2.1. Modelo de Brunauer, Emmett e Teller 

O modelo proposto por Brunauer, Emmett e Teller (BET) expande o conceito 

desenvolvido por Langmuir sobre o mecanismo de condensação-evaporação à segunda 

e restantes camadas adsorvidas (MARSH; RODRÍGUEZ-REINOSO, 2006). 

Princípios teóricos do modelo: I) Admite que as forças de Van der Waals são as 

únicas responsáveis do processo de adsorção. II) Estabelece que a superfície é 

energeticamente uniforme, de tal modo que a primeira camada adsorvida participe como 

uma serie de sítios ativos para a segunda camada, a segunda para a terceira e assim 

sucessivamente adquirindo uma adsorção em multicamada. III) Não se aplica a pressões 

relativas (P/P0) menores a 0,05 devido à presença de superfícies heterogêneas, nem 

maiores a 0,3 pela presença de condensação capilar. V) Se caracteriza pelo ponto B 

(Figura 4.1) o qual indica a saturação da monocamada no processo de adsorção 

(MARTIN MARTINEZ, 1990).  

 

Figura 4.1: Representação do Ponto B da isoterma de adsorção em fase gasosa avaliada pelo 
modelo BET. 
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A equação 26 representa matematicamente o modelo: 

𝑽 =
𝑽𝒎𝑪𝑷

(𝑷𝟎 − 𝑷) [𝟏 + (𝒄 − 𝟏)
𝑷𝟎

𝑷 ]
     (𝟐𝟔) 

Em que P é a pressão, P0 pressão de saturação do adsorvato, V (ml g-1) volume 

do gás adsorvido à pressão P, Vm (ml g-1) volume correspondente à monocamada, c a 

constante que indica a medida direta da diferença entre o calor de interação na primeira 

camada e da condensação do adsorvato. Tal constante diminui no momento de formação 

da primeira camada, aumentando seu valor quando o processo de adsorção nessa 

camada termina e começa a formação da segunda camada (GRITTI; GUIOCHON, 2003). 

A equação 27 representada de forma linear nos leva ao modelo matemático: 

𝑷 𝑷𝟎⁄

𝑽(𝟏 − 𝑷 𝑷𝟎⁄ )
=

𝟏

𝑽𝒎𝑪
+

𝑪 − 𝟏

𝑽𝒎𝑪
∙

𝑷

𝑷𝟎
     (𝟐𝟕) 

A representação gráfica de 
𝑷 𝑷𝟎⁄

𝑽(𝟏−𝑷 𝑷𝟎⁄ )
 com 

𝑷

𝑷𝟎
 resulta uma linha reta, obtendo-se os 

valores de Vm e C. 

4.2.2.2. Modelo Dubinin-Radushkevich 

Conhecido também como método D.R. é baseado na teoria de Polanyi, onde, 

principalmente: I) A caracterização dos microporos é realizada pelo preenchimento do 

volume dos mesmos com adsorvato como líquido num processo de adsorção física. II) 

Não é aplicável a pressões relativas (P/P0) menores de 10-5 devido à presença de 

microporos pequenos e também não é aplicada a pressões maiores de 0,2-0,4, pois 

começa-se a encher os mesoporos. A equação 28 representa a forma linear do modelo 

matemático (MARSH; RODRÍGUEZ-REINOSO, 2006; MARTÍN MARTÍNEZ, 1990b). 

𝑳𝒐𝒈 𝑽 = 𝑳𝒐𝒈 𝑽𝟎 − 𝑫𝑳𝒐𝒈𝟐
𝑷𝟎

𝑷
     (𝟐𝟖) 
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A representação gráfica de (Log V) com (Log2 P0/P) resulta em uma linha reta, 

obtendo-se os valores de Log V0 e D, onde o último parâmetro permite perceber a medida 

do tamanho médio dos poros do sólido. 

4.2.3. Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV 

Utilizou-se um microscópio eletrônico de varredura da marca JEOL/EO, modelo 

JSM–5500, versão 1.0, com sistema de captura de fotos reflexo acoplado. O 

equipamento encontra-se alocado no Laboratório de Microscopia Eletrônica do 

Departamento de Geologia (DEGEO/EM/UFOP). As micrografias foram obtidas com 

diferentes magnitudes. Tal análise permite avaliar a diferença morfológica entre os MIPs 

e os NIPs preparados. 

4.2.4. Espectroscopia na Região do Infravermelho - FTIR 

As análises de FTIR foram realizadas no Laboratório de Espectroscopia de 

Infravermelho do Departamento de Química/UFOP em um aparelho FTIR ABB Bomem, 

acoplado a acessórios para análise por refletância total atenuada (ATR). 

4.2.5. Difração de Raios-X – DRX 

As análises de difração de raios-X (DRX) possibilitam determinar o grau de 

cristalinidade dos MIPs e MMIPs. As análises foram realizadas em um difratômetro 

modelo Empyrean da Panalytical, no Laboratório de Difração de Raios-X, DEGEO-UFOP, 

equipado com monocromador de grafite, filtro de níquel e radiação CuKα (λ=1,54 Ǻ, 40 

kV e 20 mA). Para a análise dos polímeros fez-se uma varredura (2θ) de 2-90° e passo 

de 0,5º min-1. As análises resultantes são mostradas no apêndice D. 

4.3. Estudos de Adsorção 

Os estudos das quantidades adsorvidas em função do tempo e temperatura foram 

realizados em diferentes soluções de Quinolina usando n-Heptano como solvente, já que 
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a solubilidade da Quinolina em água é baixa. O n-Heptano é um solvente que permite 

realizar o estudo de adsorção simulando o processo na gasolina, pois é amplamente 

usado como substituto da mesma em testes laboratoriais (JAVED et al., 2015; ZHU et al., 

2015). Vale ressaltar que este estudo de remoção da Quinolina é desenvolvido 

majoritariamente para os tratamentos de purificação (HDS) realizados nas refinarias de 

petróleo, e especificamente nos processos de fabricação de gasolina e diesel, principais 

precursores deste contaminante. 

Inicialmente foram realizados estudos de adsorção durante 12 horas, permitindo 

atingir o equilíbrio dos correspondentes materiais. O teste foi realizado com o objetivo de 

determinar quais dos materiais sintetizados desenvolveram maior capacidade de 

remoção de Quinolina, e assim utilizar os melhores polímeros para os próximos estudos 

cinéticos e isotérmicos.  

Cerca de 10 mg de cada um dos polímeros sintetizados foi colocado em contato 

com 5 ml de solução de 50 mg L-1 de Quinolina em n-Heptano. Os frascos foram mantidos 

sob agitação mecânica (180 rpm) em equipamento Shaker (Tecnal TE-421) a 25°C 

durante 12 horas, ao final desse tempo foram coletadas alíquotas de 2 ml, centrifugadas 

e analisadas em espectrofotômetro UV-visível. 

As quantificações da Quinolina foram determinadas em triplicata, e o tratamento 

dos dados foi desenvolvido com o uso do software ORIGIN® 8. 

4.3.1.1. Parâmetros usados para escolha dos melhores materiais  

Através dos parâmetros enunciados nas equações (29), (30), e (31) foram 

determinados os rendimentos totais de ligação de cada MIP e MMIP.  

A porcentagem de ligação (B), o coeficiente de distribuição (Kd), e o fator de 

impressão (IF), avaliam a afinidade pela quinolina que foi criada nos MIPs e MMIPs. O 

fator (IF) parâmetro considerado o mais importante, relaciona a capacidade de impressão 

com a de ligação, o que permite a escolha dos melhores materiais. (LIU et al., 2014). 
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Materiais com valores de IF ˃1,5 são considerados adsorventes com um eficaz 

rendimento de ligação e de seletividade pela molécula alvo. 

𝑩 =
(𝑪𝒊 − 𝑪𝒆)

𝑪𝒊
 ∙ 𝟏𝟎𝟎       (𝟐𝟗) 

𝑲𝒅 =
𝑪𝒆

𝒒𝒆
                   (𝟑𝟎) 

𝑰𝑭 =
𝑲𝒅 (𝑴𝑰𝑷𝒔)

𝑲𝒅 (𝑵𝑰𝑷𝒔)
        (𝟑𝟏) 

4.3.2. Estudos cinéticos de Adsorção 

Os estudos cinéticos foram realizados a fim de determinar os tempos de equilíbrio 

para a adsorção. Para esse estudo, utilizou-se os melhores materiais, ou seja, aqueles 

materiais que alcançaram a maior capacidade de adsorção no estudo anterior. 

Frascos âmbar de 20 ml, com 5 ml de solução da Quinolina com concentrações 

definidas de (10 e 50 mg L-1) foram colocados em contato com 10 mg dos diferentes 

materiais poliméricos, os frascos correspondentes foram mantidos sob agitação 

mecânica (180 rpm) em equipamento (Tecnal TE-421) a 25°C. Durante intervalos de 

tempo predeterminados (5, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240 e 300 min), sendo um frasco 

para cada tempo. Alíquotas de 2 ml foram tomadas das soluções nos tempos 

determinados, centrifugadas e analisadas com intuito de construir uma curva da 

quantidade adsorvida versus tempo. 

4.3.3. Isotermas de Adsorção e Parâmetros Termodinâmicos  

Para a avaliação da isoterma de adsorção foram realizados estudos em batelada, 

executados em agitação mecânica em equipamento Shaker (Tecnal TE-421) com 

dispositivo de controle de temperatura (288,15; 298,15; 308,15; e 318,15 K). Foram 

preparadas soluções de Quinolina em diferentes concentrações (4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 

60, 68, 76 e 82 mg L-1). Seguidamente foram adicionados 10 mg de cada um dos 
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materiais poliméricos junto com 5 mL das soluções de Quinolina previamente preparadas, 

as amostras foram mantidas sob agitação constante (180 rpm) durante quatro horas. 

Após esse tempo, alíquotas de cada amostra foram centrifugadas, e posteriormente 

analisadas no espectrofotômetro UV-VIS. 

4.3.4. Estudos de Seletividade 

O reconhecimento seletivo dos MIPs e MMIPs foi avaliado utilizando Quinolina e 

outros dois compostos estruturalmente relacionados, Carbazol e Dibenzotiofeno (DBT). 

Uma solução de (50 mg L-1) com os três compostos (Carbazol, DBT e Quinolina) em n-

heptano foi preparada, simulando assim a gasolina. O experimento foi feito por adição de 

10 mg do respectivo adsorvente num frasco âmbar de 20 ml, contendo 5,00 ml da solução 

mista simulada. Os frascos foram submetidos a agitação constante de 180 rpm e 

temperatura de 298,15K durante 6 horas. Após a adsorção, o sobrenadante foi separado 

dos frascos e analisado em Cromatógrafo de gases CG BID2010 Plus SHIMADZU, com 

detector plasma e coluna SH-Rtx-5, utilizando os seguintes parâmetros: Temperatura do 

detector 553 K, temperatura da entrada de injeção 623 K, temperatura do forno 493 K. 

4.3.4.1. Parâmetros usados no estudo de seletividade  

Através dos parâmetros enunciados nas equações (32), (33), e (34) foram 

determinados os coeficientes específicos para avaliar a seletividade dos materiais 

impressos. 

O coeficiente de distribuição Kd (L g-1) para cada composto foi calculado pela 

seguinte equação: 

𝑲𝒅 =
𝒒𝒆

𝑪𝒆
     (𝟑𝟐) 

O coeficiente de seletividade k da quinolina com respeito à molécula análoga 

identificada como (X), foi calculado pela equação 33, como segue: 
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𝒌 =
𝑲𝒅(𝑸𝒖𝒊𝒏𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂)

𝑲𝒅(𝑿)
      (𝟑𝟑) 

O coeficiente relativo de seletividade k’ em relação ao MIP e NIP foi calculado 

como segue: 

𝒌′ =
𝒌𝑴𝑰𝑷

𝒌𝑵𝑰𝑷
      (𝟑𝟒) 

4.3.5. Estudo preliminar de adsorção em matriz de gasolina 

O estudo de seletividade dos MIPs e MMIPs em matriz de gasolina, foi realizado 

utilizando gasolina normal, com adição de quinolina na concentração de 80 mg L-1. Uma 

solução de 80 mg L-1de quinolina em gasolina foi preparada. O experimento foi feito por 

adição de 10 mg do respectivo adsorvente num frasco âmbar de 20 ml, contendo 5,00 ml 

da solução mista simulada. Os frascos foram submetidos a agitação constante de 180 

rpm e temperatura de 298,15 K durante 6 horas. Após a adsorção, o sobrenadante foi 

separado dos frascos e analisado em Cromatógrafo de gases CG BID2010 Plus 

SHIMADZU, com detector plasma e coluna SH-Rtx-5, utilizando os seguintes parâmetros: 

Temperatura do detector 553 K, temperatura da entrada de injeção 623 K, temperatura 

do forno 493 K. 

4.3.6. Estudos de regeneração-reuso dos MIPs e MMIPs 

Neste estudo, após adsorção de quinolina em fase orgânica (10 ml, 50 mg L-1) 

sobre os MIPs e MMIPs (10 mg) durante 4 horas, os adsorventes com a quinolina 

adsorvida foram recolhidos e separados da solução. O tratamento dos polímeros foi feito 

por várias lavagens com filtração a vácuo, com mistura dos solventes metanol e ácido 

acético na proporção (9:1 v/v). Depois disso, os adsorventes foram regenerados em 10 

ml de solução de Metanol/Ácido acético em agitador termostático a 25°C durante 1 hora, 

ou até que a quinolina não pudesse ser observada no eluato. Os MIPs e MMIPs 

regenerados adsorveram quinolina (30 mg L-1) a 298,15 K durante 4 h por vários ciclos. 

Os testes de regeneração foram repetidos por cinco vezes. 
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5. Resultados e Discussão 

5.1. Sínteses dos polímeros molecularmente impressos MIPs e MMIPs 

A Figura 5.1 apresenta as imagens dos materiais obtidos, após a extração da 

quinolina através da lavagem em soxhlet. Pode-se observa uma diferença na cor devido 

a adição do composto magnético -Fe2O3 (a), nos polímeros magnéticos MNIP (d), MMIP 

(e), MNIP (h), e MMIP (i), sintetizados com os solventes tolueno e clorofórmio, 

respectivamente. Cabe-se ressaltar que as características referentes à textura dos 

polímeros sintetizados com o tolueno e clorofórmio são muito diferentes, nos primeiros o 

pó obtido foi muito mais fino e leve, em quanto nos outros o pó foi muito mais denso e 

menos fino. 

 

Figura 5.1: MIPs e MMIPS finais obtidos após a extração. a) -Fe2O3 b) NIP, c) MIP, d) MNIP, e) MMIP, 
polímeros sintetizados com Tolueno como Solvente, (f) NIP, (g) MIP, (h) MNIP, e (i) MMIP, polímeros 

sintetizados com Clorofórmio como solvente. 

Nas Figura 5.2Figura 5.3 são mostradas as ilustrações esquemáticas dos dois 

possíveis procedimentos de impressão molecular nos MIPs e MMIPs respectivamente, 

sendo um resultado da interação molecular através de ligação de hidrogênio entre o 

monômero e o template e o segundo por reação ácido-base com formação de um par 

iônico. 
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Figura 5.2: Processo de síntese e impressão para os polímeros não magnéticos MIPs 



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

67 

 

Figura 5.3: Processo de síntese e impressão para os polímeros Magnéticos MMIPs 

5.2. Caracterização dos polímeros molecularmente impressos MIPs e MIPs 

5.2.1. Análise Termogravimétrica TG 

A TG mede a variação da massa da amostra em função da temperatura e sua 

curva resultante fornece informações quanto à estabilidade térmica da amostra inicial e 

de algum produto intermediário que possa ser formado. A DTG analisa a primeira 
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derivada da curva termogravimétrica, fornecendo a taxa da mudança de massa em 

função da temperatura. 

A Figura 5.4 apresenta as análises termogravimétricas dos materiais poliméricos 

obtidos depois da extração do template. Nos três gráficos pode-se perceber que no início 

do processo de decomposição de todos os materiais, até uma temperatura aproximada 

de 50°C foi observada uma porcentagem de perda de massa de 10%, possivelmente 

devido a traços de compostos voláteis presos no interior das cavidades dos materiais 

(NIU et al., 2013). Uma perda de massa maior apresenta-se para todos os adsorventes 

no intervalo de temperatura de 250°C a 450°C, com porcentagens entre 56 e 90%.  

  

(a) (b) 

 

(c) 

Figura 5.4: TGA dos polímeros impresso obtidos. Materiais com (a) Síntese em Tolueno e extração em 
Ciclohexano, (b) Síntese em Tolueno e extração em MeOH/HAC e (c) Síntese em Clorofórmio e extração 

em MeOH/HAC 

A perda de massa de 55%, 70%, 72%, 71% e 63%, correspondente aos polímeros 

magnéticos MMIP-3.2, MNIP-4.1, MMIP-4.2, MNIP-6.1 e MMIP-6.2 apresenta valores 
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menores quando comparados aos materiais poliméricos não magnéticos (sem -Fe2O3) 

NIP-1.1, MIP-1.2, NIP-2.1, MIP-2.2, NIP-5.1 e MIP-5.2, que tiveram porcentagens de 

perda de massa de 95%, 87%, 95%, 93%, 96% e 97%, respectivamente. Esta diferença 

de decomposição no material acontece por que parte da massa nos polímeros 

magnéticos corresponde a um composto que não se decompõe termicamente. A 

presença da maghemita -Fe2O3) nas cavidades do polímero impresso em ligação com 

algum sitio ativo diminui a perda de massa (NIU et al., 2013). Considerando que o ponto 

de fusão da maghemita-Fe2O3) começa a temperaturas maiores que 1400°C.  

É possível concluir que a quantidade de massa do composto magnético presente 

nos MMIPs é de 35% (MMIP-3.2), 20% (MNIP-4.1), 18% (MMIP-4.2), 19% (MNIP-6.1) e 

27% (MMIP-6.2). 

A perda de massa dos polímeros não magnéticos está relacionada com o fato de 

não existir presença de composto inorgânico na rede polimérica, o que faz com que a 

perda de massa seja maior.  

5.2.2. Área Superficial Específica e Porosidade 

A análise especifica dos materiais tem o objetivo de observar a presença de 

microporos, mesoporos e macroporos. Tal procedimento permite determinar as 

características relacionadas à porosidade e área superficial dos materiais sintetizados. A 

classificação da IUPAC dos tipos de isotermas de adsorção de gás, assim como o tipo 

de histereses encontram-se no apêndice A (ROUQUEROL, FRANCOISE; ROUQUEROL, 

1994) (MARSH; RODRÍGUEZ-REINOSO, 2006). Os gráficos obtidos das isotermas de 

adsorção em fase gasosa, e os gráficos da distribuição do tamanho de poro BHJ 

correspondente ao estudo, encontram-se no apêndice B e C, respectivamente. 

Na Tabela 5.1 apresenta-se a caracterização dos polímeros obtidos pelo método 

de adsorção/dessorção de N2 a temperatura de 77 K, pela análise das isotermas de 

adsorção e dos resultados da distribuição do tamanho de poro BJH (apêndice B e C) 

permite-se a determinação dos parâmetros correspondentes.  
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O método BJH (Barrett, Joyner e Halenda) é usado para determinar 

mesoporosidade e macroporosidade de adsorventes porosos. No momento em que a 

isoterma de adsorção resultante apresente ciclos de histereses, o método será 

unicamente aplicável quando: i) Os meso e macroporos sejam rígidos e apresentem um 

tamanho estreito e definido, como é deduzido do ciclo de histereses tipo H1 

(ROUQUEROL, FRANCOISE; ROUQUEROL, 1994), ii) Ausência de microporos ou de 

macroporos maiores, iii) Identificação da isoterma de adsorção tipo IV, sendo que em 

máxima pressão relativa, os poros encontram-se totalmente cheios, devido a presença 

de adsorção em multicamadas.  

Tabela 5.1: Caraterização superficial dos MIPs, MMIPs, NIPs e MNIPs. 

Polímero 

Área 

especifica 

BET 

(m2g-1) 

Tamanho Médio Poros 

(Å) 

Volume Poros DR  

(cm3g-1) 

Micro Meso Micro Meso Total 

NIP-1.1 57,372 17,719 126,029 0,021 1,644 1,665 

MIP-1.2 41,755 17,685 120,788 0,020 1,662 1,682 

NIP-2.1 81,861 17,733 131,151 0,065 1,122 1,186 

MIP-2.2 20,003 17,214 132,355 0,007 2,146 2,153 

MNIP-3.1 67,042 17,739 127,146 0,034 1,434 1,467 

MMIP-3.2 148,288 17,763 128,612 0,073 1,058 1,132 

MNIP-4.1 86,917 17,754 131,637 0,043 1,317 1,360 

MMIP-4.2 263,65 17,292 96,132 0,124 0,782 0,905 

NIP-5.1 161,172 17,778 105,591 0,059 1,169 1,228 

MIP-5.2 205,903 17,805 133,297 0,073 1,059 1,132 

MNIP-6.1 163,390 17,465 69,342 0,066 1,114 1,180 

MMIP-6.2 190,410 17,762 103,525 0,071 1,073 1,145 

-Fe2O3 79,131 13,128 74,278 0,055 1,199 1,254 

O MMIP-4.2 desenvolveu a maior área específica (263,65 m2g-1), seguido do MIP-

5.2 com (205,90 m2g-1) e do MMIP-6.2 (190,41 m2g-1). Os MMIPs-4.2 e 6.2 foram 

sintetizados na presença de maghemita (-Fe2O3), o que permite um maior 

desenvolvimento nas áreas específicas em relação aos outros materiais, ressaltando 

também o incremento das áreas nos polímeros sintetizados usando clorofórmio ao invés 

de tolueno. Quando se comparam as áreas para os NIPs 5.1 (161,17 m2g-1) e 6.1 (163,39 

m2g-1), ambos sintetizados utilizando clorofórmio como solvente, com as áreas dos NIPs 
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sintetizados na presença de tolueno, é possível perceber que o clorofórmio possui uma 

maior capacidade em formar polímeros com maior área superficial. No entanto, quando 

a molécula alvo participou da reação de polimerização o MIP que apresentou maior área 

foi o sintetizado na presença de tolueno. 

O MIP 1.2 desenvolveu a menor área específica (41,75 m2 g-1), provavelmente os 

parâmetros do processo de síntese (temperatura, solventes, reagentes) não foram os 

mais convenientes para gerar as interações correspondentes, afetando o 

desenvolvimento superficial do material. Com respeito ao volume de poros, para todos 

os MIPs e MMIPs, houve um maior desenvolvimento da quantidade de mesoporos (20 - 

500 Å) do que microporos (<20 Å). O MMIP-4.2 obteve maior quantidade de microporos 

(0,124 cm3g-1) em relação aos outros materiais. O tamanho médio dos microporos para 

todos os materiais foi de 17 Å, e de mesoporos de 120-130 Å. Nota-se que as áreas 

específicas de alguns MNIPs e NIPs são muito mais baixas que as dos MMIPs e MIPs 

correspondentes, isto indica que o solvente porogênico desenvolveu melhor a estrutura 

porosa na presença do template, isto ocorre pela formação de interações moleculares 

específicas entre o monômero, template e solvente.  

Finalmente, considera-se que os polímeros impressos são adsorventes 

mesoporosos pelos resultados obtidos, os quais têm características interessantes para 

uso em processos de adsorção, favorecendo assim o objeto de estudo deste trabalho. 

5.2.3. Microscopia Eletrônica de Varredura MEV 

Nas Figura 5.5A e Figura 5.B apresentam-se as imagens das superfícies dos 

materiais obtidas pelo MEV.  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 5.5A: Microscopias MEV dos diferentes polímeros impressos sintetizados (a)NIP-1.1, 
(b)MIP-1.2, (c)NIP-2.1, (d)MIP-2.2, (e)MNIP-3.1, (f)MMIP-3.2, (g)MNIP-4.1, (h)MMIP-4.2, (i)NIP-5.1, 

(j)MIP-5.2, (k)MNIP-6.1 e (l)MIP-6.2. 
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(g) (h) 

  
(i) (j) 

  

(k) (l) 

Figura 5.5B: Microscopias MEV dos diferentes polímeros impressos sintetizados (g)MNIP-4.1, 
(h)MMIP-4.2, (i)NIP-5.1, (j)MIP-5.2, (k)MNIP-6.1 e (l)MIP-6.2. 

As diferentes escalas micrométricas de 10μm-20μm, permitem conhecer a 

morfologia externa de cada uma das amostras com aumentos de 800 até 1000 vezes, 

mostrando as cavidades macroporosas. Os macroporos indicam uniformidade, e é 

possível observar que a superfície dos MIPs e MMIPs são ligeiramente similares. Pode-

se perceber que nas Figura 5.5Figura 5.B(g) imagens dos MNIPs 3.1 e 4.1, apresenta-se 
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algumas partículas brancas as quais podem ser atribuídas a maghemita, -Fe2O3. A 

superfície em geral de todas as amostras apresenta uma predominância de partículas 

esféricas de diferentes tamanhos tanto para os MIPs como para os NIPs, ressaltando a 

profundidade e macroporosidade obtida. 

5.2.4. Espectroscopia na Região do Infravermelho FTIR 

A espectroscopia serve como meio direto para identificar os grupos funcionais 

orgânicos contidos na superfície dos materiais. Os MIPs desenvolvidos para a molécula 

alvo foram analisados na presença e ausência do template. Isto permitiu obter 

informações ao respeito de quais grupos funcionais participam do processo de ligação 

entre o MIP e o template. 

Na Figura 5.10 pode-se observar os espectros correspondentes aos polímeros 

impressos obtidos após extração do template. Para todos os polímeros nota-se 

similaridade nas bandas. Observa-se uma banda ampla em 3170-3672 cm-1 com máximo 

em 3500 cm-1, atribuída ao modo de estiramento (O-H) dos grupos hidroxila do monômero 

funcional MAA (LEE; DOONG, 2012b). A posição e assimetria da banda em números de 

onda mais baixos indicam a presença de ligações de hidrogênio fortes de ácidos 

carboxílicos ou álcoois. A banda em 2900 cm-1 aparece devido à vibração de estiramento 

(C-H) e seu estiramento-deformação (CH2) surge em 1384 cm-1 (XU et al., 2011). Em 

1480 cm-1 aparece uma banda a qual é atribuída ao estiramento (–COO) do MAA, e 

bandas fortes em 1750 (C=O),1230 e 1125 cm-1 (C-O-C) características do ester do 

EGDMA (FAYAZI et al., 2015; HUANG et al., 2012). 

As bandas em 937, 875 e 750 cm-1 são devidas à deformação fora do plano de (C-

H) para diferentes anéis de benzeno substituídos. Apresenta-se uma banda pequena em 

1633 cm-1 pelas vibrações (C-C) dos anéis aromáticos. A banda medianamente ampla 

em 625-520 cm-1 com máximo em 580 cm-1 é atribuída ás ligações Fe-O, a qual só pode 

ser observada nos materiais poliméricos magnéticos MMIPs 3.2; 4.2 e 6.2 e MNIPs 3.1; 

4.1 e 6.1, o que permite retificar novamente que as nanopartículas de -Fe2O3 foram 

incorporadas com sucesso no polímero (FAYAZI et al., 2015; LIN et al., 2016). 
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Os espectros indicam que a extração da Quinolina foi efetiva, pois os espectros 

dos materiais MIP e MMIP com a impressão do template são iguais aos dos materiais 

NIP e MNIP que são os brancos, ou seja, sem a impressão da Quinolina, o que indica 

que nos materiais poliméricos não há resíduo do template, indicando que o uso dos 

solventes de lavagem foi adequado. 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Figura 5.6: FTIR de cada um dos polímeros impresso obtidos. Materiais com (a) Síntese em 
Tolueno e extração em Ciclohexano, (b) Síntese em Tolueno e extração em MeOH/HAC e (c) Síntese em 

Clorofórmio e extração em MeOH/HAC 

Na Figura 5.11 é possível observar os espectros obtidos da quinolina e da 

maghemita, e dos polímeros sintetizados com clorofórmio após adsorção da quinolina. A 

banda da quinolina entre 3750 a 3000 cm-1 amplia-se para 3850 a 3250 cm-1 tanto nos 

espectros dos polímeros antes da adsorção como nos polímeros com a quinolina 

adsorvida (Fig. 5.6c). Esta ampliação é atribuída à formação da ligação de hidrogênio 
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entre o átomo de nitrogênio N e o grupo hidroxila O-H do monômero funcional presente 

nos polímeros. Também pode acontecer pelo estiramento da ligação N-H. Além disso, 

quando se compara os materiais MIP-5.2 e MMIP-6.2 antes e depois da adsorção nota-

se que a intensidade dessa mesma banda, é maior para os materiais com a quinolina 

adsorvida. 

 
 

(a) (b) 

Figura 5.7: FTIR para (a) Quinolina e maghemita (ү-Fe2O3) e (b) polímeros obtidos da síntese 
com Clorofórmio após adsorção da quinolina. 

5.3. Estudos de Adsorção 

Os resultados da adsorção foram avaliados em termos cinéticos pelos modelos de 

pseudo primeira ordem-PPO, pseudo ordem n-PON, pseudo segunda ordem-PSO, e 

Elovich, ao passo que as isotermas de adsorção foram avaliadas pelos modelos de 

Langmuir, Freundlich, Sips e Temkin. Os ajustes dos dados foram feitos através da 

análise das funções de erro X2, Adj. R2, R2 e RMSE, citadas no item 3.7. 

5.3.1. Estudo de Adsorção em função do tempo 

O objetivo desse estudo foi selecionar os melhores materiais poliméricos, ou seja, 

os que apresentaram maior capacidade de remoção de Quinolina e desenvolveram um 

fator de impressão aptos para os próximos estudos de adsorção. 
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Na Tabela 5.2 são mostrados os valores da quantidade adsorvida (qe), da 

porcentagem de ligação (B), do coeficiente de distribuição (Kd), e do fator de impressão 

(IF), dados obtidos do estudo de adsorção realizado para cada um dos MIPs. A 

determinação dos parâmetros foi feita por meio das equações (29), (30) e (31). 

Os valores de porcentagem de ligação (B) indicam que os materiais sintetizados 

com o solvente Clorofórmio (MIP 5.2 e MMIP 6.2) foram aqueles que apresentaram uma 

maior capacidade de adsorção. Além disso, quando se compara os valores de qe para os 

polímeros sintetizados com clorofórmio com os valores dos respectivos NIPs, é possível 

perceber que os polímeros sintetizados na presença do template apresentaram melhor 

capacidade de adsorção, o que indica um possível reconhecimento dos MIPs. 

O reconhecimento dos MIPs em relação aos NIPs pode ser confirmado quando 

avalia-se o fator de impressão. Tal parâmetro permite avaliar se o MIP foi sintetizado 

corretamente com respeito à impressão da molécula alvo, neste caso a Quinolina. Os 

resultados demonstram que os NIP-5.1/MIP-5.2 e MNIP-6.1/MMIP-6.2 preparados 

usando Clorofórmio no processo de sínteses obtiveram os maiores (IF) 1,619 e 1,535 

respectivamente, demostrando que sítios específicos para Quinolina foram formados com 

maior eficiência nos polímeros sintetizados na presença de tal solvente. 

Uma possível explicação é o fato do clorofórmio, um solvente com maior constante 

dielétrica ter sido o solvente que favoreceu a formação de uma maior quantidade de 

cavidades geradas pelas ligações estáveis entre a Quinolina e o Monômero, melhorando 

assim a eficiência de adsorção seletiva. De acordo com autores como HU et al., (2010) 

MIPs com valores de IF maiores que 1,5 são considerados materiais com excelente 

reconhecimento seletivo. Como maiores valores de IF indicam maior efetividade na 

seletividade, optou-se por realizar os estudos de adsorção e cinética com os materiais 

MIP-2.2, MMIP-4.2, MIP-5.2 e MMIP-6.2. 
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Tabela 5.2: Dados obtidos do estudo de adsorção dos materiais poliméricos. 

Polímero qe (mg g-1) B (%) Kd (L g-1) IF 

NIP-1.1 7,417 29,668 0,210 
1,029 

MIP-1.2 7,572 30,288 0,217 

NIP-2.1 11,018 44,073 0,394 
1,082 

MIP-2.2 11,510 46,039 0,426 

MNIP-3.1 8,340 33,360 0,250 
0,953 

MMIP-3.2 8,075 32,303 0,238 

MNIP-4.1 10,578 42,313 0,366 
1,086 

MMIP-4.2 11,086 44,347 0,398 

NIP-5.1 12,003 48,012 0,461 
1,619 

MIP-5.2 14,983 59,935 0,747 

MNIP-6.1 12,733 50,935 0,519 
1,535 

MMIP-6.2 15,363 61,453 0,797 

* B=Porcentagem de ligação, Kd= Coeficiente de distribuição, IF= Fator de Impressão 

5.3.2. Estudo cinético 

O estudo cinético foi feito como descrito no item 4.3.1, apenas para os materiais 

poliméricos com maiores valores de IF. 

Na Figura 5.8 apresentam-se os gráficos correspondentes dos modelos cinéticos 

de pseudo ordem n-PON, pseudo primeira ordem-PPO, pseudo segunda ordem-PSO e 

Elovich, escolhidos para as análises cinéticas dos processos de adsorção respectivos. 

Os gráficos de qt em função do tempo apresentados da Figura 5.8 indicam que para todos 

os materiais as quantidades adsorvidas aumentam com o tempo até o estado de 

equilíbrio, sendo alcançada a capacidade máxima de adsorção após um tempo 

determinado (240min.). O tempo definido por este estudo é importante para os processos 

de adsorção posteriores, permitindo otimizar e estabelecer os tempos exatos de contato 

do adsorvente com o adsorvato. 

A análise dos gráficos mostra que para maior parte dos materiais a taxa de 

adsorção foi elevada nos primeiros minutos do processo (0 min a 25 min), com 

quantidades de quinolina adsorvidas de 2 a 8 mg g-1, alcançando quantidades máximas 
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de adsorção em aproximadamente 100 min para os polímeros sintetizados com Tolueno 

(MIPs 2.2 e MMIP 4.2) e em 125 min para os polímeros sintetizados com Clorofórmio 

(MIP 5.2 e MMIP 6.2), com valores máximos de 15 e 13 mg g-1 respectivamente. Tal 

comportamento evidencia que os materiais sintetizados com clorofórmio apresentaram 

maior seletividade. Ressalta-se que a maior diferença entre as quantidades adsorvidas 

no NIPs e nos MIPs foi observada para os polímeros impressos sintetizados com o 

Clorofórmio NIP-5.1/MIP-5.2 e MNIP-6.1/MMIP-6.2, ressaltando que este solvente 

permite o desenvolvimento das cavidades com uma melhor capacidade de 

reconhecimento específico. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 5.8: Gráficos dos modelos pseudo-primeira ordem, ordem n, pseudo-segunda ordem e 
elovich obtidos do estudo cinético dos MIPs sintetizados em Tolueno (a) e (b), e Clorofórmio (c) e (d) 
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A modelagem dos dados experimentais de adsorção e consequentemente a 

escolha do modelo que explica o comportamento do sistema foi realizada avaliando 

alguns parâmetros estatísticos obtidos, conforme descrito no item 3.7. Na Tabela 5.3 são 

apresentados os parâmetros determinados para cada modelo não linear obtido para 

todos os materiais estudados. 

Tabela 5.3: Parâmetros cinéticos da adsorção dos polímeros MIPs e NIPs 

MODELO 

POLÍMERO NIP-2.1 MIP-2.2 MNIP-4.1 MMIP-4.2 NIP-5.1 MIP-5.2 MNIP-6.1 MMIP-6.2 

qe,exp (mg g-1) 14,289 15,484 8,450 11,928 11,292 12,857 9,346 12,848 

Pseuda 

Primeira 

Ordem 

qe,calc (mg g-1) 

K1 (min-1) 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

14,494 

0,021 

1,248 

0,955 

0,980 

0,372 

15,683 

0,025 

1,432 

0,965 

0,984 

0,399 

8,176 

0,020 

0,063 

0,990 

0,995 

0,084 

11,768 

0,033 

0,180 

0,993 

0,997 

0,141 

10,504 

0,421 

0,327 

0,201 

0,300 

0,190 

11,706 

0,246 

0,708 

0,449 

0,517 

0,280 

8,718 

0,468 

0,153 

0,217 

0,315 

0,130 

11,536 

0,300 

0,893 

0,238 

0,333 

0,314 

Pseuda 

Segunda 

Ordem 

qe,calc (mg g-1) 

K2 (min-1) 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

16,629 

1,93E-3 

0,904 

0,953 

0,979 

0,316 

18,529 

1,30E-3 

1,382 

0,955 

0,980 

0,391 

9,329 

4,37E-3 

0,152 

0,984 

0,993 

0,130 

13,970 

1,70E-3 

0,158 

0,987 

0,994 

0,132 

10,706 

0,084 

0,190 

0,536 

0,594 

0,145 

12,245 

0,031 

0,260 

0,798 

0,824 

0,170 

8,870 

0,142 

0,091 

0,987 

0,988 

0,100 

12,041 

0,038 

0,478 

0,596 

0,647 

0,230 

Pseuda 

Ordem n 

qe,calc (mg g-1) 

kn (min-1) 

n 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

14,910 

0,015 

1,279 

0,518 

0,950 

0,981 

0,240 

15,665 

0,023 

0,988 

0,456 

0,960 

0,984 

0,308 

8,364 

0,013 

1,238 

0,098 

0,992 

0,997 

0,104 

11,970 

0,021 

1,138 

0,149 

0,992 

0,997 

0,129 

11,254 

0,014 

2,852 

4,80E-3 

0,682 

0,757 

0,023 

13,084 

3,63E-3 

2,510 

3,81E-3 

0,901 

0,926 

0,020 

9,159 

0,042 

3,211 

5,96E-3 

0,669 

0,752 

0,025 

12,839 

4,53E-3 

2,491 

3,28E-3 

0,725 

0,724 

0,019 

Elovich 

a (mg g-1min-1) 

b (g mg-1) 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

1,387 

0,321 

1,058 

0,925 

0,966 

0,342 

1,206 

0,285 

2,347 

0,916 

0,962 

0,510 

0,671 

0,546 

0,403 

0,944 

0,975 

0,211 

0,737 

0,357 

0,610 

0,964 

0,984 

0,260 

1,47E+6 

1,832 

0,028 

0,963 

0,971 

0,055 

989,536 

0,976 

8,39E-3 

0,993 

0,994 

0,028 

4,48E+8 

2,917 

0,016 

0,997 

0,998 

0,041 

1,90E+3 

1,046 

0,062 

0,969 

0,976 

0,079 

A partir dos dados apresentados é possível observar que o modelo que melhor se 

ajustou para os materiais sintetizados com o tolueno (NIP-2.1/MIP-2.2 e MNIP-4.1/MMIP-

4.2) foi o modelo de pseudo ordem n (PON), com valores de qe (mg g-1) estimados de 

14,910 e 15,665 para o NIP-2.1 e MIP-2.2, e de 8,634 e 11,970 para o MMIP-4.1 e MMIP-

4.2, respectivamente. Esta escolha foi motivada pelo fato do modelo de ordem n ter 

gerado menores valores de RMSE e valores de R2 mais próximos de 1 quando 

comparado aos outros modelos. 
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O parâmetro n é o responsável por medir a ordem da reação, os valores desta 

variável para os polímeros sintetizados foram próximos de 1, o que indica que a equação 

de pseudo primeira ordem (PPO) poderia se ajustar também aos dados experimentais. 

Este fato é confirmado quando se avalia os valores de RSME e R2 para o ajuste de PPO 

para o material MNIP 4.1, os quais são melhores que aqueles observados para o mesmo 

material no modelo de pseudo ordem n (PON). O ajuste deste modelo pode indicar que 

o processo de adsorção para os materiais sintetizados com tolueno ocorre com a 

ocupação de um único sítio ativo numa superfície sólida e energeticamente homogênea, 

presente nos materiais (PLAZINSKI et al., 2009).  

Comparando os valores da constante cinética kn para os NIPs 2.1 (0,015 min-1) e 

4.1 (0,013 min-1) com os valores obtidos para os MIPs 2.2 (0,023 min-1) e 4.2 (0,021 min-

1) é possível perceber que para os polímeros sintetizados na presença do template a 

adsorção ocorre de forma mais rápida, possivelmente este comportamento esteja 

relacionado à menor limitação de transferência de massa da molécula de quinolina para 

os sítios seletivos, quando comparado aos sítios não específicos gerados nos polímeros 

sintetizados sem impressão molecular (NIPs). Além disso, comparando os valores da 

constante para os polímeros, MIP 2.2 e MMIP 4.2, sintetizados na ausência e presença 

de -Fe2O3, respectivamente, é possível perceber que a presença da -Fe2O3 não afeta 

a velocidade da adsorção, uma vez que não é observada uma diferença significativa entre 

os valores de kn para estes compostos. 

O modelo que melhor se ajustou aos dados obtidos para os materiais sintetizados 

utilizando clorofórmio como solvente (NIP-5.1/MIP-5.2 e MNIP-6.1/MMIP-6.2) foi o 

modelo de Elovich, o qual obteve coeficientes de correlação R2 entre 0,971 e 0,998. Este 

modelo sugere que os sítios ativos dos respectivos adsorventes são de natureza 

heterogênea e, portanto, exibem diferentes energias de ativação em um processo de 

quimissorção (INYANG et al., 2016). A constante a está relacionada com a taxa de 

quimissorção e a constante b está relacionada com a cobertura superficial e dessorção 

(CHEUNG et al., 2001), onde para os NIPs 5.1 e 6.1 as velocidades de reação são mais 

rápidas com valores de 1,47E+6 e 4,48E+8 (mg g-1min-1) respectivamente, e a cobertura 

superficial maior com valores de 1,832 e 2,917 (g mg-1), indicando um aumento da 

superfície de adsorção disponível para o adsorvente com o aumento da adsorção. O 
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contrário acontece para os MIPs 5.2 e 6.2, onde as velocidades de reação são mais lentas 

com valores respectivos de 989,536 e 1,90E+3 (mg g-1min-1) e com coberturas 

superficiais menores 0,976 e 1,046 (g mg-1), indicando diminuição de sítios disponíveis 

para Quinolina com o aumento do tempo no processo de adsorção. Isto mostra que o 

processo de adsorção para os polímeros impressos (MIPs 5.2 e 6.2) ocorre em sítios com 

reconhecimento específico para molécula Quinolina. 

5.3.3. Mecanismos de Adsorção-Difusão Intraparticula 

Em geral, vários fenômenos podem controlar a velocidade de adsorção, porém o 

mais limitante está relacionado com a difusão, onde se inclui a difusão externa, difusão 

da camada limite e difusão intrapartícula. Os gráficos das quantidades de Quinolina 

adsorvida qt frente à t1/2 são mostrados na Figura 5.9. Os fragmentos resultantes indicam 

multilinearidade, estabelecendo a presença de duas etapas no processo de adsorção 

para os estudos realizados com os materiais NIP-2.1/MIP-2.2 e NIP-5.1/MIP-5.2 e de três 

para os estudos MNIP-4.1/MMIP-4.2 e MNIP-6.1/MMIP-6.2. 

  
(a) (b) 

Figura 5.9: Modelo Difusão Intraparticula para os MIPs, NIPs, MMIPs e MNIPs com extração (a) 
Ciclohexano (b) Metanol. 

Para o sistema com duas etapas, a primeira etapa indica adsorção na superfície 

externa ou adsorção instantânea que é considerada a etapa mais rápida, a segunda 

etapa indica adsorção gradual, em que a difusão intrapartícula é limitante da velocidade, 

ou seja, etapa onde o equilíbrio está se estabelecendo (AL BAHRI et al., 2012). Para o 
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processo com três etapas, a primeira delas indica o transporte das partículas da camada 

limite até a superfície do adsorvente, a segunda etapa corresponde à adsorção gradual 

onde a difusão intrapartícula é limitante da velocidade, a terceira etapa é considerada a 

etapa final do equilíbrio, na qual a difusão intraparticula começa diminuir pela baixa 

concentração do adsorvato na solução e por ter ocupado a maioria ou totalidade dos 

sítios ativos do adsorvente (GUIMARÃES GUSMÃO et al., 2012; WANG et al., 2010).  

Na Tabela 5.4 são mostrados os parâmetros determinados do modelo de difusão 

intraparticula para cada um dos adsorventes estudados. O valor das velocidades de 

difusão nos sistemas que apresentaram duas etapas NIP-2.1/MIP-2.2 e NIP-5.1/MIP-5.2, 

foi maior para a constante k1 do que para k2, manifestando que a regulação da adsorção 

da Quinolina foi geralmente rápida no começo, diminuindo com o tempo. Isto sugere que 

esses materiais provavelmente dispõem de uma ampla superfície externa. Para os 

sistemas que apresentaram três etapas MNIP-4.1/MMIP-4.2 e MNIP-6.1/MMIP-6.2, os 

valores da constante de velocidade de difusão foi maior para o k2, o que sugere que a 

regulação ocorre mais rápida na segunda etapa do processo de adsorção. É valido 

ressaltar que os materiais que apresentaram 3 etapas durante a adsorção foram aqueles 

sintetizados na presença de -Fe2O3. Uma possível explicação para os menores valores 

de k1 para estes materiais, o que indica uma limitação no transporte das partículas da 

camada limite até a superfície do adsorvente, seja a menor disponibilidade de sítios para 

adsorção, uma vez que parte dos sítios são ocupados pela presença de -Fe2O3. 

Tabela 5.4: Parâmetros do Modelo Difusão Intraparticula dos MIPs, NIPs, MMIPs e MNIPs 

POLÍMERO 

MODELO DIFUSÃO INTRAPARTICULA 

K1p K2p K3p C1 C2 C3 R1
2 R2

2 R3
2 

(g mg-1 min-1/2) (mg g-1)  

NIP-2.1 1,334 0,001 ------ 0,200 14,386 ------ 0,985 0,439 ----- 

MIP-2.2 1,686 0,113 ------ 2,422 13,663 ------ 0,998 0,681 ----- 

MNIP-4.1 0,268 1,275 0,117 1,635 4,872 6,465 0,992 0,921 0,885 

MMIP-4.2 0,140 1,824 0,080 0,933 1,940 10,416 0,999 0,975 0,447 

NIP-5.1 0,164 0,061 ------ 8,681 10,227 ------ 0,990 0,887 ------ 

MIP-5.2 0,317 0,136 ------ 8,470 10,484 ------ 0,762 0,991 ------ 

MNIP-6.1 0,098 0,224 0,127 7,661 8,819 5,849 0,975 0,445 0,804 

MMIP-6.2 0,259 0,267 0,117 8,646 8,864 10,874 0,999 1 0,825 
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Uma das condições importantes para que o mecanismo de adsorção obedeça ao 

modelo de difusão intrapartícula é que a reta passe pela origem, isto significa que o 

processo limitante da velocidade é devido a difusão intraparticula (AL-KHATEEB et al., 

2014; GUIMARÃES GUSMÃO et al., 2012). Para os resultados obtidos na Figura 5.9 

observa-se que os gráficos não obedecem esta condição. Por tanto, na remoção da 

Quinolina estão implícitos outros mecanismos de adsorção além da difusão intrapartícula. 

5.4. Isotermas de Adsorção em Solução 

As isotermas de adsorção foram obtidas com objetivo de conhecer as quantidades 

máximas adsorvidas qmax e o mecanismo de adsorção para os diferentes materiais 

estudados. Os ensaios de adsorção foram realizados em diferentes temperaturas 

(288,15; 298,15; 308,15; e 318,15 K) com um tempo de 240 min e a agitação de 180 rpm. 

Os modelos avaliados para os materiais estudados foram os de Temkin, Sips, Langmuir 

e Freundlich. 

Os gráficos das quantidades de Quinolina adsorvida qe frente a Ce concentração 

no equilíbrio são mostrados nas Figura 5.10Figura 5.11. Os parâmetros obtidos das 

equações não lineares de cada modelo para cada estudo são apresentados nas Tabela 

5.5Tabela 5.6Tabela 5.7Tabela 5.8. 

5.4.1. Isotermas de adsorção para NIP-2.1/MIP-2.2 e MNIP-4.1/MMIP-4.2 

Por meio das Figura 5.10Figura 5.11 é possível observar uma elevação na 

quantidade de Quinolina adsorvida com o aumento da temperatura. Os valores de qe para 

o MIP 2.2 nas temperaturas de 288,15; 298,15; 308,15 e 318,15 K foram de 

respectivamente, 15,465; 20,007; 27,586 e 35,237 (mg g-1). Já para o MIP 4.2 nas 

mesmas temperaturas os valores de qe observados foram de 16,259; 27,747; 29,761; e 

36,666 (mg g-1). Tais valores são superiores a aqueles obtidos para os NIPs 2.1 e 4.1 nas 

mesmas temperaturas. As diferenças nos valores de qe dos MIPs e NIPs dão uma noção 

da capacidade de reconhecimento seletivo dos MIPs pela Quinolina. Através dos 

resultados é possível observar que o reconhecimento específico mais notável foi o obtido 
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na temperatura de 298,15 K, com uma diferença nas capacidades de adsorção qe de 6 e 

7 (mg g-1) para o sistema NIP-2.1/MIP-2.2 e MNIP-4.1/MMIP-4.2, respectivamente. 

A maior capacidade de adsorção foi observada para o material MMIP-4.2, obtendo 

valores favoráveis na remoção da Quinolina, porém apenas com uma pequena diferença 

para o MIP-2.2, o qual também pode ser considerado um bom adsorvente. Ressalta-se 

que os dois polímeros MIP-2.2 e MMIP-4.2 se diferem apenas nas características 

magnéticas. Ao MMIP 4.2 foi incorporado na matriz polimérica o composto -Fe2O3, o qual 

confere propriedades magnéticas ao material. Os resultados são interessantes do ponto 

de vista de aplicação, uma vez que a propriedade magnética do polímero permite a 

reutilização do material, facilitando as etapas posteriores de separação. Alguns autores 

como GUO et al., (2011) demonstraram em outro trabalho que os MIPs com propriedades 

magnéticas desenvolvem uma melhor área especifica, reconhecimento seletivo e 

remoção mais eficientes, isto graças às pequenas partículas inseridas no interior dos 

polímeros, as quais contêm propriedades físicas e químicas singulares. 

Nas Tabela 5.5Tabela 5.6 são apresentados os valores dos parâmetros 

determinados pelos modelos usados para cada um dos sistemas de adsorção. Os valores 

dos coeficientes de correlação R2 (0,995; 0,996; 0,996; 0,982 e 0,989; 0,997; 0,996; 

0,995) associados aos menores valores de RMSE para cada temperatura 288,15; 298,15; 

308,15 e 318,15 K, no sistema de adsorção NIP-2.1/MIP-2.2, respectivamente, indicam 

o melhor ajuste ao modelo de Temkin. Este modelo permite avaliar o entalpia de adsorção 

de todas as moléculas na interação camada/adsorvato-adsorvente sobre a superfície do 

adsorvente, nota-se que a entalpia de adsorção de todas as moléculas na camada diminui 

linearmente com a cobertura devido às interações adsorvente-adsorvato, onde 

principalmente a adsorção se caracteriza por distribuição uniforme das energias de 

ligação (ANGIN, 2014; DEMIRAL; GÜNGÖR, 2016). 

Este modelo avalia os potenciais de adsorção, o qual corresponde a um aumento 

da energia livre experimentada pelo adsorvato. Considera-se que o potencial de adsorção 

é independente da quantidade de adsorvato adsorvido. Na Tabela 5.5 o parâmetro A é a 

constante de ligação no equilíbrio, correspondente à energia de ligação máxima. Os 

valores obtidos para o MIP-2.2 (0,232; 0,304; 0,598; 2,518 L mg-1) como para o NIP-2.1 
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(0,247; 0,256; 0,422; 1,440 L mg-1), aumentam com o aumento da temperatura, 

mostrando que as adsorções desses materiais são mais favoráveis em temperaturas 

mais altas. As energias de ligação em temperaturas mais elevadas foram maiores para o 

MIP-2.2 quando comparado ao NIP-2.1, isto talvez esteja relacionado à presença de 

interações específicas do polímero com à quinolina formadas durante a impressão 

molecular. Os valores da constante de Temkin AT (L mg-1) podem ser comparados com 

os resultados obtidos da constante de Langmuir b (L mg-1), que também aumenta com o 

aumento da temperatura. 

O parâmetro bT que correspondente ao calor de adsorção obteve valores para o 

MIP-2.2 de 0,511; 0,464; 0,276; 0,269 kJ mol-1 e para o NIP-2.1 de 0,428; 0,292; 0,259; 

0,251 kJ mol-1, para as temperaturas de 288,15; 298,15; 308,15 e 318,15 K, 

respectivamente. Os resultados mostram diminuição no calor de adsorção com o 

aumento da temperatura, ou seja, que existe uma diminuição da energia dos sítios ativos, 

à medida que a superfície do adsorvente vai se ocupando. Se o valor do parâmetro bT 

resultante for menor do que 8 kJ mol-1, é indicativo de uma provável existência de 

interações fracas entre a quinolina e o adsorvente, mostrando que o processo de 

adsorção é dado em superfícies com uma energia de ligação uniforme (SÁNCHEZ; 

CHAMORRO, 2012). Sendo assim o processo de adsorção com o MIP-2.2 por ter 

energias relativamente baixas é do tipo físico. No entanto, algum fenômeno do tipo 

químico pode também ocorrer no processo de adsorção  

   
(a) (b) 
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(c) (d) 

  
(e) (f) 

  
(g) (h) 

Figura 5.10: Gráficos dos modelos Temkin e Sips não lineares obtidos em diferentes temperaturas para 

cada um dos sistemas de adsorção estudados. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 
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(g) (h) 

Figura 5.11: Gráficos dos modelos Langmuir e Freundlich não lineares obtidos em diferentes 
temperaturas para cada um dos sistemas de adsorção estudados. 

Para o sistema de adsorção MNIP-4.1/MMIP-4.2, o modelo que melhor se ajustou 

aos dados foi o de Sips. A faixa dos valores dos coeficientes de correlação R2 variou de 

0,994 a 0,997, além disso, os valores de RMSE e X2, apresentados para este modelo 

foram melhores quando comparados àqueles observados nos outros modelos. 

O princípio da equação de Sips considera que na superfície do adsorvente existem 

sítios ativos com diferentes forças de adsorção, onde moléculas interagem com um sítio 

ativo, indicado heterogeneidade energética na superfície (DAMJANOVIC et al., 2010). A 

equação do modelo de Sips parte dos modelos de Freundlich e Langmuir, o modelo 

sugere que em baixas concentrações de equilíbrio os processos de adsorção de 

Quinolina são guiados através da isoterma de Freundlich e em altas concentrações 

através da isoterma de Langmuir (ISTRATIE et al., 2016). A heterogeneidade da 

superfície do adsorvente é descrita pelo parâmetro (n), sendo que para superfícies 

homogêneas o valor de (n) é igual ou próximo a 1 reduzindo assim a expressão da 

isoterma à equação de Langmuir, para valores de (n) menores que 1, se diz que o 

material poroso é energeticamente heterogêneo (ZHANG et al., 2012). 
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Tabela 5.5: Parâmetros obtidos das equações não lineares para os polímeros NIP-2.1/MIP-2.2 

POLÍMERO NIP-2.1 MIP-2.2 

MODELO PARÂMETROS 
TEMPERATURA (K) 

288,15  298,15 308,15 318,15 288,15 298,15 308,15 318,15 

 qevp (mg g-1) 12,632 14,354 24,647 32,264 15,465 20,007 27,586 35,237 

Freundlich 

Kf (mg g-1)(L g-1)1/n 

n (L mg-1) 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

0,969 

1,550 

1,071 

0,921 

0,963 

1,035 

0,894 

1,400 

0,580 

0,967 

0,985 

0,762 

2,561 

1,504 

3,304 

0,936 

0,971 

1,817 

7,803 

1,999 

9,924 

0,884 

0,946 

3,150 

1,103 

1,492 

0,704 

0,961 

0,982 

0,839 

1,018 

1,236 

1,639 

0,954 

0,979 

1,280 

3,831 

1,630 

4,552 

0,929 

0,967 

2,133 

10,386 

1,856 

5,892 

0,944 

0,974 

2,427 

Langmuir 

Qmax (mg g-1) 

b (L mg-1) 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

21,636 

0,017 

0,598 

0,955 

0,979 

0,733 

30,529 

0,024 

0,278 

0,984 

0,993 

0,524 

44,484 

0,058 

1,791 

0,965 

0,984 

1,331 

41,056 

0,178 

5,501 

0,935 

0,970 

2,333 

27,687 

0,013 

0,693 

0,969 

0,986 

0,832 

56,363 

0,022 

1,425 

0,967 

0,985 

1,194 

43,859 

0,062 

2,929 

0,962 

0,983 

1,711 

49,823 

0,228 

1,837 

0,985 

0,993 

1,355 

Sips 

Qmax (mg g-1) 

b (L mg-1) 

n 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

13,032 

0,061 

0,532 

0,302 

0,981 

0,992 

0,549 

19,933 

0,038 

0,742 

0,280 

0,987 

0,994 

0,529 

26,592 

0,100 

0,576 

0,949 

0,985 

0,994 

0,974 

30,349 

0,342 

0,541 

4,540 

0,956 

0,982 

2,130 

26,864 

0,024 

0,983 

0,779 

0,965 

0,986 

0,882 

24,677 

0,052 

0,602 

0,796 

0,981 

0,992 

0,892 

29,687 

0,134 

0,633 

1,877 

0,976 

0,990 

1,370 

42,119 

0,327 

0,815 

1,910 

0,985 

0,993 

1,315 

Temkin 

bT (kJ mol-1) 

AT (L mg-1) 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

0,511 

0,247 

0,171 

0,989 

0,995 

0,414 

0,464 

0,256 

0,232 

0,989 

0,996 

0,482 

0,276 

0,422 

0,502 

0,992 

0,996 

0,709 

0,269 

1,440 

4,109 

0,960 

0,982 

2,027 

0,428 

0,304 

0,539 

0,976 

0,989 

0,221 

0,292 

0,232 

0,264 

0,993 

0,997 

0,513 

0,259 

0,598 

0,542 

0,993 

0,996 

0,763 

0,251 

2,518 

1,476 

0,988 

0,995 

1,212 

Os valores do parâmetro (n) apresentados na Tabela 5.6, obtidos para MNIP-4.1 

(0,545; 0,900; 0,669; 0,865) e o MMIP-4.2 (0,562; 0,543; 0,763; 0,821), são menores que 

1, propondo uma superfície energeticamente heterogênea nos correspondentes 

materiais, estabelecendo assim, um fenômeno de cooperação positiva entre o adsorvato 

e o adsorvente na superfície. Os valores do parâmetro de Sips n podem ser comparados 

com os adquiridos do parâmetro de Freundlich 1/n o qual também sugere superfícies 

heterogêneas de sítios ativos, para valores obtidos menores que 1. Os valores dessa 

variável observados para o MNIP-4.1 (0,495; 0,715; 0,634; 0,640) de e para o MMIP-4.2 

(0,550; 0,923; 0,648; 0,652) nas diferentes temperaturas foram sempre menores que 1, 

reforçando o comportamento heterogêneo dos sítios ativos nas superfícies desses 

adsorventes.  
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O parâmetro Qmax do modelo representa a quantidade máxima de adsorção que 

pode desenvolver o MIP. Nota-se que o valor dessa variável aumenta com o aumento da 

temperatura, comportamento igual ao apresentado para as quantidades adsorvidas qexp 

determinadas experimentalmente, discutidas no início deste item. 

Tabela 5.6: Parâmetros obtidos das equações não lineares para os polímeros NIP-4.1/MIP-4.2 

POLÍMERO NIP-4.1 MIP-4.2 

MODELO PARÂMETROS 
TEMPERATURA (K) 

288,15 298,15 308,15 318,15 288,15 298,15 308,15 318,15 

 qevp (mg g-1) 13,699 20,107 23,462 34,851 16,259 26,747 29,761 36,666 

Freundlich 

Kf (mg g-1)(L g-1)1/n 

n (L mg-1) 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

1,948 

2,019 

1,840 

0,872 

0,941 

1,356 

1,430 

1,397 

0,767 

0,977 

0,989 

0,875 

2,535 

1,575 

0,351 

0,992 

0,996 

0,593 

7,566 

1,561 

3,473 

0,966 

0,984 

1,863 

2,016 

1,817 

2,163 

0,902 

0,955 

1,470 

1,280 

1,083 

2,675 

0,958 

0,962 

1,635 

4,167 

1,543 

2,283 

0,969 

0,986 

1,511 

9,434 

1,532 

3,763 

0,966 

0,984 

1,940 

Langmuir 

Qmax (mg g-1) 

b (L mg-1) 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

17,736 

0,055 

1,036 

0,928 

0,967 

1,017 

42,209 

0,022 

0,466 

0,986 

0,993 

0,682 

40,739 

0,038 

0,242 

0,994 

0,997 

0,492 

60,215 

0,119 

1,345 

0,987 

0,994 

1,160 

23,632 

0,045 

0,980 

0,955 

0,979 

0,989 

43,839 

0,065 

2,291 

0,964 

0,983 

1,513 

51,885 

0,087 

0,710 

0,990 

0,995 

0,842 

63,922 

0,156 

1,779 

0,984 

0,992 

1,334 

Sips 

Qmax (mg g-1) 

b (L mg-1) 

n 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

13,075 

0,103 

0,545 

0,745 

0,957 

0,980 

0,863 

34,561 

0,031 

0,900 

0,444 

0,985 

0,994 

0,666 

36,019 

0,019 

0,669 

0,181 

0,995 

0,998 

0,426 

49,871 

0,173 

0,865 

1,168 

0,987 

0,994 

1,080 

16,591 

0,090 

0,562 

0,348 

0,987 

0,994 

0,590 

33,747 

0,068 

0,543 

0,416 

0,994 

0,997 

0,645 

37,967 

0,111 

0,763 

0,347 

0,994 

0,997 

0,589 

49,572 

0,258 

0,821 

1,495 

0,985 

0,994 

1,222 

Temkin 

bT (kJ mol-1) 

AT (L mg-1) 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

0,551 

0,426 

0,880 

0,950 

0,979 

0,938 

0,338 

0,343 

0,843 

0,979 

0,990 

0,918 

0,359 

0,713 

2,552 

0,942 

0,973 

1,597 

0,210 

1,587 

2,070 

0,980 

0,990 

1,438 

0,426 

0,382 

0,458 

0,983 

0,993 

0,677 

0,188 

0,266 

0,850 

0,985 

0,994 

0,922 

0,242 

0,797 

1,383 

0,981 

0,991 

1,176 

0,202 

2,173 

3,984 

0,964 

0,984 

1,995 

5.4.2. Isotermas de adsorção para NIP-5.1/MIP-5.2 e MNIP-6.1/MMIP-6.2 

A partir das Figura 5.10Figura 5.11 é possível observar um aumento da quantidade 

de Quinolina adsorvida nas temperaturas de 298,15 e 308,15 K, com capacidades 

máximas de adsorção qe para o MIP-5.2 e o MMIP-6.2 de 22,439 e 24,107 (mg g-1); 

23,292 e 22,433 (mg g-1), nas temperaturas respectivas. As capacidades máximas de 
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adsorção qe do NIP-5.1 e MNIP-6.1 nas mesmas temperaturas foram de, 11,883 e 11,466 

(mg g-1) e de 10,869 e 12,333 (mg g-1), respectivamente. As diferenças nos valores de qe 

dos MIPs e NIPs, dão uma noção da capacidade de reconhecimento seletivo dos MIPs 

pela Quinolina. Os resultados apontam que o reconhecimento específico mais notável é 

favorecido na temperatura de 298,15 K para o MMIP-6.2 e de 308 K para o MIP-5.2, com 

uma diferença nas capacidades de adsorção qe em relação aos NIPs respectivos de 

aproximadamente 13,000 (mg g-1), para os dois adsorventes.  

A maior capacidade de adsorção foi obtida para o MIP-5.2 (qe=24,107 mg g-1), 

sendo este valor de qe satisfatório para remoção da Quinolina. No entanto, a pequena 

diferença no valor de capacidade máxima observada para o MMIP-6.2 (qe=23,292 mg g-

1), o torna mais adequado quando comparado ao MIP 5-2, pois o mesmo apresenta como 

principal diferença a propriedade magnética. Tal propriedade conforme discutido 

anteriormente facilita o processo de separação e reutilização do adsorvente, uma vez que 

é possível separa-lo utilizando operações de separação magnética. 

As propriedades de impressão da quinolina em cada um dos MIPs estudados são 

destacadas principalmente para os materiais MIP-5.2 e MMIP-6.2. Para tais materiais as 

diferenças na remoção da quinolina foram mais evidenciadas quando comparadas aos 

MIP-2.2 e MMIP-4.2. A diferença das capacidades máximas de adsorção entre os MIPs 

e os NIPs (materiais sem impressão) foram maiores nos MIP-5.2 e MMIP-6.2 (~13 mg g-

1), enquanto nos MIP-2.2 e MMIP-4.2 (~6 mg g-1). Isto mostra que as condições de 

sínteses para estes materiais favoreceram a formação de um polímero mais seletivo e 

consequentemente com maior capacidade de reconhecimento. Diante dos resultados 

apresentados até o momento, é valido apontar que o solvente clorofórmio utilizado como 

solvente porogênico na preparação dos materiais MIP 5.2 e MMIP 6.2 favoreceu a 

formação de interações específicas entre o template e o monômero durante a etapa de 

formação do complexo ativo monômero/template. 

Nas Tabela 5.7Tabela 5.8 são expostos os valores dos parâmetros determinados 

pelos modelos usados para cada um dos sistemas de adsorção. 
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Tabela 5.7: Parâmetros obtidos das equações não lineares para os polímeros NIP-5.1/MIP-5.2 

POLÍMERO NIP-5.1 MIP-5.2 

MODELO PARÂMETROS 
TEMPERATURA (K) 

288,15 298,15 308,15 318,15 288,15 298,15 308,15 318,15 

 qexp (mg g-1) 7,866 11,883 11,466 13,695 16,994 22,439 24,107 21,735 

Freundlich 

Kf (mg g-1)(L g-1)1/n 

n (L mg-1) 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

1,011 

1,986 

0,421 

0,911 

0,959 

0,649 

0,704 

1,376 

1,027 

0,929 

0,967 

1,013 

1,119 

1,698 

1,598 

0,867 

0,938 

1,264 

1,487 

1,708 

2,302 

0,874 

0,941 

1,517 

1,449 

1,504 

1,915 

0,930 

0,968 

1,384 

1,087 

1,156 

2,032 

0,957 

0,980 

1,425 

1,917 

1,321 

7,344 

0,873 

0,941 

2,709 

2,004 

1,456 

4,455 

0,902 

0,955 

2,110 

Langmuir 

Qmax (mg g-1) 

b (L mg-1) 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

10,906 

0,015 

0,157 

0,967 

0,985 

0,393 

27,512 

0,025 

0,611 

0,957 

0,980 

0,781 

18,349 

0,039 

0,926 

0,923 

0,964 

0,962 

22,620 

0,048 

1,237 

0,932 

0,969 

1,112 

32,485 

0,011 

0,931 

0,966 

0,984 

0,961 

44,791 

0,014 

1,046 

0,969 

0,986 

1,208 

29,789 

0,023 

5,351 

0,907 

0,957 

2,313 

44,254 

0,029 

2,620 

0,942 

0,973 

1,618 

Sips 

Qmax (mg g-1) 

b (L mg-1) 

n 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

8,160 

0,068 

0,574 

0,054 

0,987 

0,994 

0,231 

13,539 

0,049 

0,465 

0,057 

0,995 

0,998 

0,239 

11,067 

0,070 

0,361 

0,106 

0,990 

0,996 

0,326 

14,007 

0,077 

0,415 

0,162 

0,990 

0,996 

0,403 

19,343 

0,066 

0,561 

0,185 

0,992 

0,996 

0,430 

28,468 

0,057 

0,535 

0,207 

0,995 

0,998 

0,455 

24,775 

0,093 

0,333 

0,138 

0,997 

0,998 

0,372 

23,128 

0,087 

0,437 

0,186 

0,995 

0,998 

0,432 

Temkin 

bT (kJ mol-1) 

AT (L mg-1) 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

0,983 

0,390 

0,153 

0,968 

0,971 

0,388 

0,534 

0,235 

0,922 

0,936 

0,970 

0,963 

0,612 

0,279 

0,665 

0,944 

0,974 

0,816 

0,508 

0,305 

0,785 

0,957 

0,980 

0,836 

0,358 

0,291 

0,285 

0,989 

0,995 

0,535 

0,253 

0,256 

1,603 

0,966 

0,984 

1,266 

0,234 

0,302 

3,574 

0,938 

0,971 

1,890 

0,296 

0,333 

1,623 

0,964 

0,983 

1,274 

Para os dois sistemas de adsorção NIP-5.1/MIP-5.2 e MNIP-6.1/MMIP-6.2, o 

modelo que melhor se ajustou aos dados foi o de Sips. As faixas de valores dos 

coeficientes de correlação R2 entre (0,994-0,998) e (0,995-0,999), respectivamente, além 

das outras funções de erro, apresentam ajuste favorável quando comparadas com os 

resultados obtidos para os outros modelos. 

Os valores do parâmetro (n) obtidos para os adsorventes foram sempre menores 

que 1, o que evidencia que as superfícies desses materiais apresentam uma distribuição 

energeticamente heterogênea de sítios ativos. Os valores do parâmetro de Sips n são 

comparados com os adquiridos do parâmetro de Freundlich 1/n, onde novamente todos 

os valores foram menores que 1, reforçando o fenômeno positivo de cooperação entre o 
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adsorvente e o adsorvato apresentado nas superfícies heterogêneas resultantes dos 

correspondentes polímeros. Além disso, se os valores de n do modelo de Freundlich são 

maiores que 1, se prediz uma adsorção favorável em multicamadas (MORENO-PIRAJÁN 

et al., 2010), os dados obtidos para os correspondentes estudos são maiores que 1, o 

que evidencia a possibilidade da presença de processos de adsorção em multicamadas. 

Tabela 5.8: Parâmetros obtidos das equações não lineares para os polímeros NIP-6.1/MIP-6.2 

POLÍMERO NIP-6.1 MIP-6.2 

MODELO PARÂMETROS 

TEMPERATURA (K) 

288,15 298,15 308,15 318,15 288,15 298,15 308,15 318,15 

 qexp (mg g-1) 6,964 10,867 12,333 12,137 14,164 23,292 22,433 21,858 

Freundlich 

Kf (mg g-1)(L g-1)1/n 

n (L mg-1) 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

0,596 

1,635 

0,335 

0,927 

0,966 

0,578 

0,682 

1,424 

0,530 

0,953 

0,978 

0,728 

0,681 

1,355 

0,653 

0,954 

0,979 

0,811 

0,975 

1,547 

1,364 

0,903 

0,955 

1,167 

0,935 

1,399 

1,313 

0,934 

0,969 

1,146 

1,586 

1,281 

3,967 

0,922 

0,964 

1,991 

1,664 

1,343 

2,027 

0,955 

0,979 

1,423 

1,882 

1,426 

4,031 

0,911 

0,959 

2,007 

Langmuir 

Qmax (mg g-1) 

b (L mg-1) 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

12,259 

0,016 

0,140 

0,969 

0,986 

0,374 

23,668 

0,019 

0,272 

0,975 

0,989 

0,521 

28,980 

0,023 

0,366 

0,974 

0,988 

0,605 

22,192 

0,032 

0,779 

0,944 

0,974 

0,883 

32,647 

0,016 

0,835 

0,958 

0,981 

0,914 

40,753 

0,018 

2,692 

0,947 

0,976 

1,640 

32,729 

0,022 

1,036 

0,977 

0,989 

1,018 

45,417 

0,027 

2,357 

0,948 

0,976 

1,535 

Sips 

Qmax (mg g-1) 

b (L mg-1) 

n 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

7,964 

0,050 

0,558 

0,022 

0,994 

0,997 

0,151 

14,012 

0,040 

0,629 

0,113 

0,988 

0,995 

0,337 

14,529 

0,045 

0,539 

0,062 

0,995 

0,998 

0,243 

12,508 

0,063 

0,433 

0,121 

0,990 

0,996 

0,347 

15,995 

0,054 

0,461 

0,208 

0,998 

0,990 

0,457 

25,242 

0,079 

0,441 

0,203 

0,995 

0,998 

0,451 

27,053 

0,068 

0,577 

0,092 

0,997 

0,999 

0,304 

23,697 

0,083 

0,475 

0,240 

0,994 

0,997 

0,490 

Temkin 

bT (kJ mol-1) 

AT (L mg-1) 

X2 

Adj. R2 

R2 

RMSE 

0,926 

0,251 

0,098 

0,978 

0,990 

0,313 

0,630 

0,262 

0,678 

0,939 

0,972 

0,823 

0,568 

0,252 

0,960 

0,933 

0,969 

0,980 

0,569 

0,255 

0,574 

0,959 

0,981 

0,758 

0,498 

0,340 

2,630 

0,868 

0,938 

1,621 

0,245 

0,288 

1,649 

0,967 

0,985 

1,284 

0,296 

0,345 

1,593 

0,965 

0,984 

1,262 

0,290 

0,312 

0,962 

0,978 

0,990 

0,981 

O valor do parâmetro Qmax do modelo aumenta nas temperaturas de 298,15 K e 

308,15 K para o MIP-5.2 e o MMNIP-6.2, respectivamente, corroborando com o 

comportamento experimental obtido pelas isotermas de adsorção conforme discutido no 

início deste item. 



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

95 

Diante do exposto, é possível evidenciar que o processo de adsorção com o 

adsorvente MIP-2.2 possivelmente acontece em uma superfície homogênea e uniforme 

de sítios ativos, em que a energia máxima de ligação aumenta com a elevação da 

temperatura. Para os processos utilizando os adsorventes MIP-5.2, MMIP-4.2 e MMIP-

6.2, é possível indicar que a adsorção ocorre sobre superfícies heterogêneas, onde a 

remoção da quinolina mostrou-se mais favorável nas temperaturas de 298,15 e 308,15 K 

com exceção ao MMIP-4.2, no qual a remoção foi favorecida com o aumento da 

temperatura. 

Ressalta-se que, os resultados de capacidade máxima de adsorção obtidos neste 

estudo para os polímeros magnéticos MMIP 4.2 e MMIP 6.2 foram pelo menos 50 % 

superiores aos encontrados por YANG et al,. (2015), que também avaliou o uso da 

tecnologia de impressão molecular para confecção de um polímero seletivo a quinolina. 

As quantidades máximas adsorvidas qe obtidas pelo autor e seus colaboradores para três 

diferentes temperaturas 298,15; 308,15 e 318,15 K foram de 17,5; 15; e 12 mg g-1 para o 

MIP e de 6,5; 6; e 5,5 mg g-1 para o NIP. Na Tabela 5.9 são apresentados alguns trabalhos 

encontrados que avaliam a remoção de quinolina, por meio de diferentes adsorventes em 

matrizes aquosas e orgânicas. Em relação aos outros adsorventes os resultados de qe 

obtidos para os MMIP-4.2 e MMIP-6.2 foram satisfatórios, uma vez que tais resultados 

estão próximos dos obtidos por WANG et al,. (2013) que utilizou Ti-HMS como adsorvente 

e obteve valores de qe de 28,415 mg g-1 em matriz orgânica, é importante ressaltar que 

todos os estudos enunciados na Tabela 5.9 não são seletivos, fato importante na 

remoção da quinolina em processos de HDT. 
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Tabela 5.9: Diferentes adsorventes utilizados na remoção de Quinolina em diferentes matrizes 

Referencia Adsorvente Matriz 
qe 

(mg g-1) 

(BURGOS et al., 

2002) 
Caulinita e Montmorilonita 

Aquosa 

pH 3,5-4,0 (caulinita) 

pH 3,0-5,0 (montmorilonita) 

2,84 

226 

(THOMAS et al., 

2010) 
Zeólita modificada Hexadecano 0,260 

(VICO; ACEBAL, 

2006) 

Sepiolita 

Palygorskita 

Saponita 

Aquosa 

pH 11 (Sepiolita) 

pH 9 (Palygorskita) 

pH 7 (Saponita) 

77,496 

38,748 

103,328 

(BAI et al., 2010) 

Bio-zeólita 

Mistura de bactéria de 

degradação e zeólita 

modificada 

Aquosa 6 

(LIAO et al., 2013) Carvão de bambu 
Aquosa 

pH 7 
35 

(SANTAROSSA et 

al., 2008) 

Pt(111), Pd(111) 

e Rh(111) 
---- ---- 

(RAMESHRAJA et 

al., 2012) 

Carvão ativado granular e 

Cinza de bagaço 

Aquosa 

pH 5,5 

140 

55 

(HELMY et al., 

1983) 

Sílica-alumina 

SiO2 

Aquosa 

pH 6,0 

pH 6,3 

77,501 

25,832 

(ZHU et al., 2010) 
Carvão de bambu 

biologicamente ativado 
---- ---- 

(WANG et al., 

2013) 
Ti-HMS n-Octano 28,415 

(MOON et al., 

1989) 
Sílica-gel n-Hexano 103 

5.5. Parâmetros Termodinâmicos 

Os parâmetros termodinâmicos, energia livre de Gibbs (∆adsGº), entalpia (∆adsHº), 

e entropia (∆adsSº) são os indicadores reais da aplicação prática do processo de adsorção.  

Na Tabela 5.10 são apresentados os parâmetros termodinâmicos obtidos por meio 

da análise linear da equação de van’t Hoff. 
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Tabela 5.10: Parâmetros Termodinâmicos dos processos de adsorção dos MIPs, NIPs, MMIPs e MNIPs 

POLÍMERO ΔadsG° (kJ mol-1) TΔadsS°  

(kJ mol-1) 

ΔadsH°  

(kJ mol-1) 

Temperatura (K) 

288,15 298,15 308,15 318,15 

NIP-2.1 -18,433 -19,927 -22,857 -26,564 80,590 59,995 

MIP-2.2 -17,790 -19,712 -23,027 -27,219 93,325 72,954 

MNIP-4.1 -19,051 -21,067 -22,720 -25,499 62,319 41,280 

MMIP-4.2 -20,765 -22,397 -23,895 -26,215 52,951 30,521 

NIP-5.1 -18,133 -20,029 -21,840 -23,098 50,053 30,117 

MIP-5.2 -17,390 -18,591 -20,487 -21,765 44,753 25,935 

MNIP-6.1 -18,288 -19,348 -20,487 -22,025 36,638 17,215 

MMIP-6.2 -18,258 -19,309 -20,373 -21,576 32,410 13,464 

Os resultados da energia livre de Gibbs, ∆adsG°, foram negativos para todos os 

sistemas de adsorção, indicando espontaneidade no processo, sendo que valores mais 

negativos representam uma adsorção energeticamente mais favorável (LIU et al., 2013). 

Para todos os sistemas estudados é possível observar um aumento da espontaneidade 

com a elevação da temperatura. 

Os processos de adsorção podem ser classificados como físicos ou químicos de 

acordo com a mudança da entalpia de adsorção ∆adsH°, considerando-se que, se o valor 

resultante é menor do que 80 kJ mol-1, o fenômeno que ocorre no mecanismo de 

adsorção é físico ou de fisissorção, mas se o valor se encontra no intervalo entre 80 e 

400 kJ mol-1, o fenômeno que ocorre é químico ou de quimissorção. Assim, os valores da 

entalpia de adsorção ∆adsH° obtidos neste estudo para os MMIPs 4.2 (30,521 kJ mol-1) e 

6.2 (13,464 kJ mol-1), melhores materiais em termos de capacidade de adsorção e 

seletividade estão na faixa em que o processo de adsorção ocorre pelo fenômeno de 

fisissorção, indicando presença de interações eletrostáticas provavelmente, sendo mais 

fortes para os materiais sintetizados com tolueno. Além disso, o valor positivo obtido do 

parâmetro ∆adsH° manifesta que a adsorção da quinolina foi endotérmicamente dirigida. 

Em função dos resultados obtidos até o presente momento é possível apontar que 

o processo de interação entre o template/monômero seja uma interação eletrostática. 

Uma possível hipótese é que durante a formação do complexo ativo, o ácido metacrílico 
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pode ter transferido H+ para o grupo funcional básico da molécula de quinolina. Tal ação 

resulta em uma interação eletrostática positiva entre o ânion carboxilato e o grupo amino 

protonado da quinolina. A proposta deste mecanismo está representada na Figura 5.3(2). 

Porém, não se descarta a formação de uma interação via ligação hidrogênio Figura 

5.3(1), entre o monômero/template, isto por que a presença do átomo (N) altamente 

eletronegativo da quinolina possibilita a atração covalente do átomo (H) do MAA, com um 

elevado momento dipolar. Interações altamente presentes na estabilização da complexa 

pre-polimerização dos MIPs (ALVAREZ-LORENZO; ANGEL, 2013; YILMAZ et al., 2005). 

Os resultados das entropias nesse trabalho foram todas positivas, o que indica um 

aumento do grau de liberdade no sistema, isto consequência da dessolvatação entre a 

quinolina e o n-heptano após adsorção. 

Para um processo ser espontâneo deve se atender a seguinte condição 

∆adsG°=∆adsH°-T∆adsS° < 0. No presente trabalho obteve-se a seguinte relação: 

T∆adsS°>∆adsH°, logo pode-se dizer que o aumento do grau de liberdade na interfase do 

adsorvente é o que guia o processo de adsorção, ou seja é um processo entropicamente 

dirigido. 

5.6. Estudo de seletividade 

O estudo de seletividade foi feito comparando a adsorção da quinolina em relação 

a diferentes moléculas análogas (Dibenzotiofeno-DBT e Carbazol), numa solução mista. 

Na Tabela 5.11, são apresentadas as moléculas dos compostos utilizados. 

Tabela 5.11: Moléculas análogas utilizadas no estudo de seletividade 

MOLÉCULAS ANÁLOGAS 

 
Carbazol 

 
Dibenzotiofeno DBT 

 
Quinolina 
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Na Figura 5.12 é mostrado o gráfico correspondente ao estudo de adsorção 

seletiva. É notável a capacidade de adsorção desenvolvida nos MIPs e MMIPs pela 

quinolina com qexp de (MIP-2.2=10,296 mg g-1), (MMIP-4.2=10,983 mg g-1), (MIP-

5.2=13,613 mg g-1) e (MMIP-6.2=12,013 mg g-1) em comparação com a adsorção do DBT 

e o carbazol, qexp detalhados na Tabela 5.12. Nota-se uma maior capacidade de 

adsorção do Carbazol do que pelo DBT em todos os MIPS e MMIPs, uma explicação 

para tal comportamento é a presença do grupo nitrogênio na molécula de carbazol, o que 

permite à ligação do composto aos sítios impressos criados de forma similar a interação 

da quinolina. O grupo enxofre presente na estrutura do DBT, dificulta a provável ligação 

da molécula nos sítios presentes dos polímeros impressos, o fenômeno poderia ser 

explicado pelo fato de que a força, como atração eletrostática ou força intermolecular 

entre o DBT e todos os materiais impressos, foi mais fraca do que a ligação de hidrogênio 

(CAO et al., 2014). Para todos os NIPs e MNIPs nota-se uma maior capacidade de 

adsorção pelo Carbazol do que pela quinolina, isto é possível devido à ausência de sítios 

de ligação estáveis e preferentes para uma única molécula, facilitando e favorecendo a 

ligação de hidrogênio com o Carbazol.  

Em relação a remoção seletiva de cada um dos polímeros impressos, para o MIP-

2.2 nota-se uma desfavorável adsorção da quinolina em relação ao carbazol, com uma 

pequena diferença no qe de 1,158 mg g-1, identificando que não foi eficaz a impressão 

do template nas suas cavidades. Para o MMIP-4.2, esta diferença é muito maior, 

reforçando os resultados anteriormente discutidos nos estudos cinéticos e isotérmicos. A 

remoção de quinolina pelo MIP-5.2 foi superior à observada para o MMIP-6.2. No entanto, 

a maior diferença de adsorção entre a quinolina e as moléculas análogas, que representa 

a melhor seletividade, foi desenvolvida pelo polímero magnético MMIP-6.2, o que sugere 

a presença de sítios de impressão específicos que favorecem a adsorção da molécula 

alvo e reduzem a ligação de compostos interferentes.  
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Figura 5.12: Gráfico do estudo de seletividade de adsorção dos NIPs, MIPs, MNIPs e MMIPs em relação 
à quinolina e seus análogos. 

Na Tabela 5.12 são mostrados os parâmetros obtidos do estudo correspondente, 

determinados mediante as equações (32), (33) e (34), indicadas no item 4.3.4.1. Os 

parâmetros, coeficiente de distribuição (Kd) e coeficiente de seletividade (k) indicam a 

especificidade dos materiais poliméricos pela quinolina. Os valores de Kd para quinolina 

foram maiores para todos os MIPs e MMIPs, quando comparado com os valores dos NIPs 

e MNIPs, isto por que, como discutido no parágrafo anterior, os NIPs obtiveram maior 

capacidade de remoção pelo carbazol do que pela molécula alvo. 

Isto se vê também com os valores de k, os quais para todos os polímeros não impressos 

foram ˂1 para o carbazol. Tais valores indicam que em todos os NIPs a adsorção ocorreu 

preferencialmente para o carbazol. Enquanto isto para todos MIPs estudados os valores 

de k foram >1 para o carbazol e DBT, tais valores indicam que para os polímeros 

impressos a adsorção ocorreu preferencialmente para quinolina, o que indica que o 

material impresso foi mais seletivo a molécula alvo. O material MMIP-6.2 foi o que 

apresentou maiores valores de k simultaneamente para a molécula de carbazol e DBT 

quando comparado aos outros MIPs. Tais resultados mostram que as condições de 

síntese para o MMIP-6.2 favoreceram uma maior especificidade entre o monômero e a 

molécula template. Além deste material, o MIP 5-2, também sintetizado na presença de 

clorofórmio mostrou simultaneamente valores de k para ambos interferentes (carbazol e 
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DBT) maiores que 1, o que indica que a síntese feita com clorofórmio propicia uma maior 

interação com a quinolina.  

Tabela 5.12: Parâmetros do estudo seletivo dos materiais impressos 

Polímero 
Parâmetros 

Seletividade 

Molécula alvo e análogas 

Quinolina DBT Carbazol 

NIP-2.1 
qexp (mg g-1) 

Kd (L g-1) 

k 

1,254 

0,026 

---- 

0,166 

0,003 

7,905 

6,990 

0,194 

0,136 

MIP-2.2 

qexp (mg g-1) 

Kd (L g-1) 

k 

k’ 

10,296 

0,347 

---- 

---- 

7,095 

0,194 

1,767 

0,223 

9,138 

0,286 

1,212 

8,912 

MNIP-4.1 
qexp (mg g-1) 

Kd (L g-1) 

k 

3,475 

0,080 

---- 

2,438 

0,054 

1,493 

7,613 

0,218 

0,368 

MMIP-4.2 

qexp (mg g-1) 

Kd (L g-1) 

k 

k’ 

10,983 

0,391 

---- 

---- 

4,568 

0,111 

3,504 

2,346 

6,428 

0,173 

2,263 

6,140 

NIP-5.1 
qexp (mg g-1) 

Kd (L g-1) 

k 

5,620 

0,145 

---- 

0,572 

0,011 

12,364 

7,122 

0,199 

0,727 

MIP-5.2 

qexp (mg g-1) 

Kd (L g-1) 

k 

k’ 

13,613 

0,597 

---- 

---- 

5,268 

0,133 

4,477 

0,362 

7,657 

0,220 

2,707 

3,720 

MNIP-6.1 
qexp (mg g-1) 

Kd (L g-1) 

k 

2,503 

0,055 

---- 

0,210 

4,23E-3 

13,130 

5,040 

0,126 

0,440 

MMIP-6.2 

qexp (mg g-1) 

Kd (L g-1) 

k 

k’ 

12,013 

0,462 

---- 

---- 

3,181 

0,072 

6,342 

0,483 

4,950 

0,123 

3,748 

8,505 

5.7. Estudo preliminar de adsorção de quinolina em matriz de gasolina 

Com o objetivo de avaliar as propriedades dos adsorventes sintetizados mediante 

um cenário mais realístico, realizou-se um estudo preliminar de remoção da quinolina em 

matriz de Gasolina. O estudo foi feito nas mesmas condições que as usadas nos testes 

de seletividade. 
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Na Figura 5.13 são mostrados os cromatógramas obtidos pela injeção de gasolina 

sem adição de quinolina, e de gasolina com adição de quinolina (80 mg L-1). No primeiro 

cromatógrafo identificou-se um pico com tempo de retenção em 16,748 min, atribuindo-

se a uma provável quantidade de quinolina presente na matriz. No segundo 

cromatógrafo, identificou-se o mesmo pico, mas com um valor de área maior, isto devido 

à adição de quinolina na matriz de gasolina. 

  
(a) (b) 

Figura 5.13: Cromatógrafos obtidos da Gasolina pura sem (a) e com adição de quinolina (b) 

Os materiais escolhidos para este estudo foram os que obtiveram melhores 

resultados no estudo de seletividade, o MIP-5.2 e MMIP-6.2. No gráfico da Figura 5.14 

mostram-se as capacidades máximas de adsorção de quinolina pelos materiais 

impressos, com valores de qe 13,932 e 10,354 mg g-1 para o MIP-5.2 e MMIP-6.2, 

respectivamente. A maior capacidade de remoção foi obtida pelo MIP-5.2, resultado 

similar ao obtido no estudo de seletividade. 



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

103 

 

Figura 5.14: Gráfico da capacidade de adsorção do MIP-5.2 e MMIP-6.2 pela quinolina em matriz 
real Gasolina. 

5.8. Estudo de regeneração dos MIPs e MMIPs 

Os estudos de dessorção e regeneração expressam a importância da capacidade 

de reutilização dos MIPs e MMIPs, para uma correspondente aplicação em escala real. 

Na Figura 5.15 apresentam-se os resultados do estudo realizado. Depois de cinco 

ciclos de adsorção/dessorção, as capacidades de adsorção dos correspondentes MIPs e 

MMIPs foram mantidas. Para o MIP-2.2 a porcentagem de regeneração de 70% no 

primeiro ciclo e aumentou conforme foram aumentando o número de ciclos, finalizando 

com uma regeneração de 82% no ciclo 5. O mesmo comportamento foi observado para 

o MMIP-6.2 com um aumento de 10% no ciclo 5 em comparação com a porcentagem do 

ciclo 2 (83%). Para o MMIP-4.2 a porcentagem de regeneração (70%) diminuiu no 3° ciclo 

e manteve-se praticamente constante nos demais ciclos, com regeneração final de 63%. 

No MIP-5.2 a porcentagem diminuiu de 100% até 83% no ciclo 2, mas conforme 

aumentavam o número de ciclos aumentava também a porcentagem de regeneração, 

alcançando no final 100% de recuperação do material. A diferença no aumento nas 
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porcentagens de regeneração para os polímeros impressos pode ter influência das 

metodologias de lavagem no processo de regeneração. 

 

Figura 5.15: Reuso do MIPs e MMIPs, após cinco ciclos. 

Em geral, pelos resultados obtidos, os MIPs e MMIPs sintetizados no presente 

estudo apresentam uma capacidade de regeneração favorável, com pequenas 

porcentagens de perda nas suas capacidades de adsorção iniciais. Além disso, é 

importante ressaltar a possibilidade de recuperação da molécula alvo e fácil separação 

dos materiais magnéticos. 
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6. Conclusões  

Os resultados demostraram a importância na escolha dos reagentes e condições 

de síntese na elaboração dos polímeros impressos. O processo é influenciado pelo 

solvente porogênico e pela incorporação ou não de compostos magnéticos. Isto permite 

obter propriedades e características de adsorção e seletividade interessantes do MIP 

pela molécula alvo. 

O tempo de equilíbrio na adsorção de quinolina pelos materiais impressos foi de 3 

horas, tempo apropriado na remoção do contaminante em matrizes reais, sendo um 

processo rápido e eficaz. Capacidades máximas de adsorção qe foram obtidas para (MIP-

2.2=35,237 mg g-1), (MMIP-4.2=36,666 mg g-1), (MIP-5.2=24,107 mg g-1) e (MMIP-

6.2=23,292 mg g-1), com processos de adsorção física e espontânea ocorrendo em 

superfícies heterogêneas de sítios ativos.  

Materiais com propriedades magnéticas apresentaram uma melhor capacidade de 

adsorção pela quinolina. O reconhecimento específico e seletivo desenvolvido nos 

polímeros sintetizados com clorofórmio foi melhor, não descartando o material MMIP-4.2, 

o qual também desenvolveu propriedades de interesse.  

Os resultados preliminares obtidos no estudo de adsorção em matriz de gasolina 

retificam as propriedades impressas nos polímeros sintetizados, acrescentando a 

importância do trabalho, já que pode ser implementado em condições reais. 

Nos estudos de reuso foi encontrada a eficiência de regeneração dos materiais 

com pequenas porcentagens de perda com respeito a suas capacidades de adsorção 

iniciais, o que ilustra que os MIPs e MMIPs têm a potencialidade de serem reutilizados. 
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7. Apêndice 

Apêndice A Classificação IUPAC do tipo de isotermas de adsorção em fase 

gasosa. 

 

Apêndice B Classificação IUPAC do tipo de histereses obtidas da isoterma 

adsorção em fase gasosa. 
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Apêndice C Isotermas de Adsorção N2 a 77K. Gráficos das isotermas de adsorção 

em fase gasosa obtidas dos polímeros impressos. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 
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(g) (h) 

  
(i) (j) 

  
(k) (l) 
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Apêndice C Gráficos distribuição tamanho de poro pelo método BJH 

  
(a) (b) 

  

(c) (d) 

  
(e) (f) 



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

110 

  
(g) (h) 

 
 

(i) (j) 

 
 

(k) (l) 
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Apêndice D Gráficos obtidos da análise difração de raios-X, realizada nos polímeros 

impressos. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 
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(g) 

Apêndice E Cromatogramas com as áreas obtidas de Quinolina, DBT e Carbazol, 

após remoção seletiva 

 

 

  

(a) (b) 
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(c) (d) 

  

(e) (f) 

  

(g) (h) 
  



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

114 

8. Referência Bibliográficas 

AGARRY, S.; OGUNLEYE, O. Chemically treated kola nut pod as low-cost natural adsorbent for 
the removal of 2,4-dinitrophenol from synthetic wastewater: Batch equilibrium, kinetic, and thermodynamic 
modelling studies. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, v. 38, n. 1, p. 11–40, 
2014.  

AL-KHATEEB, L. A. et al. Adsorption behavior of estrogenic compounds on carbon nanotubes from 
aqueous solutions: Kinetic and thermodynamic studies. Journal of Industrial and Engineering 
Chemistry, v. 20, n. 3, p. 916–924, 2014.  

AL BAHRI, M. et al. Activated carbon from grape seeds upon chemical activation with phosphoric 
acid: Application to the adsorption of diuron from water. Chemical Engineering Journal, v. 203, p. 348–
356, 2012.  

ALI, R. M. et al. Potential of using green adsorbent of heavy metal removal from aqueous solutions: 
Adsorption kinetics, isotherm, thermodynamic, mechanism and economic analysis. Ecological 
Engineering, v. 91, p. 317–332, 2016.  

ANASTOPOULOS, I.; KYZAS, G. Z. Are the thermodynamic parameters correctly estimated in 
liquid-phase adsorption phenomena? Journal of Molecular Liquids, v. 218, p. 174–185, 2016.  

ANENE, A. et al. Molecularly imprinted polymer for extraction of patulin in apple juice samples. v. 
70, p. 90–95, 2016.  

ANGIN, D. Utilization of activated carbon produced from fruit juice industry solid waste for the 
adsorption of Yellow 18 from aqueous solutions. Bioresource Technology, v. 168, p. 259–266, 2014.  

ANP. Resolução No 30, 29.6.2015 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). v. 30, p. 1–4, 2015.  

ANSELL, R. J.; MOSBACH, K. Magnetic molecularly imprinted polymer beads for drug radioligand 
binding assay. The Analyst, v. 123, n. July, p. 1611–1616, 1998.  

BAI, Y. et al. Removal of pyridine and quinoline by bio-zeolite composed of mixed degrading 
bacteria and modified zeolite. Journal of Hazardous Materials, v. 181, n. 1–3, p. 916–922, 2010.  

BANDOSZ, T. J.; ANIA, C. O. Activated Carbon Surfaces in Environmental Remediation. Interface 
Science and Technology, v. 7, p. 159–229, 2006.  

BARKAT, M. et al. Kinetics and thermodynamics studies of chromium(VI) ions adsorption onto 
activated carbon from aqueous solutions. Chemical Engineering and Processing: Process 
Intensification, v. 48, n. 1, p. 38–47, 2009.  

BELTRAN, A. et al. Molecularly-imprinted polymers: Useful sorbents for selective extractions. TrAC 
- Trends in Analytical Chemistry, v. 29, n. 11, p. 1363–1375, 2010.  

BRDAR, M. et al. Isotherms for the adsorption of Cu(II) onto lignin: Comparison of linear and non-
linear methods. Chemical Industry, v. 66, n. 4, p. 497–503, 2012.  



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

115 

BUBACK, P.; HARAMINA, T. Report on Project Week Free Radical Polymerisation. Group, p. 1–3, 
2004.  

BURGOS, W. D. et al. Adsorption of Quinoline to Kaolinite and Montmorillonite. Environmental 
engineering science, v. 19, n. 2, p. 59–68, 2002.  

BYUN, H. et al. Selective separation of aspirin using molecularly imprinted polymers. Separation 
and Purification Technology, v. 74, n. 1, p. 144–153, 2010.  

CAO, Y. et al. Surface molecularly imprinted polymer prepared by reverse atom transfer radical 
polymerization for selective adsorption indole. Journal of Applied Polymer Science, v. 131, n. 13, p. 1–
10, 2014.  

CAVIN, L. et al. Kinetic Modeling of Free Radical Polymerization of Styrene Initiated by the 
Bifunctional Initiator 2,5 Dimethyl-2,5-bis (2-Ethyl Hexanoyl Peroxy) Hexane. Polymer, v. 41, p. 3925–3935, 
2000.  

CHAI, T.; DRAXLER, R. R.; PREDICTION, C. Root mean square error ( RMSE ) or mean absolute 
error ( MAE )? – Arguments against avoiding RMSE in the literature. Geoscientific Model Dvelopment, v. 
7, n. 2005, p. 1247–1250, 2014.  

CHEN, J. P.; LIN, M. Equilibrium and kinetics of metal ion adsorption onto a commercial H-type 
granular activated carbon: experimental and modeling studies. Water research, v. 35, n. 10, p. 2385–2394, 
2001.  

CHEN, L. et al. Preparation of magnetic molecularly imprinted polymer for the separation of 
tetracycline antibiotics from egg and tissue samples. Journal of Chromatography A, v. 1216, n. 18, p. 
3710–3719, 2009.  

CHEUNG, C. W.; PORTER, J. F.; MCKAY, G. SORPTION KINETIC ANALYSIS FOR THE 
REMOVAL OF CADMIUM IONS FROM EFFLUENTS USING BONE CHAR. Water Research, v. 35, n. 3, 
p. 605–612, 2001.  

CHOMA, J.; JARONIEC, M. Characterization of nanoporous carbons by using gas adsorption 
isotherms. In: BANDOSZ, T. J. (Ed.). . Activated Carbon Surfaces in Environmental Remediation. 
Primeira ed. New York: Elsevier Ltd, 2006. v. 7p. 107–158.  

CORMACK, P. A. G.; ELORZA, A. Z. Molecularly imprinted polymers: synthesis and 
characterisation. Journal of Chromatography B, v. 804, n. 1, p. 173–182, 2004.  

DABROWSKI, A. Adsorption - From theory to practice. Advances in Colloid and Interface 
Science, v. 93, n. 1–3, p. 135–224, 2001.  

DAMJANOVIC, L. et al. The investigation of phenol removal from aqueous solutions by zeolites as 
solid adsorbents. Journal of Hazardous Materials, v. 184, n. 1–3, p. 477–484, 2010.  

DEMIRAL, H.; GÜNGÖR, C. Adsorption of copper(II) from aqueous solutions on activated carbon 
prepared from grape bagasse. Journal of Cleaner Production, v. 124, p. 103–113, 2016.  

DENDERZ, N. et al. Thermodynamic study of molecularly imprinted polymer used as the stationary 



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

116 

phase in high performance liquid chromatography. Journal of Chromatography A, v. 1235, p. 77–83, 
2012.  

DENER, E.; ALVES, L.; SILVA, A. Análise de diferentes métodos de interpolação para a 
precipitação pluvial no Estado de Goiás. Acta Scientiarum. Human and Social Sciences, v. 33, n. 2010, 
p. 193–197, 2011.  

DEPCI, T.; KUL, A. R.; ÖNAL, Y. Competitive adsorption of lead and zinc from aqueous solution on 
activated carbon prepared from Van apple pulp: Study in single- and multi-solute systems. Chemical 
Engineering Journal, v. 200–202, p. 224–236, 2012.  

DICKEY, F. H. The preparation of specific adsorbents. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, v. 35, n. 5, p. 227–229, 1949.  

DUDAMEL, W. J. D.; WOLBERT, D.; DE CAZEAUDUMEC, Y. R. Modelado de la cinética de 
adsorción de plaguicidas en fase acuosa sobre carbón activado considerando efectos de la temperature. 
Interciencia, v. 35, n. 4, p. 255–262, 2010.  

FAN, D. et al. Synthesis and characterization of hollow porous molecular imprinted polymers for the 
selective extraction and determination of caffeic acid in fruit samples. Food Chemistry, 2016.  

FAYAZI, M. et al. Preparation of molecularly imprinted polymer coated magnetic multi-walled carbon 
nanotubes for selective removal of dibenzothiophene. Materials Science in Semiconductor Processing, 
v. 40, p. 501–507, 2015.  

FERREIRA, J. P. et al. Integrated desulfurization of diesel by combination of metal-free oxidation 
and product removal by molecularly imprinted polymers. RSC Advances, v. 4, n. 98, p. 54948–54952, 2014.  

FERRER, I. et al. Selective Trace Enrichment of Chlorotriazine Pesticides from Natural Waters and 
Sediment Samples Using Terbuthylazine Molecularly Imprinted Polymers. Analytical chemistry, v. 72, n. 
16, p. 3934–3941, 2000.  

FETZNER, S. Bacterial degradation of pyridine, indole, quinoline, and their derivatives under 
different redox conditions. Applied Microbiology and Biotechnology, v. 49, n. 3, p. 237–250, 1998.  

FOO, K. Y.; HAMEED, B. H. Insights into the modeling of adsorption isotherm systems. Chemical 
Engineering Journal, v. 156, n. 1, p. 2–10, 2010.  

FU, Z.; ZHAO, J. Impact of quinoline on activity and microbial culture of partial nitrification process. 
Bioresource Technology, v. 197, p. 113–119, 2015.  

GARCÍA MAYOR, M. . et al. Synthesis and Characterization of A Molecularly Imprinted Polymer for 
The Determination of Spiramycin in Sheep Milk. Food Chemistry, 2016.  

GHOLIVAND, M. B.; KHODADADIAN, M. Talanta Rationally designed molecularly imprinted 
polymers for selective extraction of methocarbamol from human plasma. Talanta, v. 85, p. 1680–1688, 
2011.  

GRITTI, F.; GUIOCHON, G. New thermodynamically consistent competitive adsorption isotherm in 
RPLC. Journal of Colloid and Interface Science, v. 264, n. 1, p. 43–59, 2003.  



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

117 

GROS, A. Theoretical surface science: A microscopic perspective. Theoretical Surface Science: 
A Microscopic Perspective, p. 1–342, 2009.  

GUIMARÃES GUSMÃO, K. A. et al. Application of succinylated sugarcane bagasse as adsorbent 
to remove methylene blue and gentian violet from aqueous solutions - Kinetic and equilibrium studies. Dyes 
and Pigments, v. 92, n. 3, p. 967–974, 2012.  

GUO, W. et al. Selective adsorption and separation of BPA from aqueous solution using novel 
molecularly imprinted polymers based on kaolinite / Fe 3 O 4 composites. Chemical Engineering Journal, 
v. 171, n. 2, p. 603–611, 2011.  

HAN, X.; LIN, H.; ZHENG, Y. The role of oxygen functional groups in the adsorption of 
heteroaromatic nitrogen compounds. Journal of Hazardous Materials, v. 297, p. 217–223, 2015.  

HASHIM, S. N. N. S. et al. A comparison of covalent and non-covalent imprinting strategies for the 
synthesis of stigmasterol imprinted polymers. Journal of Chromatography A, v. 1359, p. 35–43, 2014.  

HE, D. et al. Preparation of magnetic molecularly imprinted polymer for the extraction of melamine 
from milk followed by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Food Control, v. 36, n. 1, p. 36–
41, 2014a.  

HE, J.; ZHU, Q.; DENG, Q. Investigation of imprinting parameters and their recognition nature for 
quinine-molecularly imprinted polymers. Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular 
spectroscopy, v. 67, n. 5, p. 1297–305, ago. 2007.  

HE, K. et al. Selective adsorption of L-TA/D-TA by β-cyclodextrin derivative modified with l-
tryptophan: Isotherm, kinetic and thermodynamics studies. Journal of Industrial and Engineering 
Chemistry, v. 20, n. 4, p. 1293–1300, 2014b.  

HE, X. et al. Preparation and characterization of magnetic molecularly imprinted polymers for 
selective trace extraction of dienestrol in seawater. Journal of Chromatography A, 2016.  

HELMY, A. K.; BUSSETTI, S. G. D. E.; FERREIRO, E. A. ADSORPTION OF QUINOLINE FROM 
AQUEOUS SOLUTIONS BY SOME CLAYS AND OXIDES. Clays and Clay Minerals, v. 31, n. 1, p. 29–
36, 1983.  

HO, Y. S.; MCKAY, G. The Kinetics of Sorption of Divalent Metal Ions Onto Sphagnum Moss Peat. 
Water Research, v. 34, n. 3, p. 735–742, 2000.  

HO, Y. S.; PORTER, J. F.; MCKAY, G. Equilibrium isotherm studies for the sorption of divalent 
metal ions onto peat: Copper, nickel and lead single component systems. Water, Air, and Soil Pollution, 
v. 141, n. 1–4, p. 1–33, 2002.  

HU, T. et al. Molecular recognition and adsorption performance of benzothiophene imprinted 
polymer on silica gel surface. Journal of Fuel Chemistry and Technology, v. 38, n. 6, p. 722–729, 2010.  

HU, Y. et al. Novel applications of molecularly-imprinted polymers in sample preparation. TrAC - 
Trends in Analytical Chemistry, v. 43, p. 37–52, 2013.  

HUANG, W. et al. Selective Adsorption of Dibenzothiophene using Magnetic Molecularly Imprinted 



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

118 

Polymers. Adsorption Science & Technology, v. 30, n. 4, p. 331–344, 2012.  

HUSSAIN, S. et al. A novel core @ shell magnetic molecular imprinted nanoparticles for selective 
determination of folic acid in different food samples. Reactive and Functional Polymers, v. 106, p. 51–56, 
2016.  

INYANG, H. I.; ONWAWOMA, A.; BAE, S. Soil & Tillage Research The Elovich equation as a 
predictor of lead and cadmium sorption rates on contaminant barrier minerals. Soil & Tillage Research, v. 
155, p. 124–132, 2016.  

ISTRATIE, R. et al. Single and simultaneous adsorption of methyl orange and phenol onto magnetic 
iron oxide/carbon nanocomposites. Arabian Journal of Chemistry, 2016.  

JAVED, T. et al. A comparative study of the oxidation characteristics of two gasoline fuels and an 
n-heptane/iso-octane surrogate mixture. Fuel, v. 140, p. 201–208, 2015.  

JEPPU, G. P.; CLEMENT, T. P. A modified Langmuir-Freundlich isotherm model for simulating pH-
dependent adsorption effects. Journal of Contaminant Hydrology, v. 129–130, p. 46–53, 2012.  

JUANG, R.; CHEN, M. Application of the Elovich Equation to the Kinetics of Metal Sorption with 
Solvent-Impregnated Resins. Industrial & Engineering Chemistry Research, v. 36, n. 3, p. 813–820, 
1997.  

KIM, J. H. et al. Ultra-deep desulfurization and denitrogenation of diesel fuel by selective adsorption 
over three different adsorbents: A study on adsorptive selectivity and mechanism. Catalysis Today, v. 111, 
n. 1–2, p. 74–83, 2006.  

KYZAS, G. Z.; BIKIARIS, D. N.; LAZARIDIS, N. K. Selective separation of basic and reactive dyes 
by molecularly imprinted polymers ( MIPs ). Chemical Engineering Journal, v. 149, p. 263–272, 2009.  

LAREDO S, G. C. et al. Inhibition effects of nitrogen compounds on the hydrodesulfurization of 
dibenzothiophene. Applied Catalysis A: General, v. 207, n. 1, p. 103–112, 2001.  

LEE, S.; DOONG, R. Adsorption and selective recognition of 17ß-estradiol by molecularly imprinted 
polymers. Journal of Polymer Research, v. 19, n. 8, p. 1–12, 2012a.  

LEE, S. H.; DOONG, R. A. Adsorption and selective recognition of 17β-estradiol by molecularly 
imprinted polymers. Journal of Polymer Research, v. 19, n. 8, 2012b.  

LEVINE, I. N. Fisicoquímica. Quinta ed. Madrid: McGRAW-HILL, 2002.  

LI, Y. et al. Synthesis of magnetic molecularly imprinted polymer nanowires using a nanoporous 
alumina template. Macromolecules, v. 39, p. 4497–4499, 2006.  

LI, Z. K. et al. Identification of basic nitrogen compounds in ethanol-soluble portion from Zhaotong 
lignite ethanolysis by positive-ion electrospray ionization Fourier transform ion cyclotron resonance mass 
spectrometry. Fuel, v. 141, p. 268–274, 2015.  

LIAO, P. et al. Journal of Colloid and Interface Science Adsorption of nitrogen-heterocyclic 
compounds on bamboo charcoal : Kinetics , thermodynamics , and microwave regeneration. Journal of 



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

119 

Colloid And Interface Science, v. 390, n. 1, p. 189–195, 2013.  

LIN, Z. et al. Application of magnetic molecularly imprinted polymers in the detection of malachite 
green in fish samples. Food Chemistry, v. 200, p. 32–37, 2016.  

LIU, D.; GUI, J.; SUN, Z. Adsorption structures of heterocyclic nitrogen compounds over Cu(I)Y 
zeolite: A first principle study on mechanism of the denitrogenation and the effect of nitrogen compounds 
on adsorptive desulfurization. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, v. 291, n. 1–2, p. 17–21, 2008.  

LIU, K. et al. Adsorption of Cu(II) ions from aqueous solutions on modified chrysotile: 
Thermodynamic and kinetic studies. Applied Clay Science, v. 80–81, p. 38–45, 2013.  

LIU, K.; NG, F. T. T. Effect of the nitrogen heterocyclic compounds on hydrodesulfurization using in 
situ hydrogen and a dispersed Mo catalyst. Catalysis Today, v. 149, n. 1–2, p. 28–34, 2010.  

LIU, L. et al. Rational design and preparation of magnetic imprinted polymers for removal of indole 
by molecular simulation and improved atom transfer. RSC Advances, v. 4, p. 605–616, 2014.  

LIU, X. et al. Magnetic molecularly imprinted polymers for spectrophotometric quantification of 
curcumin in food. Food Chemistry, v. 202, p. 309–315, 2016.  

LUCCI, P.; NÚÑEZ, O.; GALCERAN, M. T. Solid-phase extraction using molecularly imprinted 
polymer for selective extraction of natural and synthetic estrogens from aqueous samples. Journal of 
Chromatography A, v. 1218, n. 30, p. 4828–4833, 2011.  

LUÍS, A. et al. Molecularly imprinted polymers as nicotine transdermal delivery systems. Chemical 
Engineering Journal, v. 248, p. 1–8, 2014.  

LUK, Y.; ALLENDER, C. J.; WIRTH, T. Molecular imprinted polymers binding low functionality 
templates. Tetrahedron Letters, v. 51, n. 45, p. 5883–5885, 2010.  

MAHMOODI, N. M. et al. Synthesis of cationic polymeric adsorbent and dye removal isotherm, 
kinetic and thermodynamic. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, v. 20, n. 5, p. 2745–2753, 
2014.  

MARSH, H.; RODRÍGUEZ-REINOSO, F. Characterization of Activated Carbon. In: Activated 
Carbon. Primeira ed. Madrid, Espanha: Elsevier Ltd, 2006. p. 143–242.  

MARTIN MARTINEZ, J. M. Evaluación de superficies de carbones. In: Adsorción física de gases 
y vapores por carbones. Primeira ed. Madrid, Espanha: Universidad de Alicante, 1990. p. 1–84.  

MARTÍN MARTÍNEZ, J. M. Generalidades Sobre Adsorción Física de Gases y Vapores. In: 
Adsorción Física de Gases y Vapores por Carbones. Primeira ed. Madrid, Espanha: Universidad de 
Alicante, 1990a. p. 1–40.  

MARTÍN MARTÍNEZ, J. M. Porosidad de Carbones II Teoría de Polanyi - Dubinin. In: Adsorción 
Física de Gases y Vapores por Carbones. Primeira ed. Madrid, Espanha: Universidad de Alicante, 1990b. 
p. 1–80.  

MASQUÉ et al. Synthesis and Evaluation of a Molecularly Imprinted Polymer for Selective On-Line 



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

120 

Solid-Phase Extraction of 4-Nitrophenol from. Analytical chemistry, v. 72, n. 17, p. 4404–4408, 2000.  

MAYES, A. G.; WHITCOMBE, M. J. Synthetic strategies for the generation of molecularly imprinted 
organic polymers. Advanced Drug Delivery Reviews, v. 57, n. 12, p. 1742–1778, 2005.  

MILONJIĆ, S. K. A consideration of the correct calculation of thermodynamic parameters of 
adsorption. Journal of the Serbian Chemical Society, v. 72, n. 12, p. 1363–1367, 2007.  

MISHRA, V.; KUMAR, R. Living Radical Polymerization: a Review. Journal of Scientific Research, 
v. 56, p. 141–176, 2012.  

MOON, J. K.; KEUM, D. K.; LEE, W. K. ADSORPTION EQUILIBRIA FOR m-CRESOL , QUINOLINE 
, AND I . NAPHTHOL ONTO SILICA GEL. Korean Journal of Chemistry Eng, v. 6, n. 3, p. 172–178, 1989.  

MORAIS, W. A. et al. Sorption studies of a model anionic dye on crosslinked chitosan. Colloids 
and Surfaces A, v. 310, p. 20–31, 2007.  

MORENO-PIRAJÁN, J. C. et al. Binary system Cu(II)/Pb(II) adsorption on activated carbon obtained 
by pyrolysis of cow bone study. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, v. 89, n. 1, p. 122–128, 
2010.  

MORENO, M. et al. Preparation of Moleculary Imprinted Polymers. In: ALVAREZ-LORENZO, C.; 
ANGEL, C. (Eds.). . Handbook of Molecularly Imprinted Polymers. Primeira ed. Shawbury, UK: 2013, 
2013. p. 402.  

MZUKISI, L.; CHIMUKA, L. Synthesis , adsorption and selectivity studies of a polymer imprinted 
with naproxen , ibuprofen and diclofenac. Biochemical Pharmacology, v. 4, n. 4, p. 4029–4037, 2016.  

NAKAMURA, Y. et al. Molecularly imprinted polymer for glutathione by modified precipitation 
polymerization and its application to determination of glutathione in supplements. Journal of 
Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2016.  

NIU, D. et al. Preparation and characterization of magnetic molecularly imprinted polymers for 
selective recognition of 3-methylindole. Journal of Applied Polymer Science, v. 130, n. 4, p. 2859–2866, 
2013.  

OGUNLAJA, A. S. et al. The adsorptive extraction of oxidized sulfur-containing compounds from 
fuels by using molecularly imprinted chitosan materials. Reactive and Functional Polymers, v. 81, n. 1, p. 
61–76, 2014.  

OHTANI, K. The density functions of R 2 and and their risk performance under asymmetric loss in 
misspecified linear regression models. Economic Modelling, v. 11, n. 4, p. 463–471, 1994.  

OHTANI, K. Bootstrapping R 2 and adjusted R 2 in regression analysis. Economic Modelling, v. 
17, p. 473–483, 2000.  

OLSEN, J.; MARTIN, P.; WILSON, I. D. Molecular imprints as sorbents for solid phase extraction: 
potential and applications. Analytical Communications, v. 35, n. 10, p. 13–14, 1998.  

OZER, A. Removal of Pb ( II ) ions from aqueous solutions by sulphuric acid-treated wheat bran. 



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

121 

Journal of Hazardous Materials, v. 141, p. 753–761, 2007.  

PÉREZ, N.; GONZÁLEZ, J.; DELGADO, L. A. Estudio termodinámico del proceso de adsorción de 
iones de Ni y V por parte de ligninas precipitadas del licor negro kraft. Rev. LatinAm. Metal. Mater, v. 31, 
n. 2, p. 168–181, 2011.  

PINZÓN-BEDOYA, M. L.; ESTELLA, L. U. Z.; VILLAMIZAR, V. Modelamiento de la cinética de 
Bioadsorción de Cr (III) usando cáscara de naranja. Dyna, v. 160, n. III, p. 95–106, 2009.  

PLAZINSKI, W.; RUDZINSKI, W.; PLAZINSKA, A. Theoretical models of sorption kinetics including 
a surface reaction mechanism : A review. Advances in Colloid and Interface Science, v. 152, n. 1–2, p. 
2–13, 2009.  

POROBIC, I.; KONTREC, D.; ŠOŠKIC, M. Bioorganic & Medicinal Chemistry Molecular recognition 
of indole derivatives by polymers imprinted with indole-3-acetic acid : A QSPR study. Bioorganic and 
Medicinal Chemistry, v. 21, p. 653–659, 2013.  

RAMESHRAJA, D. et al. Quinoline adsorption onto granular activated carbon and bagasse fly ash. 
Chemical Engineering Journal, v. 181–182, p. 343–351, 2012.  

RAMOS, L. R. Importancia y aplicaciones de la adsorción en fase líquida. In: MORENO-PIRAJÁN, 
J. C. (Ed.). . Sólidos porosos, preparación, caracterización y aplicaciones. Primeira ed. Bogotá, 
Colômbia: Uniandes, 2007. p. 160–170.  

REMPAŁA, G. A.; WESOŁOWSKI, J. Double asymptotics for the chi-square statistic. Statistics and 
Probability Letters, v. 119, p. 317–325, 2016.  

ROOP, B. C.; GOYAL, M. Activated Carbon Adsorption. Primeira ed. New York, USA: Taylor & 
Francis, 2005.  

ROUQUEROL, FRANCOISE; ROUQUEROL, J. Assessment of Mesoporosity. In: Adsorption by 
Powders and Porous Solids. [s.l: s.n.]. p. 191–213.  

SADOWSKI, R.; GADZAŁA-KOPCIUCH, R. Isolation and determination of estrogens in water 
samples by solid-phase extraction using molecularly imprinted polymers and HPLC. Journal of Separation 
Science, v. 36, n. 14, p. 2299–2305, 2013.  

SÁNCHEZ-POLO, M. et al. Microporous and Mesoporous Materials Molecular imprinted polymer to 
remove tetracycline from aqueous solutions. Microporous and Mesoporous Materials, v. 203, p. 32–40, 
2015.  

SÁNCHEZ, R. A.; CHAMORRO, A. F. ESTUDIO DE LA ADSORCIÓN DE PLOMO EN SUELOS 
DE LA REGIÓN MINERA EN EL DISTRITO DE BUENOS AIRES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 
COLOMBIA. Revista de Ciencias Univalle, v. 16, p. 145–160, 2012.  

SANTAROSSA, G. et al. Adsorption of Naphthalene and Quinoline on Pt , Pd and Rh : A DFT Study. 
Chemphyschem, v. 9, n. 3, p. 401–413, 2008.  

SEKAR, M.; SAKTHI, V.; RENGARAJ, S. Kinetics and equilibrium adsorption study of lead(II) onto 
activated carbon prepared from coconut shell. Journal of Colloid and Interface Science, v. 279, n. 2, p. 



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

122 

307–313, 2004.  

SELLERGREN, B. Noncovalent molecular imprinting: Antibody-like molecular recognition in 
polymeric network materials. TrAC - Trends in Analytical Chemistry, v. 16, n. 6, p. 310–320, 1997.  

SHEN, X.; XU, C.; YE, L. Molecularly Imprinted Polymers for Clean Water: Analysis and Purification. 
Industrial & Engineering Chemistry Research, v. 52, n. 39, p. 13890–13899, 2013.  

SIRIPAIROJ, W.; KAEWCHADA, A.; JAREE, A. Synthesis of molecularly imprinted polymers for the 
separation of gamma-oryzanol by using methacrylic acid as functional monomer. Journal of the Taiwan 
Institute of Chemical Engineers, v. 45, n. 2, p. 338–346, 2014.  

SONG, C. An overview of new approaches to deep desulfurization for ultra-clean gasoline, diesel 
fuel and jet fuel. Catalysis Today, v. 86, n. 1–4, p. 211–263, 2003.  

SONG, G. et al. An investigation of CO2 adsorption kinetics on porous magnesium oxide. Chemical 
Engineering Journal, v. 283, p. 175–183, 2016.  

SPIVAK, D. A. Optimization, evaluation, and characterization of molecularly imprinted polymers. 
Advanced Drug Delivery Reviews, v. 57, n. 12, p. 1779–1794, 2005.  

SREN, J. et al. Comparison of Optimized Isotherm Models and Error Functions for Carbon Dioxide 
Adsorption on Activated Carbon. Journal of Chemistry and engineering, v. 60, p. 3148–3158, 2015.  

SRIVASTAVA, V. C.; MALL, I. D.; MISHRA, I. M. Adsorption of toxic metal ions onto activated 
carbon. Study of sorption behaviour through characterization and kinetics. Chemical Engineering and 
Processing: Process Intensification, v. 47, n. 8, p. 1275–1286, 2008.  

TARLEY, C. R. T.; TABOADA, M. D. P.; KUBOTA, L. T. Polímeros biomiméticos em química 
analática. Parte 1: Preparo e aplicações de MIP (“molecularly imprinted polymers”) em técnicas de extração 
e separação. Quimica Nova, v. 28, n. 6, p. 1076–1086, 2005.  

THOMAS, J. K. et al. Flow calorimetry and adsorption study of dibenzothiophene, quinoline and 
naphthalene over modified Y zeolites. Applied Catalysis B: Environmental, v. 94, n. 3–4, p. 225–233, 
2010.  

TSENG, R. et al. A convenient method to determine kinetic parameters of adsorption processes by 
nonlinear regression of pseudo- n th-order equation. Chemical Engineering Journal, v. 237, p. 153–161, 
2014.  

VASAPOLLO, G. et al. Molecularly imprinted polymers: Present and future prospective. 
International Journal of Molecular Sciences, v. 12, n. 9, p. 5908–5945, 2011.  

VICO, L. I.; ACEBAL, S. G. Some aspects about the adsorption of quinoline on fibrous silicates and 
Patagonian saponite. Applied Clay Science, v. 33, p. 142–148, 2006.  

WANG, C. et al. Electrochemical mineralization pathway of quinoline by boron-doped diamond 
anodes. Chemosphere, v. 149, p. 219–223, 2016.  

WANG, L. et al. Adsorption of Pb(II) on activated carbon prepared from Polygonum orientale Linn.: 



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

123 

Kinetics, isotherms, pH, and ionic strength studies. Bioresource Technology, v. 101, n. 15, p. 5808–5814, 
2010.  

WANG, Z. et al. Adsorptive removal of nitrogen-containing compounds from fuel by metal-organic 
frameworks. Journal of Energy Chemistry, v. 22, n. 6, p. 869–875, 2013.  

WEBB, P. A. Introduction to Chemical Adsorption Analytical Techniques and their Applications to 
Catalysis. MIC Technical Publications, v. 13, n. January, p. 1–4, 2003.  

WEBER, W. J.; SMITH, E. H. Simulation and design models for adsorption processes. 
Evironmental Sci Technology, v. 21, p. 1040–1050, 1987.  

WEN, J. et al. A critical study on the adsorption of heterocyclic sulfur and nitrogen compounds by 
activated carbon: Equilibrium, kinetics and thermodynamics. Chemical Engineering Journal, v. 164, n. 1, 
p. 29–36, 2010.  

WU, F.; TSENG, R.; JUANG, R. Characteristics of Elovich equation used for the analysis of 
adsorption kinetics in dye-chitosan systems. Chemical Engineering Journal, v. 150, p. 366–373, 2009.  

XIAO, Y. et al. Preparation and adsorption properties of molecularly imprinted polymer via RAFT 
precipitation polymerization for selective removal of aristolochic acid I. Talanta, v. 162, n. June 2016, p. 
415–422, 2017.  

XU, W. ZHEN et al. A molecularly imprinted polymer based on TiO2 as a sacrificial support for 
selective recognition of dibenzothiophene. Chemical Engineering Journal, v. 172, n. 1, p. 191–198, 2011.  

YAN, H.; HO, K.; YANG, G. Water-compatible molecularly imprinted polymers for selective 
extraction of ciprofloxacin from human urine. Talanta, v. 75, p. 227–232, 2008.  

YANG, A. K. et al. Preparation of dual-template molecularly imprinted polymer coated stir bar based 
on computational simulation for detection of fluoroquinolones in meat. Journal of Chromatography B, 
2017.  

YANG, W. et al. Optimal design of an imprinted preassembled system by quantum chemical 
calculations and preparation of a surface-imprinted material for the selective removal of quinoline. Journal 
of Applied Polymer Science, v. 132, n. 15, p. 1–10, 2015.  

YILMAZ, E.; SCHMIDT, R.; MOSBACH, K. The Noncovalent Approach. In: YAN, M.; RAMSTRÖM, 
O. (Eds.). . Molecularly Imprinted Materials _Science and Technology. Primeira ed. New York, USA: 
2005, 2005. p. 754.  

ZHANG, W. et al. Adsorption of anionic dyes from aqueous solutions using chemically modified 
straw. Bioresource Technology, v. 117, p. 40–47, 2012.  

ZHAO, Y.; WANG, H.; WANG, T. Adsorption of NO from flue gas by molecularly imprinted 
adsorbents. Chemical Engineering Journal, v. 306, n. x, p. 832–839, 2016.  

ZHOU, X.; ZHOU, X. I. N. The Unit Problem in the Thermodynamic Calculation of Adsorption Using 
the Langmuir Equation. Journal Chemical Engineering Communications, v. 201, n. 22, p. 1459–1467, 
2014.  



Sínteses de polímeros molecularmente impressos para adsorção seletiva de quinolina em matriz orgânica 

 

124 

ZHOU, Z. et al. Synthesis and characterization of fluorescence molecularly imprinted polymers as 
sensor for highly sensitive detection of dibutyl phthalate from tap water samples. Sensors & Actuators: B. 
Chemical, 2016.  

ZHU, L. et al. Journal of Physics and Chemistry of Solids Preparation and performance of 
biologically activated bamboo charcoal for removing quinoline. Journal of Physical and Chemistry of 
Solids, v. 71, n. 4, p. 704–707, 2010.  

ZHU, L. et al. Effects of direct injection timing and premixed ratio on combustion and emissions 
characteristics of RCCI (Reactivity Controlled Compression Ignition) with N-heptane/gasoline-like fuels. 
Energy, v. 93, p. 383–392, 2015.  

 


