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RESUMO 
 

Neste trabalho foi estudada a síntese de polímeros molecularmente impressos (MIP) 

para adsorção seletiva de β-Estradiol (E2). Para tanto, foram sintetizados 6 amostras 

de MIP, e seus respectivos polímeros não impressos (NIP), utilizando-se 6 solventes 

com polaridades diferentes. Esta primeira etapa objetivou a avaliação da influência do 

solvente na síntese de MIP, bem como escolha de qual seria o melhor método para a 

síntese. Os resultados indicaram que para obtenção de um bom adsorvente para E2, 

é ideal que o solvente seja moderadamente polar, o que privilegia a formação do 

complexo monômero-template durante a etapa de síntese - solventes altamente 

polares ou com grupos -OH são indesejáveis pois podem competir com o template na 

etapa inicial da síntese, impedindo a impressão molecular. Foi observado que a 

melhor condição de síntese é o emprego de acetonitrila (ACN) ou de uma mistura de 

clorofórmio (CFM) e dimetilsulfóxido (DMSO) 1:1, uma vez que proporcionaram maior 

capacidade de adsorção de E2 (aproximadamente 56 e 26 mg.g-1, respectivamente). 

Mesmo o MIP-CFM:DMSO proporcionando menor capacidade de adsorção que o 

MIP-ACN, o primeiro teve melhor desempenho que o segundo em relação ao 

respectivo NIP (cerca de 2 vezes melhor, frente a 1,5 vezes para a ACN). Isto pode 

ser explicado pelo fato da ACN ser um solvente altamente porogênio, o que pode 

diminuir a seletividade do material. 

A melhor condição de síntese obtida foi repetida na 2ª etapa deste trabalho, 

produzindo-se também um MIP e um NIP contendo o fotocatalisador TiO2. Por meio 

do estudo termodinâmico, foi possível observar que a adsorção de E2 nos MIP é 

através de interações químicas, enquanto que nos NIP o processo é 

preferencialmente físico. Observou-se que a adição do fotocatalisador causou 

alterações das características físicas dos materiais, bem como elevação dos 

parâmetros termodinâmicos e leve diminuição da seletividade. Apesar destas 

alterações, o processo se mostrou viável, uma vez que a presença do TiO2 possibilitou 

a regeneração do adsorvente por meio de processo de fotodegradação catalítica, sem 

que houvesse queda significativa da capacidade de adsorção, abrindo a possibilidade 

para aplicação real dos materiais aqui produzidos.  
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ABSTRACT 
 

In this work was studied the synthesis of MIP for selective adsorption of β-Estradiol 

(E2). Therefore, 6 molecularly imprinted polymers (MIP) were synthesized, and their 

non-imprinted polymers (NIP), using 6 solvents with different polarities. The first step 

was study the solvent effect in the synthesis and choose the best synthesis method. 

The results indicated that for obtaining a good adsorbent for E2, it is ideal that the 

solvent is moderately polar, which favors the formation of monomer-template complex 

during the synthesis step - highly polar solvents or with -OH groups are undesirable 

because they can compete with the template in the initial stage of the synthesis, 

preventing molecular imprinting. It was observed that the best conditions of synthesis 

was using acetonitrile (ACN) or a mix of chloroform (CFM) and dimethylsulfoxide 

(DMSO) 1:1, once provided higher adsorption capacity of E2 (approximately 56 to 26 

mg.g-1, respectively). The MIP-CFM:DMSO resulted in better results than MIP-ACN 

relative to their NIPs (about 3 times more for de CFM:DMSO, compared to 1.5 times 

for the ACN). This can be explained by the fact that ACN is highly porogen, which may 

reduce the selectivity of the material. 

The best synthesis condition was repeated at the 2nd stage of this work for producing 

TiO2-containing MIP and NIP. From thermodynamic study, it was observed that the 

adsorption occurs by chemical interactions for MIP, while for NIP it is preferably 

physical. It was observed that the addition of the photocatalyst caused changes in the 

physical characteristics of materials as well as increase of the thermodynamic 

parameters, without major changes in its selectivity. Despite these changes, the 

process showed to be viable, since TiO2 presence enables the regeneration of the 

adsorbent by means of catalytic photodegradation process, without significant loss of 

adsorption capacity, opening the possibility of application of the materials here 

produced.  
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1. Justificativa 

Nas últimas décadas houve um aumento significativo, em todo o mundo, no consumo 

de fármacos de diversas classes como antipiréticos, analgésicos, reguladores 

lipídicos, antibióticos, drogas contraceptivas e outras. Uma das consequências do 

maior consumo dos medicamentos das mais diversas classes é o aumento da 

concentração destes no meio ambiente, devido ao descarte de esgoto não tratado 

e/ou efluentes industriais, ou eliminação do residuo não metabolizado pelo corpo 

humano. 

Apesar dos enormes benefícios que trazem para toda a sociedade, a presença de 

fármacos no ambiente aquoso tem recebido grande atenção dos especialistas, uma 

vez que tais compostos em água representam um risco emergente, podendo interferir 

adversamente em diferentes organismos, ainda que em baixíssimas concentrações1. 

Pesquisas recentes indicam que várias classes de fármacos como antibióticos, anti-

inflamatórios, analgésicos, antilipêmicos, anticonvulsionantes e hormônios têm sido 

encontrados na faixa de ng.L-1 a µg.L-1 em efluentes de estações de tratamento de 

esgoto (ETEs), em águas superficiais e subterrâneas, e em efluentes de estações de 

tratamento de água (ETAs)2; 3; 4.  

Dentre os microcontaminantes de preocupação emergente destacam-se os chamados 

desreguladores endócrinos (DE), que assim são classificados por apresentarem a 

capacidade de interferir no funcionamento normal do sistema endócrino.:Tais 

poluentes podem agir simulando a ação de hormônios endógenos (efeito agonista) ou 

provocando o bloqueio dos receptores nas células que recebem os hormônios (efeito 

antagonista). Em seres humanos, algumas consequências como a redução da 

quantidade de esperma, aumento da incidência de câncer de mama, de testículo, da 

próstata e a endometriose tem sido atribuídas a tais compostos. Dentre os 

desreguladores endócrinos que vem sendo alvo de estudos pela comunidade 

científica, e que será alvo de estudo neste trabalho, destaca-se o estradiol.  

As ETAs brasileiras são comumente projetadas para atingirem elevadas eficiências 

de remoção de material particulado, bem como de micro-organismos patogênicos.  

Sabe-se que o “tratamento convencional de água” (coagulação, floculação, 

sedimentação ou flotação, filtração e desinfecção) normalmente não apresenta 

elevada eficiência na remoção de compostos dissolvidos ou de microcontaminantes 
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orgânicos, demandando assim estudos sobre novas técnicas e processos 

complementares de tratamento5; 6; 7.De fato, trabalhos feitos por diferentes grupos de 

pesquisa  mostram que o processo de  clarificação é ineficiente para remoção de 

desreguladores endócrinos, particularmente do estradiol5; 7; 8. 

As principais técnicas comumente estudadas para aplicação conjunta com o 

tratamento convencional de água visando a remoção de microcontaminantes são a 

adsorção em carvão ativado ou em resinas de troca iônica; separação por membranas 

e oxidação química9. A oxidação com cloro normalmente leva à formação de 

subprodutos que podem, inclusive, serem mais tóxicos que os contaminantes 

originais. Por sua vez, embora a adsorção seja um método comumente empregado 

em ETAs, os adsorventes comumente utilizados (CAP ou CAG) não são  seletivos, 

sendo que, por muitas vezes, os sítios de adsorção são preenchidos por matéria 

orgânica natural e de baixa toxicidade, criando oportunidades para o desenvolvimento 

de adsorventes mais seletivos. Sendo assim, o uso de um adsorvente específico e 

seletivo torna-se interessante e desejável, o que justifica a realização de estudos de 

adsorção utilizando os MIPs (Molecularly Imprinted Polymers), que são materiais com 

alta capacidade de reconhecimento molecular. 

A impresão molecular é um processo de síntese em que uma molécula é usada como 

molde (template) para a criação de uma matriz macromolecular específica10. Esta 

técnica cria uma cavidade 3D específica para a molécula alvo com interação do tipo 

“chave-fechadura”. Devido à versatilidade e alta capacidade de reconhecimento 

molecular proprocionada pelos MIP, os mesmos têm sido foco de pesquisa para as 

mais diversas finalidades11, dentre elas o emprego como matriz para pré-

concentração de analitos orgânicos ambientais em cartuchos de extração12; 13; 14; 15; 

emprego na liberação controlada de drogas16; produção de sensores17; 18; 19; adsorção 

seletiva20; 21; 22; entre outros.  

Zhang et. al. (2008)23 relataram o emprego de MIP para a adsorção seletiva de 

estradiol, tendo testado sua seletividade para este template e para outros 

pertubadores endócrinos como estriol, etinilestradiol e bisfenol. Outros trabalhos 

também estudaram a síntese de MIP para o estradiol, tendo como finalidade sua pré-

concentração em preparo de amostras em matrizes complexas para cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC)24; 25, recheio de colunas cromatográficas15 e adsorção 

seletiva26. 
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Embora a técnica de impressão molecular permita contornar a falta de seletividade 

observada em outras técnicas de tratamento, ela tem como incoveniente o fato de 

apenas transferir o contaminante de um meio para outro, uma vez que após o 

processo de adsorção é necessário o emprego de solventes para a dessorção dos 

microcontaminantes e regeneração da fase sólida. 

Em função disso alguns pesquisadores27; 28; 29; 30; 31 vêm investigando a associação da 

técnica de impressão molecular aos processos de oxidação avançada, tal qual a 

fotocatáise heterogênea. Nesse caso a irradiação de um semicondutor, como o 

dióxido de titânio (TiO2), leva à geração de radicais hidroxila (•OH) de alto poder de 

oxidação que tem a capacidade de degradar diversos microcontaminantes orgânicos. 

A fotocatálise é um processo de tratamento relativamente caro e seu emprego direto 

em matrizes complexas é altamente inviável, já que os radicais •OH são não seletivos, 

gerando custos desnecessários no processo, uma vez que podem degradar 

substâncias não prejudiciais à saúde humana frente à outras que, de fato, 

representam risco. Dessa forma, a associação do fotocatalisador (ex. TiO2) a um MIP 

é altamente favorável para o processo de fotodegradação, pois permite seletividade e 

favorece a transferência de massa do poluente do seio da solução para a superfície 

do sólido que contém o catalisador. Este fator é crucial para a obtenção de bons 

resultados de degradação dos contaminantes por meio da fotocatálise heterogênea, 

já que a maioria dos catalisadores sólidos apresentam baixa área superficial e, 

portanto, baixa capacidade de adsorção dos contaminantes. 

Haja vista a problemática na eliminação de microcontaminantes presentes em água 

ou efluentes, este trabalho pretende estudar a fotodegradação seletiva de estradiol 

em meio aquoso por meio da associação do processo de fotodegradação catalítica 

associada à técnica de impressão molecular. 

 

  



 

20 
 

2. Revisão bibliográfica 

2.1. Ocorrência e emprego do estradiol 

As substâncias químicas denominadas desreguladores endócrinos podem ser 

compostos naturais (fitoestrogênios) ou antropogênicos (xenobióticos) que afetam a 

estabilidade do funcionamento hormonal normal de anfíbios, peixes e humanos32. A 

exposição a esses compostos tem como consequência diversos efeitos à saúde 

humana, tais como a diminuição na quantidade e qualidade de espermas, o aumento 

da incidência do câncer de mama em mulheres e o aumento de certas anormalidades 

no sistema reprodutivo humano33. 

O estradiol (E2 ou 17β-estradiol) é um hormônio sexual natural, da classe dos 

estrogênios, e é responsável por algumas características femininas como crescimento 

dos seios e epitélios reprodutivos; maturação de ossos longos e desenvolvimento das 

características sexuais secundárias; reposição hormonal na menopausa e no 

tratamento de hipoestrogenismo34. O E2 se caracteriza como um composto orgânico 

hidrofóbico de baixa volatilidade, e solubilidade em água estimada em 12,96 mg.L-1 35. 

Apresenta capacidade de causar impactos nos sistemas endócrinos de seres vivos 

em baixíssimas concentrações, na ordem de ng.L-1. No Brasil, o E2 foi detectado no 

afluente de uma ETA convencional na ordem de 3,0 a 9,1 ng.L-1 e na água de 

abastecimento humano em concentração de 0,78 a 1,48 ng.L-1. Nas águas do Rio 

Doce, Minas Gerais, tal hormônio foi encontrado na faixa de 1,5 a 44,0 ng.L-1 2. 

 

2.2. Remoção de contaminantes por adsorção 

A água potável deve atender aos limites físicos, químicos e biológicos estabelecidos 

pela portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde de 12 de dezembro de 2011. Muitos 

processos e operações podem ser empregados nas diferentes tecnologias de 

tratamento de água para o consumo humano. No Brasil, o tratamento mais utilizado 

nas ETA é o chamado tratamento convencional, que envolve as etapas de clarificação 

(coagulação, floculação, decantação e filtração) e desinfecção. Apesar de tal 

tecnologia de tratamento conseguir adequar a água ao padrão de potabilidade em 

vigência, não se pode afirmar que essa água esteja livre de microcontaminantes como 

os fármacos e os DE. Diferentes trabalhos da literatura mostram que as operações de 
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clarificação não são eficiente na remoção desses contaminantes2. Nesse caso, é 

necessário que técnicas mais avançadas de tratamento de água, tal qual a adsorção 

e oxidação, sejam utilizadas de modo complementar ao tratamento convencional. 

Delgado et al. (2012)7 realizaram uma revisão bibliográfica acerca da remoção de 

diversos fármacos, DE e cianotoxinas no tratamento de água potável com carvão 

ativado. No mencionado trabalho os autores relataram que a presença de grupos 

ácidos e oxigênios na superfície do carvão ativado possuem um impacto negativo na 

adsorção de desreguladores endócrinos (DE), enquanto que grupos básicos 

favorecem tal adsorção. A adsorção de DE também foi dificultada na presença de 

matéria orgânica, devido à competição e bloqueio dos sítios ativos. Além disso, os 

autores demonstraram que o tratamento de água convencional foi ineficiente para a 

remoção de diversos fármacos e DE. 

O uso da adsorção como técnica complementar para tratamento de água vem 

demonstrando bons resultados e, de certo modo, apresenta facilidade de implantação 

nas ETA antigas.  

 

2.3. Processos oxidativos avançados 

A aplicação de Processos Oxidativos Avançados (POAs) no tratamento de águas tem 

atraído cada vez mais atenção as últimas décadas, pois apresenta grande eficácia e 

rapidez na degradação e mineralização de compostos orgânicos e têm atraído cada 

vez mais atenção durante as últimas décadas, devido à sua eficácia em rápida 

degradação e mineralização de compostos orgânicos recalcitrantes36; 37; 38. 

Vários fotocatalisadores como SnO2, WO3, ZnO, Nb2O3, Fe2O3 vem sendo estudados, 

porém destaca-se o TiO2, conhecido entre os fotocatalisadores devido à sua alta 

eficiência, baixo custo, estabilidade física e química e ampla disponibilidade39; 40. Este 

fotocatalisador pode ser empregado para degradar uma grande gama de poluentes 

orgânicos e inorgânicos. 

Quando o fotocatalisador é irradiado com luz ultravioleta, elétrons da banda de 

valência são promovidos à banda de condução, criando lacunas fotogeradas. Os 

elétrons livres podem  reagir com o oxigênio para gerar radicais O2
•-, enquanto as 

lacunas positivas podem reagir com a água gerando radicais hidroxila (•OH)41; 42, que 

são altamente oxidantes e pouco seletivos. Na Figura 1Erro! Fonte de referência 
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não encontrada. tem-se um esquema do processo de geração de radicais que ocorre 

na superfície do catalisador. 

 

Figura 1 - Diagrama esquemático que ilustra o princípio do emprego de TiO2 como fotocatalisador na 
degradação de contaminantes orgânicos. CB: Banda de condução; VB: Banda de valência. Adaptado 

de Dong et. al. (2015)43. 

 

Algumas barreiras técnicas fazem com que muitas das vezes os trabalhos envolvendo 

o TiO2 se limitem apenas a escala de bancada. Um destas barreiras é o seu “band 

gap” (anatásio, ~ 3.2 eV), o que requer a radiação ultravioleta (~ 254 nm) para a sua 

ativação, acarretando baixa eficiência quando empregado com luz solar36; 44. 

Além da necessidade de radiação ultravioeta, as aplicações práticas também são 

prejudicadas devido à baixa capacidade de adsorção de contaminantes hidrofóbicos, 

alta tendência de agregação das partículas, dificultando o processo de transferência 

de massa, e dificuldade de recuperação do catalisador após o uso45; 46. 

Uma vez que a degradação fotocatalítica ocorre principalmente na superfície do TiO2, 

a transferência de massa tem que ser facilitada para a sua aplicação. Devido à sua 

baixa afinidade para poluentes orgânicos (especialmente os poluentes orgânicos 

hidrofóbicos), a adsorção dos poluentes orgânicos sobre a superfície de TiO2 é 

relativamente baixa, o que resulta em taxas de degradação fotocatalítica lentas. 

Portanto, concentrar os poluentes em torno das partículas de TiO2 pode aumentar 

significamente a eficiência fotocatalítica47. Além disso, durante o processo de 

degradação fotocatalítica, as partículas de TiO2 podem sofrer agregação devido à sua 
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instabilidade, podendo prejudicar a incidência de luz sobre os centros ativos e, 

consequentemente, reduzir a sua atividade catalítica45. 

Muitos estudos vem sendo realizados para sanar estas limitações e na presente 

proposta de mestrado, o TiO2 será agregado à uma matriz polimérica seletiva (MIP), 

de maneira que o processo de adsorção dos poluentes, na maioria hdrofóbicos, seja 

contornado, bem como a facilitação da recuperação do catalisador. Além disso, será 

possível contornar obstáculos frequentemente relatados sobre a aplicação do TiO2, 

como dispersão no meio a ser tratado, transferência de massa43. Como consequência, 

espera-se que haja melhoria na eficiência de degradação dos contaminantes com o 

MIP-TiO2 frente ao emprego do catalisador individual (TiO2). 

 

2.4. Síntese de MIPs 

Os MIPs são preparados por meio de reações de polimerização que são realizadas 

em um meio reacional homogêneo, onde se emprega um solvente capaz de solubilizar 

o template, isto é, a molécula alvo, e os demais reagentes de polimerização. 

A formação do MIP segue basicamente 2 etapas: a primeira consiste na pré-

polimerização, onde o monômero funcional forma um complexo com o template; após 

a pré-polimerização, ocorre a polimerização em massa através da adição de um 

agente de ligação cruzada, que é responsável por unir os complexos 

template/monômero entre si, formando a matriz polimérica. Juntamente com o agente 

de ligação cruzada, adiciona-se um iniciador radicalar, que é responsável por iniciar a 

reação. Estes passos estão esquematizados na Figura 2, que mostra que a formação 

de uma rede tridimensional, onde o template fica aprisionado por meio de ligações 

covalentes ou não covalentes, dependendo da natureza das interações 

template/monômero48. 

Após a polimerização o template é removido por algum processo extrativo (geralmente 

soxhlet), onde deve-se empregar um solvente que apresente alta afinidade com o 

template  e que, ao mesmo tempo¸ não seja reativo com o polímero. A cavidade obtida 

após a síntese e extração é complementar em tamanho, forma e interações 

moleculares ao template. Tais características possibilitam a re-ligação do template 

presente em diferentes meios à cavidade formada. A especificidade da cavidade 
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formada garante a seletividade do material ao template, mesmo na presença de outras 

estruturas com propriedades semelhantes11; 49; 50. 

 

Figura 2 - Esquema da síntese de um MIP. Adaptado de Vasapollo (2011)51. 

 

Diante do apresentado, os MIPs tornam-se adsorventes extremamente atrativos 

quando comparados aos adsorventes não específicos. Tal atração deve-se à sua 

capacidade seletiva, característica que faz com que os MIPs sejam alvo de estudos 

em diferentes situações como, por exemplo, na identificação de poluentes orgânicos 

presentes em matrizes complexas tais quais esgotos domésticos, efluentes industriais 

e águas de abastecimento. Uma linha de pesquisa que vem ganhado força em relação 

ao uso de MIPs é o seu emprego em tecnologias para remoção de contaminantes 

específicos (microcontaminantes) em efluentes domésticos e industriais, bem como, 

remoção de poluentes em água de abastecimento. 

2.4.1. Pré-polimerização 

Para a formação de uma rede com sítios de ligação efetivos é essencial que o MIP 

tenha condições favoráveis de interação entre o monômero funcional e o template.  

Isto pode se alcançado através de duas estratégias de síntese; a automontagem e a 

montagem pré-organizada, e dependem das interações que ocorrem entre o template 

e o monômero11. 
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O processo de automontagem utiliza forças não covalentes de ligação, como ligação 

de hidrogênio, força de Van der Waals, interações iônicas ou hidrofóbicas e 

coordenações metálicas. Já a pré-organizada utiliza ligações covalentes reversíveis. 

Esta abordagem reduz sítios de ligação não específicos, resultando em uma 

população de sítios de ligação mais homogêneos, porém exige uma etapa de quebra 

das ligações para que o template seja removido da matriz polimérica. 

Assim sendo, a automontagem é a estratégia mais frequentemente adotada na 

preparação de MIPs, principalmente devido à sua simplicidade e facilidade na 

extração do template, além da grande variedade de monômeros que podem ser 

empregados na síntese. 

2.4.2. Fatores que influenciam na síntese 

Durante a síntese dos MIPs muitos parâmetros devem ser avaliados, pois podem 

influenciar diferentes características como, morfologia, propriedades e desempenho 

dos polímeros formados. Apesar de haver estudos tentando entender o papel dos 

diferentes parâmetros durante a síntese dos MIPs22; 52; 53; 54; 55; 56, ainda existem 

lacunas no completo entendimento da síntese. 

A técnica mais utilizada para a síntese de MIP é a polimerização em bulk, na qual a 

reação é iniciada por meio de radicais livres gerados no meio. A reação acontece sob 

condições brandas, isto é, temperaturas em torno de 70ºC e pressão atmosférica, e 

pode ser empregada para uma ampla gama de grupos funcionais e de templates57. 

Na síntese pelo método de bulk, a reação ocorre em um sistema homogêneo, sendo 

conduzida em frascos nos quais são adicionados o template, monômero funcional, 

solvente, reagente de ligação-cruzada e iniciador radicalar. Toda a reação ocorre na 

ausência de oxigênio (este retarda a reação), sob fluxo de nitrogênio ou argônio e é 

induzida com aquecimento e/ou radiação UV. Ao final da reação, o polímero sólido 

resultante (em forma de um monolito) é triturado, peneirado e submetido a lavagem 

para remoção do template57. 

A escolha do monômero funcional também tem grande importância para a eficácia do 

MIP, uma vez que deve interagir com o template formando um complexo estável e que 

deve resistir às condições de síntese. Dentre os monômeros mais utilizados, pode-se 

citar os ácidos carboxílicos (ácidos acrílico, metacrílico e vinilbenzóico), sulfônicos 

(ácido 2-acrilamido-2-metilpropano sulfônico) e as bases heteroaromáticas 
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(vinilpiridina e vinilimidazol)48. As estruturas de tais compostos podem ser vistas na 

Figura 3. 

 

Figura 3 - Estruturas dos monômeros funcionais mais comumente utilizadas para impressão 
molecular. Adaptado de Vasapollo (2011)51. 

 

Para favorecer a formação do complexo template-monômero durante a formação de 

ligações não covalentes, utiliza-se excesso de reagentes. Isto é necessário, pois a 

associação entre o monômero e o template é governada por um equilíbrio, e o 

monômero funcional normalmente tem que ser adicionado em excesso em relação ao 

número de mols do template – normalmente se utiliza a relação de 1:4. Com isso, há 

a formação de uma variedade de configurações do complexo template-monomero, 

cada qual com distribuição diferente de sítios de ligação no MIP final. 

O monômero funcional ácido metacrílico (MAA) é extensivamente utilizado devido à 

característica peculiar de ser capaz de atuar realizando ligações de hidrogênio com o 

template, podendo atuar “doando” protón ou funcionando como um aceptor de 

elétrons na ligação de hidrogênio. 

Os reagentes de ligação cruzada possuem importante função na síntese dos MIPs, 

atuando principalmente no controle da morfologia da matriz do polímero, na 

estabilização dos sítios de ligação e na transmissão da estabilidade mecânica para a 

matriz do polímero. Na Figura 4 são apresentados alguns agentes de ligação cruzada 
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para a síntese de MIPs, sendo o dimetacrilato de etilenoglicol (EGDMA) e o 

trimetilolpropano trimetacrilato (TRIM) os mais comumente empregados. 

 

Figura 4 - Agentes de ligação cruzada comumente empregados na impressão molecular não 
covalente. Adaptado de Vasapollo (2011)51. 

 

Altas razões molares entre agente de ligação cruzada e template são geralmente 

adotadas para a formação de materiais macroporosos e com estabilidade térmica e 

mecânica adequada. Estudos indicam que os agentes de ligação cruzada têm maior 

impacto nas características físicas dos polímeros e pouco efeito sobre a formação da 

interação específica entre o template e o monômero funcional49; 58. 

O TRIM é um agente que quando utilizado resulta em polímeros com maior rigidez da 

estrutura final e sítios de ligação mais efetivos em relação ao EGDMA; por outro lado, 

o EGDMA promove a formação de polímeros mais estáveis e com rápida transferência 

de massa11. Além disso, estudos mostraram que o tipo de agente de ligação cruzada 

influencia fortemente no tamanho final e na formação de nanopartículas de MIP. 
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A natureza e volume do solvente porogênico (responsável pela solubilização dos 

reagentes e formação dos poros) também são fatores importantes na impressão 

molecular. O solvente tem a função de trazer todos os componentes utilizados na 

confecção do MIP para dentro de uma fase de polimerização e é responsável por criar 

poros em polímeros macroporosos. Os solventes mais comuns são tolueno, 

clorofórmio, diclorometano ou acetonitrila. O volume do poro aumenta com o aumento 

do volume de solvente, e, por esta razão, estes solventes são denominados 

porogênicos. 

Para a formação de polímeros impressos não covalentes, solventes menos polares 

como clorofórmio ou tolueno aumentam a formação do complexo, facilitando 

interações polares não covalentes como ligações de hidrogênio. Por outro lado, 

solventes mais polares tendem a dissociar interações não covalentes do complexo 

pré-polímero, especialmente solventes próticos que concedem alto grau de disrupção 

das ligações de hidrogênio59. 

2.4.3. Tipos de interação template/MIP 

Conforme visto, vários fatores afetam diretamente a eficiência do processo de 

impressão molecular, tanto macro quanto microscopicamente. Durante o processo de 

re-ligação entre o template e o MIP, podem acontecer interações específicas e não 

específicas, como pode ser observado na Figura 5. 

 

Figura 5 - Representação dos sítios de ligação produzidos em MIPs. Adaptado de Karim et. al. 
(2005)58. 

 

Os sítios de ligação não específicos apresentam baixa seletividade, podendo, além 

de interagir com outras moléculas que não sejam de interesse, efetuar uma fraca 

ligação com o template, deixando-o disponível no meio. A especificidade da interação 
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aumenta à medida que se aumenta o número de grupos que podem interagir 

especificamente com a molécula no sítio de ligação, além do próprio tamanho da 

molécula, que impede que moléculas maiores acessem o sítio de ligação. Para maior 

eficiência no processo de impressão, é desejado que sejam gerados em maior 

quantidade sítios de ligação que apresentem alta afinidade com o template. 

Quando se utiliza ácidos carboxílicos como monômero funcional, por exemplo, os 

grupos carbonila podem aparecer na superfície do MIP e criar as condições de 

adsorção não-específica por meio de ligações de hidrogênio. Além disso, devido às 

interações de Van der Waals e hidrofóbicas, outros tipos de adsorção não-específica 

podem ocorrer em solução aquosa. 

As interações não específicas podem ser realizadas com qualquer molécula passível 

de realizar ligações de hidrogênio; já as ligações específicas, que podem ter baixa ou 

alta afinidade dependem, principalmente, do número de grupos ligantes, conforme já 

discutido. Assim sendo, é necessário privilegiar as interações específicas durante o 

processo de síntese e, para isso, é necessário o estudo e domínio das variáveis do 

processo. 

 

2.5. Isotermas de adsorção 

A adsorção é uma operação unitária que envolve a transferência e acúmulo de um ou 

mais componentes de uma fase para a superfície de um sólido. O material responsável 

por adsorver é chamado de adsorvente, enquanto que o componente adsorvido é 

chamado de adsorvato. 

A adsorção se dá pela diferença de concentração do adsorvato no fluido e na 

superfície do adsorvente. Dessa forma, quanto maior a área superficial do adsorvente, 

maior será a eficiência de remoção, se não houver limitações de ordem cinética, ou 

de outros fatores como temperatura, pH do meio, solubilidade do soluto, natureza e 

concentração do adsorvente, entre outros6. 

As principais características do adsorvato que influenciam o processo de adsorção 

são massa molar (tamanho), solubilidade, pKa e natureza do grupo substituinte, no 

caso de ser um composto aromático. A capacidade adsortiva depende do tamanho da 

molécula a ser adsorvida, porque isso define seu acesso aos poros do adsorvente e 

a solubilidade determina as interações hidrofóbicas. O pH da solução determina a 
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carga superficial do adorvente e a dissociação ou protonação do adsorvato, 

controlando, assim, as interações eletrostáticas entre adsorvente-adsorvato e 

adsorvato-adsorvato, bem como com outras espécies competidoras em solução 

Quando a adsorção de compostos orgânicos envolve interações não eletrostáticas, 

como forças de van der Waals e ligações de hidrogênio, a área do adsorvente ocupada 

pelo adsorvato depende da porosidade do adsorvente e do tamanho da molécula do 

adsorvato. Com relação ao efeito da temperatura é esperado que a quantidade do 

componente de interesse adsorvido diminua com o aumento da temperatura, uma vez 

que a adsorção tende a ser um processo exotérmico. No entanto, isso pode não 

acontecer em alguns casos5. 

De acordo com Moreno-Castilla (2004)5 a adsorção é um processo espontâneo que 

irá ocorrer sempre que a energia livre de adsorção (∆G) for negativa. A variação global 

da energia livre pode ser computada a partir dos valores de energia das interações de 

natureza eletrostática e não eletrostática (Equação 1) 

∆Gads = ∆G não-eletrostática + ∆G eletrostática      Equação 1 

A energia livre ‘eletrostática’ é restrita apenas à interações Coulombicas enquanto as 

demais são denominadas de ‘não eletrostática’. Interações eletrostáticas ocorrem 

quando o adsorvato é um eletrólito que é passível de sofrer desprotonação ou 

protonação em solução aquosa nas condições experimentais. Tal interação pode ser 

tanto atrativa quanto repulsiva5. 

Durante o processo adsortivo, existem duas forças competitivas. Uma é a repulsão 

entre as nuvens eletrônicas da superfície do sólido e da molécula. A outra são 

causadas pelas interações de van der Waals. As forças de van der Waals possuem 

um raio de influência no meio muito inferior à força de repulsão e como resultado existe 

um potencial de energia considerado ‘‘ótimo’’ a uma pequena distância da superfície 

do adsorvente, evidenciados na Figura 6. 

A adsorção pode ocorrer por dois caminhos: fisiosorção, quando o processo é apenas 

físico, ou quimiosorção, quando envolve ligações químicas. Esses dois principais tipos 

podem ocorrer simultaneamente. 

Normalmente relaciona-se a  adsorção física às forças de van der Waals e às 

interações eletrostáticas, destacando-se que as forças de van der Waals sempre 

estão presentes. Neste processo não há a formação ou o rompimento de nenhuma 
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ligação, logo a estrutura química do adsorvato não sofre nenhuma alteração. Devido 

à magnitude das forças que predominam na fisiosorção, esse é um processo 

reversível60. Os dados desse tipo de adsorção podem ser expressos por uma equação 

empírica, sendo a mais comum a relação matemática da isoterma de Freundlich61. 

 

Figura 6 - Potencial de energia versus distância entre adsorvato e adsorvente. Fonte: Inglezakis e 

Poulopoulos, 200662. 

 

Já na adsorção química ocorre interações químicas entre a superfície do sólido 

adsorvente e a substância adsorvida, ou seja, há troca ou compartilhamento de 

elétrons do adsorvato com grupos químicos presentes na superfície do adsorvente60. 

As forças das interações podem variar de acordo com a composição química dos 

componentes envolvidos, porém estas são sempre consideravelmente maiores do que 

àquelas que ocorrem na adsorção física. A quimiosorção é um processo que ocorre 

somente em monocamada e é irreversível63. As características gerais que diferenciam 

a adsorção física da química estão apresentadas na Tabela 1. 

Para um material ser classificado como adsorvente, o mesmo deve ser capaz de 

acumular substâncias (adsorvato) em sua superfície, o que pode ser avaliado por meio 

da quantidade de material adsorvido por massa de adsorvente (qe) em função da 

concentração de adsorvato em equilíbrio na solução (Ce). Estes dados são obtidos por 

meio de uma isoterma de adsorção, a qual correlaciona a concentração de adsorvato 

na fase fluida e a concentração nas partículas adsorventes, no equilíbrio e a uma dada 

temperatura. 
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Tabela 1 - Diferenças entre adsorção física e química. Fonte: Tonucci 2015 apud Ruthven, 1984. 

Adsorção física Adsorção química 

Baixo calor de adsorção (2 ou 3 vezes 

menor que o calor latente de 

vaporização) 

Alto calor de adsorção (2 ou 3 vezes 

maior que o calor latente de 

vaporização) 

Não específica Altamente específica 

Monocamada ou multicamada Somente monocamada 

Nenhuma dissociação das espécies 

adsorvidas 

Pode envolver dissociação 

Significante somente a temperaturas 

relativamente baixas 

Possível em uma ampla faixa de 

temperatura 

Rápida e reversível Pode ser lenta e irreversível 

Sem transferência de elétrons. 

Polarização do adsorvato pode 

ocorrer 

Transferência de elétrons com 

formação de ligações entre adsorvato 

e adsorvente 

 

O formato da curva de isoterma possibilita obter informações sobre o processo, como 

ilustrado na Figura 7. A isoterma linear passa pela origem e implica em uma 

proporcionalidade entre a quantidade de adsorvato adsorvida e a sua concentração 

no fluido. Quando a isoterma é côncava para baixo, é dita favorável, pois mesmo em 

baixas concentrações de adsorvato em solução, há grande quantidade adsorvida. A 

isoterma irreversível é quando a quantidade adsorvida é máxima e independe da 

concentração do adsorvato no equilíbrio. A isoterma desfavorável mostra que só há 

aumento significativo da capacidade adsorvida para situações em que a concentração 

de adsorvato em solução é elevada6. 

 

Figura 7 - Tipos de isotermas de adsorção. Fonte: Do, 1998.. 
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2.5.1. Isoterma de Langmuir 

O modelo de Langmuir assume uma energia de adsorção uniforme na superfície, sem 

interação entre as moléculas adsorvidas, além de ser constante em todos os sítios e 

ocorrer em monocamada64. 

A Equação 2  apresenta a equação do modelo de Langmuir não-linearizada, sendo qe 

a quantidade adsorvida na fase sólida (mg.g-1), Ce a concentração de equilíbrio de 

adsorvato na fase líquida (mg.L-1), qm a quantidade máxima de adsorvato que o 

adsorvente pode adsorver (mg.g-1) e ‘b’  a constante relativa à energia livre de 

adsorção. 

O grau de desenvolvimento e da espontaneidade da reação de adsorção podem ser 

obtidos a partir da avaliação do parâmetro de equilíbrio ou fator de separação RL 

(Equação 3), que indica se a reação de adsorção é favorável ou desfavorável: a 

adsorção é considerada favorável se (0 < RL< 1), desfavorável se (RL> 1), linear (RL 

= 1) e irreversível (RL = 0). 

Na Equação 3, C0 (mg.L-1) é a concentração inicial do adsorvato e KL é a constante 

de afinidade estimada pela equação de Langmuir e que se relaciona à constante ‘b’ 

por meio da Equação 4. 

𝑞𝑒 =  
𝑞𝑚𝑏𝐶𝑒𝑞

1+𝑏𝐶𝑒𝑞
         Equação 2 

𝑅𝐿 =  
1

1+ 𝐾𝐿𝐶0
         Equação 3 

𝐾𝐿 = 𝑏          Equação 4 

2.5.2. Isoterma de Freundlich 

O modelo de Freundlich relaciona a adsorção de um adsorvato e sua concentração 

de equilíbrio na fase líquida. Considera-se a existência de uma estrutura em 

multicamadas que não prevê a saturação da superfície62. O modelo considera o sólido 

heterogêneo e sua expressão é uma equação exponencial que assume que o 

aumento da concentração do adsorvato em solução leva ao aumento da concentração 

de adsorvato na superfície do adsorvente. 
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A Equação 5  apresenta o modelo de Freundlich, sendo qe quantidade adsorvida na 

fase sólida (mg.g-1), Ce a concentração de equilíbrio (mg.L-1), KF a constante que 

indica a capacidade relativa de adsorção do adsorvente e n a constante que indica a 

intensidade de adsorção. 

𝑞𝑒 =  𝐾𝐹𝐶𝑒

1
𝑛⁄
        Equação 5 

2.5.3. Isoterma de Temkin 

A isoterma de Temkin assume que o calor de adsorção de todas as moléculas/íons 

contidas na camada adsorvida diminui linearmente com a cobertura devido à interação 

adsorvente – adsorvato; e que a adsorção é caracterizada por uma distribuição 

uniforme de sítios de energia de ligação, até uma energia máxima de ligação65. 

A Equação 6 apresenta a equação de Temkin não-linear, sendo que a constante qm 

se relaciona ao calor de adsorção. Se qm aumenta com o aumento da temperatura o 

processo é considerado endotérmico, sendo a constante KT correspondente à energia 

máxima de ligação.  

𝑞𝑒 =  𝐵𝑇ln (𝐴𝑇𝐶𝑒)       Equação 6 

2.5.4. Isoterma de Sips 

O modelo de Sips é a combinação dos modelos de Langmuir e Freundlich. Quando o 

adsorvato estudado se encontra em baixas concentrações este modelo se reduz 

eficazmente ao modelo de Freundlich, ao passo que em elevada concentração de 

adsorvato a adsorção ocorre em monocamada havendo a saturação do adsorvente, 

característica da isoterma de Langmuir66. A isoterma de Sips é representada pela 

Equação 7. 

𝑞𝑒 =  
𝑞𝑚𝑎𝑥(𝑏𝐶𝑒)

1
𝑛⁄

1+ (𝑏𝐶𝑒)
1

𝑏⁄
        Equação 7 

Sendo b (L.mg-1) a constante de Sips relacionada com a constante de afinidade entre 

o adsorvente e o adsorvato; n a constante que representa o grau de heterogeneidade 

e qmax capacidade máxima de adsorção (mg.g-1). 
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2.5.5. Isotermas de adsorção multicamadas 

Processos adsortivos normalmente ocorrem com a cobertura do adsorvente por uma 

monocamada de moléculas ligadas quimicamente aos sítios ativos do mesmo, 

processo ao qual definimos como Quimiosorção, onde o modelo de Langmuir é 

altamente adequado. Este processo é denominado ideal, pois considera que os sítios 

ativos estão distribuidos uniformemente sobre o sólido, e que as diversas interações 

adsorvente-adsorvato são de mesma magnitude67. 

Entretanto, há casos em que a isoterma de Langmuir é inadequada para o tratamento 

da adsorção, como casos onde ocorrem adsorção química e física (Fisiosorção). Isto 

ocorre quando o processo ocorre de maneira cooperativa, isto é, há influência das 

interações adsorbato-adsorbato, causando um desvio da idealidade, resultando em 

formação de multicamadas sobre o sólido. 

Liu (2015)67, partindo dos modelos básicos de adsorção, desenvolveu um modelo 

robusto capaz de descrever e caracterizar este tipo de comportamento em processos 

de adsorção que formam multicamadas sobre o sólido e apresentam desvio em 

relação às isotermas de Languimuir e Freundlich. 

A adsorção específica pode ocorrer apenas em pares “sítio ativo-adsorvato”, como 

ilustrado na Figura 8, independentemente do nível de energia da interação. Os sítios 

ativos são distribuídos sobre toda a superfície do adsorvente, e as distâncias entre si 

são pequenas, sendo que alguns não podem ser acessados pelo adsorvato devido ao 

bloqueio por moléculas adjascentes. Portanto, o número máximo de moléculas que 

podem se ligar ao sólido não é exatamente idêntico ao número de sítios de adsorção 

sobre o mesmo, dependendo do tamanho da mólecula adsorvida.  

 

Figura 8 - Adsorção de moléculas sobre superfícies adsorventes. σ = centro ativo, A = molécula 

pequena de adsorbato. B = molécula grande de adsorbato. 

 

Enquanto a interação adsorvato-adsorvente pode ser química (isto é, ligações 

químicas) e as interações entre adsorvato-adsorvato é física. Como o estado 
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ordenado das moléculas adsorvidas sobre a superfície do adsorvente é de mais baixa 

energia do que as da fase fluida, novas ligações químicas podem ser formadas devido 

à mudança de estado. Assim, a modelagem das interações adsorvato-adsorvente e 

adsorvato-adsorvente-adsorvato é mais correta quando considera-se a existência de 

várias camadas, conforme mostra a Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 

Figura 9 - Representação do processo de adsorção em multicamadas. 

 

O modelo de adsorção multicamadas é descrito pela Equação 8. 

𝐶𝑆𝐴 =  
𝐶𝑆𝐴∞

𝑁
𝐾𝐴𝐶𝐴

1+ 
𝑐1
𝑐2

[
1−(1+𝑁−𝑁𝑐2𝐾𝐴𝐶𝐴)(𝑐2𝐾𝐴𝐶𝐴)𝑁

(1−𝑐2𝐾𝐴𝐶𝐴)2 −1]

1+ 𝐾𝐴𝐶𝐴+ 𝑐1𝐾𝐴
2𝐶𝐴

21−(𝑐2𝐾𝐴𝐶𝐴)𝑁−1

1−𝑐2𝐾𝐴𝐶𝐴

  Equação 8 

Onde CSA é a capacidade de adsorção no equilíbrio (mg.g-1), e corresponde ao qe da 

equação de Langmuir; CSA∞
 é a capacidade máxima de adsorção (mg.g-1), 

considerando-se a camada mais externa; c1 e c2 são as constantes de adsorção das 

camadas mais interna e mais externa, respectivamente; CA é a concentração do 

adsorbato na solução (mg.L-1); N é o número de camadas; e KA é a constante de 

adsorção (L.g-1), equivalente à b de Langmuir. Quando considera-se N = 1, a Equação 

Camada 
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8 se reduz à equação do modelo de Langmuir, como mostra a Equação 9, indicando 

a robustez do modelo em casos em que há adsorção em uma ou mais camadas. 

𝐶𝑆𝐴 =  
𝐾𝐴𝐶𝐴

1+𝐾𝐴𝐶𝐴
         Equação 9 

 

2.6. Cinética de adsorção 

Os estudos de equilíbrio de adsorção são importantes para determinar a eficácia da 

adsorção. No entanto, também é útil estudar o tipo de mecanismo para o processo de 

adsorção em estudo. No propósito, de investigar o mecanismo de adsorção e as 

etapas controladoras do processo que incluem transferência de massa e reações 

químicas, se for o caso, modelos cinéticos tem sido desenvolvidos para testar os 

dados experimentais. 

A cinética descreve a velocidade de remoção do soluto da solução que, por sua vez, 

controla o tempo de residência para a acumulação do adsorvato na interface sólido-

líquido68. O fenômeno de cinética de adsorção depende da velocidade relativa de 

quatro etapas: 

(1) transporte do adsorvato até a superfície do adsorvente; 

(2) transporte do adsorvato por difusão através da camada limite até a entrada 

dos poros do adsorvente referente à difusão externa; 

(3) difusão intraparticular, isto é, transporte do adsorvato da superfície da 

partícula até os sítios ativos; e 

(4) adsorção propriamente dita, ou seja, ligação do adsorvato em um sítio 

disponível do adsorvente, envolvendo vários mecanismos, tais como adsorção 

física, adsorção química, troca iônica. 

 

Na Figura 10, são ilustradas as quatro etapas do processo de adsorção. 
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Figura 10 - Etapas do processo de adsorção. Fonte: Fonte: Adaptado de Weber & Smith,1987. 

 

Dentre os modelos cinéticos mais empregados para a caracterização de processos 

adsortivos, destacam-se os modelos de pseudo primeira-ordem, pseudo segunda-

ordem e o modelo de difusão intrapartícula69. 

2.6.1. Pseudo-primeira ordem 

Uma das primeiras equações de taxa estabelecidas para adsorção em superfícies 

sólidas em um sistema de adsorção sólido líquido foi a de Lagergren, em 1898, 

também conhecida como equação cinética de pseudo-primeira ordem, e descreve o 

processo baseado na capacidade de adsorção do sólido. 

A equação de Lagergren é uma das mais utilizadas para avaliar a adsorção de solutos 

em soluções líquidas e parte do princípio de que a velocidade de remoção do 

adsorvato em relação ao tempo é diretamente proporcional à diferença na 

concentração de saturação, como expresso na sua formas diferencial (Equação 10) e 

integrada (Equação 11), tendo como condições de contorno qt = 0 em t = 0. 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)         Equação 10 

𝑞𝑡 =  𝑞𝑒(1 − 𝑒−𝑘1𝑡)        Equação 11 

Sendo qe e qt (mg.g-1) as capacidades de adsorção no equilíbrio e no tempo t, 

respectivamente; e k1 (min-1) a constante de velocidade de adsorção de pseudo-

primeira ordem. 
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Em muitos casos, a equação de pseudo-primeira ordem não se ajusta bem a toda a 

faixa de tempo de contato, pois é aplicável apenas para estágios iniciais de 

adsorção70. 

2.6.2. Pseudo-segunda ordem 

Este modelo cinético também se baseia na capacidade de adsorção do adsorvente, e 

considera a proporcionalidade entre o número de sítios ativos ocupados no 

adsorvente e sua capacidade de adsorção68. 

A Equação 12, referente à este modelo, mostra que a velocidade da interação 

relaciona-se com a quantidade do soluto adsorvido na superfície do adsorvente e da 

quantidade adsorvida no equilíbrio71. A Equação 13 apresenta o modelo de pseudo-

segunda ordem integrado considerando-se os limites qt=0 a qt=t e t=0 a t=t. 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
=  𝑘2(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)2        Equação 12 

𝑞𝑡 =  
𝑞𝑒

2𝑘2𝑡

1+ 𝑘2𝑞𝑒𝑡
         Equação 13 

Onde k2 é a constante de velocidade de adsorção de pseudo-segunda ordem  

(g.mg-1.min-1), qe é a capacidade de adsorção no equilíbrio (mg.g-1), qt a capacidade 

de adsorção em um dado tempo t (mg.g-1) e t o tempo de reação (min). 

Esse modelo prediz o comportamento sobre toda a faixa de estudo de um processo 

de adsorção química que possui taxa controlada70. 

2.6.3. Modelo de difusão intra-partícula 

Cinéticas de adsorção são normalmente controladas por diferentes mecanismos, 

geralmente difusão. Se considerarmos que o adsorvato é provavelmente transportado 

da solução para a fase sólida através de difusão intrapartícula, as equações de 

pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem não podem ser utlizadas para identificar o 

mecanismo de difusão. 

O coeficiente de difusão intrapartícula, ki é definido pela Equação 14, e a Equação 15 

traz o modelo de difusão intrapartícula, sendo qt a quantidade de adsorvato adsorvido 

(mg.g-1) e t (min) o tempo de agitação. O gráfico de qt versus t0,5 pode apresentar 

multilinearidade, indicando que estão envolvidos no processo dois ou mais 
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fenômenos72. Para que o único mecanismo de adsorção seja a difusão intrapartícula 

o gráfico deve ser linear e passar pela origem. Porém se o gráfico interceptar o ‘eixo 

y’ fora da origem considera-se que quanto maior for este valor, maior será o efeito da 

camada limite6. 

𝑘𝑖 =  
𝑞𝑡

𝑡0,5          Equação 14 

𝑞𝑡 =  𝑘𝑖𝑡0,5          Equação 15 

Os gráficos em que são correlacionados os valores de qt versus t0,5 normalmente 

evidenciam que o processo de adsorção tende a ocorrer em duas etapas. A primeira 

porção da curva, de maior declive, corresponde à etapa de adsorção superficial 

externa; sendo a segunda porção, mais gradual, a etapa de adsorção na qual a difusão 

intrapartícula controla o processo73. 

 

2.7. Avaliação do ajuste de modelos aos dados experimentais 

O ajuste dos modelos matemáticos aos dados experimentais obtidos nas isotermas, 

foi avaliado por meio do coeficiente de correlação (r2) e pelo  RMSD (Root Mean 

Square Deviation), Desvio quadrático médio ou valor eficaz, que é uma medida das 

diferenças entre os valores previstos e os valores reais. O RMSD agrega essas 

diferenças individuais, chamados de resíduos, em um único valor preditivo, tornando 

o RMSD uma boa medida de precisão. O RMSD também pode medir as diferenças 

entre os dois grupos de valores e pode, neste trabalho, ser definido pela Equação 16. 

𝑅𝑀𝑆𝐷 =  √
∑ (𝑞𝑒,exp 𝑖−𝑞𝑒,   𝑐𝑎𝑙𝑐 𝑖)2𝑛

𝑖=0

𝑛
     Equação 16 

Onde n é o número de dados, qe,exp é a capacidade de adsorção no equilíbrio obtida 

experimentalmente (valor real), e qe,calc o valor calculado pela equação do modelo à 

partir dos dados do ajuste (valor estimado). 

Para facilitar a interpretação dos dados, gráficos de r2 versus RMSD foram produzidos. 

Os valores de r2 acima de 0,95 e de RMSD abaixo de 2,5 são indicativos de bons 

ajustes e, por isso, os pontos do gráfico que estiverem contidos no quarto quadrante 

do gráfico representam bom ajuste do modelo aos dados experimentais74. 
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2.8. Aspectos energéticos 

Os aspectos energéticos da adsorção podem ser analisados por meio da 

determinação dos parâmetros termodinâmicos variação da energia livre de Gibbs 

(ΔGo), entalpia (ΔHo) e entropia (ΔSo) do fenômeno de adsorção.  

A variação da energia livre de Gibbs indica o grau de espontaneidade do processo 

adsortivo, à temperatura e pressão constantes: o processo será favorável quando 

ocorrer diminuição da energia livre de Gibbs, isto é, ΔG° < 0. A determinação do ΔG° 

pode ser feita através da Equação 17, onde ka é a constante de equilíbrio 

termodinâmico, T é a temperatura (em kelvin) e R é a constante dos gases ideais, cujo 

valor é 8,314J mol-1.K-1. 

∆𝐺 =  −𝑅. 𝑇. 𝑙𝑛𝑘𝑎         Equação 17 

Quando os adsorvatos estudados são espécies neutras, como Estradiol, pode-se 

assumir que Ka = 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 

(Equação 18).  

𝑘𝑎 =  
𝑏

γ𝑒
          Equação 18 

A partir da segunda lei da termodinâmica, é possível relacionar a variação da energia 

livre de Gibbs com as variações de entalpia e entropia e com a temperatura 

termodinâmica, conforme mostra a Equação 19; 

∆𝐺 =  ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆         Equação 19 

A relação entre a energia livre de Gibbs com a entalpia e entropia é expressa pela 

Equação 19, substituída na Equação 17, resultando na Equação 20. 

𝑙𝑛𝑘𝑎 =  −
∆𝐻°

𝑅𝑇
+  

∆𝑆°

𝑅
        Equação 20 

Traçando-se um gráfico que relaciona ln Ka e 1/T (Van’t Hoff), obtêm-se pelo ajuste 

linear os valores de ΔHo e ΔSo. Valores positivos de ΔH°>0 indicam que o processo 

de adsorção é endotérmico, enquanto que valores negativos são característicos de 

processo exotérmico. Já valores de ΔS°>0 indicam um aumento dos graus de 

liberdade na interface sólido-líquido durante a adsorção, porém tal fenômeno não é 

observado com muita frequência75. 
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2.9. Seletividade 

A seletividade dos polímeros foi estudada conforme descrito por Wong et al. (2016)76, 

e pode ser avaliada por meio do coeficiente de distribuição (kd), calculado por meio da 

Equação 21. 

𝑘𝑑 =  
𝐶0− 𝐶𝑒

𝐶𝑒
.

𝑉

𝑀
         Equação 21 

Onde C0 é a concentração inicial (mg.L-1); Ce, Concentração no equilíbrio (mg.L-1); V, 

volume de solução (L); e M a massa de adsorvente (mg). 

A seletividade representa a preferência do MIP em adsorver a molécula alvo para a 

qual foi impresso, neste caso E2, mesmo quando na presença de outros 

microcontaminantes que competirão pelos sítios de adsorção.  

Os coeficientes de seletividade para o E2 em relação aos microcontaminantes 

competidores (kMIP e kNIP) foram definidos pela Equação 22, e representam a 

capacidade de reconhecimento do E2 em relação aos microcontaminantes 

competidores 

𝑘𝑀𝐼𝑃/𝑁𝐼𝑃 =  
𝑘𝑑 (𝐸2)

𝐾𝑑 (𝐶)
        Equação 22 

Onde kd (E2) e kd (C) são as constantes de distribuição do E2 e do microcontaminante 

competidor, respectivamente. Uma maneira de se avaliar simultaneamente a 

seletividade do MIP para o E2, englobando também sua eficácia em relação ao NIP, 

é através do Coeficiente relativo de seletividade (k’), dado pela Equação 23. 

𝑘′ =
𝑘𝑀𝐼𝑃

𝐾𝑁𝐼𝑃
          Equação 23 

 

2.10. Fotodegradação seletiva 

Conforme discutido anteriormente o emprego da fotocatálise para a destruição de 

microcontaminantes esbarra no inconveniente de que os catalisadores geralmente 

apresentam baixa capacidade de adsorção, principalmente quando objetiva-se a 

degradação de microcontaminantes hidrofóbicos. Para que o processo de destruição 
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fotocatalítica seja efetivo, é ideal que haja maior proximidade entre o 

microcontaminante e o fotocatalisador, até mesmo porque os radicais gerados no 

meio são altamente instáveis, tendo baixo tempo de vida e, assim, podendo se 

recombinar antes de oxidar o contaminante. Desta forma, torna-se interessante o 

emprego do catalisador associado a um material capaz de adsorver e aproximar o 

microcontaminante da superfície do catalisador. Se o adsorvente for seletivo, tem-se 

um processo de fotodegradação seletiva, o que pode ser obtido pela junção das 

técnicas de impressão molecular e fotocatálise77; 78; 79; 80. 

A degradação fotocatalítica é considerada uma técnica ambientalmente amigável, pois 

não há entrada ou saída de reagentes químicos durante o processo81; 82 – salvo o caso 

onde o TiO2 é aplicado na forma suspensa, em que pode haver perdas contínuas de 

catalisador no processo Além disso, o fotocatalisador TiO2 tem sido muito empregado 

devido à sua capacidade na remoção de uma grande variedade de poluentes, aliado 

a alta estabilidade fotoquímica, baixa toxicidade, e baixo custo relativo83. 

Embora esse tema seja recente, é possível encontrar, na literatura, alguns trabalhos 

que relatam o desenvolvimento de MIP associado à fotocatalisadores. Shen et al. 

(2014)30 relataram a síntese de MIP contendo TiO2 em pó para a facilitação da 

degradação de nitrobenzeno. Na síntese, empregou-se um estado de transição do 

template, de maneira que o material obtido fosse capaz de reconhecer todos os 

isômeros do nitrobenzeno. Observou-se ainda que a associação do TiO2 ao MIP 

diminuiu a energia de ativação do processo, proporcionando maiores eficiências do 

que com emprego do fotocatalisador puro. 

Zhang et al. (2013)77 prepararam MIPs modificados com nanotubos de TiO2, 

objetivando a remoção e degradação de estrogênios presentes em efluente 

secundário, obtendo sucesso na impressão molecular, sem a alteração das fases 

cristalinas do TiO2, avaliada via difração de raios-x. Além disso, a associação do TiO2 

ao polímero causou aumento das constantes isotérmicas do processo. Na Figura 11 

tem-se o esquema da síntese do MIP modificados com nanotubos, e que será 

realizada de forma semelhante no presente estudo. 
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Figura 11 - Rota de preparação do MIP modificado com fotocatalisador. 17β estradiol foi utilizado 
como template e MAA como monômero funcional. Tipo 1: sítio altamente específico; Tipo 2:sítio 
pouco específico; Tipos 3 e 4: sítios não-específicos. NT: Nanotubo. Adaptado de Zhang et. al. 

(2013)77. 

 

Conforme pode ser observado na Figura 11, após a etapa de pré-polimerização, 

adiciona-se, além do agente de ligação cruzada, o fotocatalisador, de maneira que a 

polimerização ocorre sobre a superfície e poros do mesmo. Aqui também, conforme 

já relatado, obtêm-se vários tipos de sítios de ligação, específicos ou não. Após o 

processo de adsorção, a irradiação com luz ultravioleta promove a quebra das 

moléculas do template, havendo mineralização total ou degradação parcial do 

contaminante. Assim sendo, esta técnica apresenta grande potencial na degradação 

seletiva de microcontaminantes, podendo proporcionar altas taxas de degradação, 

além de facilitar a recuperação do catalisador84. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo principal 

Desenvolver um MIP contendo TiO2 para a adsorção seletiva de estradiol visando a 

regeneração posterior do adsorvente por meio de processo fotocatalítico. 

3.2. Objetivos secundários 

 Avaliar influência do solvente na síntese de MIP/NIP. 

 Obter os parâmetros cinéticos e termodinâmicos de adsorção  de E2 nos 

melhores materiais. 

 Estudar a remoção de E2 pelo MIP-TiO2 em processos de único (adsorção e 

fotodegradação simultâneas) ou duplo (adsorção seguida de fotodegradação) 

estágio. 
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4. Parte Experimental 

4.1. Reagentes 

Para as sínteses, foram utilizados os reagentes ácido metacrílico (MAA) como 

monômero funcional; trimetilolpropano trimetacrilato (TRIM) como agente de ligação 

cruzada; e 2,20 azoisobutironitrila (AIBN) como iniciador radicalar. Para síntese ou 

lavagem dos materiais utilizou-se os solventes acetonitrila (ACN), ácido acético (AAc), 

clorofórmio (CFM), dimetilformamida (DMF), dimetil sulfóxido (DMF), éter dietílico 

(EDE), metanol (MeOH), e t-butanol (tB). 

Como template, empregou-se o β-estradiol (E2) (Figura 12), cujas propriedades 

podem ser observadas na Tabela 2. 

 

Figura 12 - Estrutura molecular¹ do β-estradiol (E2). Fonte: Software ACD/ChemSketch. 

 

Tabela 2 – Características e informações sobre o E2. 

¹pKa: Constante de acidez; ²Log Kow: Coeficiente de Partição octanol/água. 

As soluções de fármaco foram preparadas dissolvendo-se o fármaco inicialmente em 

200 µL de metanol da marca Synth, que foi gotejado lentamente e sob agitação 

vigorosa em água destilada contida em um balão volumétrico. O E2 foi obtido na forma 

de padrão analítico da Sigma-Aldrich®, com 99 % de pureza. Para o preparo das 

soluções, massas adequadas do padrão foram pesadas utilizando-se uma balança 

analítica da Shimadzu, modelo AEG-455M. 

Nome Sigla 
Maior 

comprimento (Å) 

Massa Molar 

(g/mol) 
pKa¹ Log Kow 

2 

Estradiol E2 11,5 272,38 10,20 4,01 
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4.2. Síntese dos MIP/NIP 

O método de síntese escolhido foi a polimerização em bulk, pois é relativamente 

simples e o mais utilizado nos trabalhos encontrados na literatura. Neste tipo de 

síntese, todos os reagentes, inclusive o template, são adicionados em um recipiente 

apropriado e submetidos às condições de síntese. Após a polimerização obtém-se o 

MIP na forma de um monolito dentro do frasco utilizado, o qual é quebrado para que 

o polímero seja recuperado. 

Como ponto de partida para a síntese do MIP seletivo para estradiol (MIPE2) foram 

consideradas sínteses descritas em alguns trabalhos realizados por outros  

autores59; 85; 86, principalmente no que se refere à escolha dos reagentes e proporções 

molares. 

Para a primeira etapa deste trabalho (de avaliação das condições de síntese dos 

MIPs, relacionando estas às suas propriedades), foram sintetizadas duas remessas 

de adsorventes. Na primeira, utilizou-se template, monômero funcional, agente de 

ligação cruzada e iniciador radicalar, respectivamente, na proporção molar de 

1:4:25:0,3. Para a síntese foram testados os solventes acetonitrila (ACN), éter etílico 

(EDE) e terc-butanol (tB). Nas sínteses posteriores a proporção adotada foi de 

1:4:10:0,3 e os solventes testados foram clorofórmio (CFM) e misturas de partes iguais 

deste com dimetilformamida (CFM:DMF) e com dimetilsulfóxido (CFM:DMSO). 

Conforme descrito na Figura 13, o template foi inicialmente dissolvido em 8,0 mL do 

solvente contido em frascos âmbar de 20 mL, sob agitação constante. Após 30 

minutos (tempo necessário para a formação do complexo template-monômero), 

adicionou-se o agente de ligação cruzada e o iniciador radicalar. Após 

homogeneização rápida, o frasco âmbar contendo a mistura reacional foi levado a 

banho ultrassom por 5 min, seguido de purga com N2 por 5 min. Após a purga cada 

frasco foi selado para evitar entrada de oxigênio e os frascos foram incubados à 60ºC, 

por 24h, para que ocorresse a reação de polimerização. 

Os mesmos procedimentos descritos acima também foram realizados para a síntese 

dos NIPs, que são os polímeros “controle” e se diferenciam por não serem impressos, 

isto é, sua síntese é realizada sem a presença do template. 
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Figura 13 - Esquema do processo de síntese em bulk. Fonte: Próprio autor. 

 

Para a segunda etapa do trabalho, foi selecionada a melhor condição de síntese 

dentre as testadas, e a mesma foi replicada para a síntese de adsorventes contendo 

o fotocatalisador dióxido de titânio (TiO2). Para tanto, após a adição do agente de 

ligação cruzada, foram adicionados 100 mg de TiO2. 

Após a solidificação do meio (formação do monolito), o mesmo foi desintegrado com 

auxílio de uma espátula de aço e transferido para um gral e pistilo, para se proceder 

com a cominuição da amostra. 

O processo de lavagem e extração do template dos materiais sintetizados foi feito em 

extrator soxhlet, utilizando uma solução extratora de metanol e ácido acético, na 

proporção volumétrica de 9:1 por 24h, conforme descrito em outros trabalhos 23; 24; 87.  

Após a extração, os MIPs foram lavados sob filtração a vácuo e em série com metanol, 

solução 0,13 g.L-1 de Na2CO3, água deionizada a 60ºC, garantindo assim que todos 

os sítios de ligação seletivos produzidos fossem liberados, uma vez que poderiam 

estar indisponíveis devido à possíveis interações de hidrogênio com o ácido acético30. 

Em seguida as amostras foram secas em estufa à 40ºC por 24h. 

Conforme mencionado anteriormente, foram produzidos MIPs e NIPs utilizando 6 

solventes diferentes, objetivando avaliar a influência da sua polaridade na síntese. 

Dentre as maneiras de se inferir sobre a polaridade e hidrofobicidade de uma 

substância, uma que tem sido frequentemente empregada88 é o Log P, definido como 

o logaritmo do coeficiente de partição em um sistema bifásico padrão octanol/água, 

que pode ser considerado uma medida quantitativa da polaridade da substância. Na 

Tabela 3, tem-se as estruturas químicas e os Log P dos solventes utilizados. 
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Tabela 3 – Solventes utilizados na síntese dos MIP/NIPs. 

Solvente Estrutura química 
Polaridade 

(Log P)* 

Código do 

adsorvente 

Dimetilsulfóxido: 

Clorofórmio (1:1) 

 

-1,30** CFM:DMSO 

Dimetilformamida: 

Clorofórmio (1:1) 

 

-1,00** CFM:DMF 

Acetonitrila 
 

-0,33 ACN 

Éter etílico 
 

0,85 EDE 

t-Butanol 

 

1,45 tB 

Clorofórmio 

 

2,00 CFM 

*Fonte:  Silva et. al. (2014)89. 

**Estas misturas devem apresentar polaridade intermediária entre os solventes utilizados. Os valores apresentados referem-se 

aos solventes dimetilformamida e dimetilsulfóxido individualmente. 

 

4.3. Caracterização dos materiais 

Após as sínteses, os polímeros obtidos foram caracterizados por meio das técnicas 

de isoterma de adsorção/dessorção de N2, para determinação da área superficial BET, 

volume de poros e tipo de porosidade (DEMET-UFOP); calorimetria diferencial de 

varredura (DSC), para verificação da resistência do polímero ao calor (DEQUI-UFOP); 

espectroscopia no infravermelho (IV), para identificação dos grupos funcionais 

(DEQUI-UFOP); microscopia eletrônica de varredura (MEV), para avaliação da 

conformação física e superficial dos materiais (DEGEO-UFOP). O detalhamento de 

cada técnica utilizada é apresentado a seguir. 
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4.3.1. Espectroscopia no infravermelho (FTIR) 

As análises de espectroscopia no infravermelho foram feitas para identificar os 

principais grupos funcionais presentes na superfície dos materiais adsorventes 

sintetizados. Foi utilizado um Espectrômetro ABB Bomem MB 3000, do Laboratório 

de Espectroscopia no Infravermelho (DEQUI-UFOP), com uma resolução de 4 cm-1, 

32 varreduras por amostra, 400 – 4000 cm-1. 

Para a realização das análises, as amostras foram diluídas a 0,3 % em KBr anidro, 

que após a homogeneização foi prensado, obtendo-se uma pastilha. As análises 

foram realizadas em seguida para se evitar influência do meio externo sobre as 

pastilhas. 

4.3.2. Análise termogravimétrica (TGA) 

A análise termogravimétrica (TGA) mede a variação da massa da amostra em função 

da temperatura e a curva resultante fornece informações quanto à estabilidade térmica 

da amostra inicial e de algum produto intermediário que possa ser formado. A DTG, 

derivada da análise termogravimétrica, fornece a derivada da mudança de massa em 

função da temperatura. A curva resultante é a primeira derivada da curva de variação 

de massa. Vários picos são obtidos; os pontos de mínimo na curva da derivada 

indicam pontos de inflexão na curva de perda de massa e também indicam velocidade 

de perda de massa. Assim, a definição de picos e vales na curva de DTG é utilizada 

para determinar as etapas de decomposição do material adsorvente. 

As análises termogravimétricas (TGA/DTG) foram realizadas em um equipamento 

SDT2960, no Laboratório de Análise Térmica (DEQUI-UFOP), utilizando cerca de 5 

mg de amostra em cadinho de alumina. 

Nas análises preliminares, as amostras de adsorvente foram aquecidas da 

temperatura ambiente até 300°C com taxa de 10°C por minuto em atmosfera inerte 

(fluxo de N2).  

A análise termogravimétrica foi realizada apenas para alguns materiais (aqueles 

considerados os melhores) para se determinar as condições para a análise de 

adsorção de N2 e de secagem dos materiais ao longo das sínteses e ensaios. Logo, 

estes resultados de caracterização não serão apresentados. 
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4.3.3. Isoterma de adsorção de N2 (Método BET) 

O método desenvolvido por Brunauer, Emmett e Teller (BET) é uma técnica 

amplamente utilizada para determinação de dados como área superficial, volume 

médio de poros e a classificação desses poros em micro e mesoporos em materiais 

através de suas isotermas de adsorção de N2. 

As amostras foram desgaseificadas à 150ºC por 6h e, em seguida, analisadas em 

equipamento Quantacrhome.NOVA 1200E (DEMET-UFOP). A área superficial dos 

materiais foi obtida pela determinação da quantidade de gás necessária para formar 

uma monocamada completa na superfície do sólido. 

A partir da comparação desta análise com os dados da Tabela 4, será possível 

determinar qual o tipo de porosidade de cada um dos adsorventes. 

Tabela 4 - Classificação de materiais porosos de acordo com a dimensão dos poros. 

Classificação Descrição 

Macroporosos Poros > 50 nm (0,05 μm) de diâmetro 

Mesoporosos Poros com diâmetro entre 2 e 50 nm (0,02 a 0,05 μm) 

Microporosos Poros que < 2 nm (20 Å) de diâmetro 

 

4.3.4. Difratometria de raios X 

A difratometria de raios X corresponde a uma das principais técnicas de 

caracterização micro estrutural de materiais cristalinos. Seu princípio se baseia na 

interação entre o vetor campo elétrico da radiação e os elétrons que constituem o 

material cristalino analisado, o que resulta no espalhamento da radiação. De tal 

espalhamento, ocorre a interferência entre os raios espalhados tendo como resultado 

a difração. 

Foram realizadas varreduras entre 7-70º (2-theta), com velocidade de varredura de 2º 

por minuto, com o intuito de avaliar se o processo de produção do MIP contendo TiO2 

causa alteração na fase cristalina do catalisador, o que pode influenciar no processo 

fotocatalítico. 

As análises foram realizadas em equipamento equipado com tubo de Cu, voltagem de 

30,0 kV e corrente de 30,0 mA. 
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4.3.5. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Para efetuar as análises das propriedades morfológicas da superfície dos MIP e NIP, 

foi utilizada a técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV). As análises foram 

realizadas no Laboratório MICROLAB (DEGEO-UFOP), em equipamento MEV JSM 

6010LA. 

O princípio de funcionamento do MEV consiste na emissão de feixes de elétrons por 

um filamento capilar de tungstênio (eletrodo negativo), mediante a aplicação de uma 

diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 kV. Essa variação de voltagem 

permite a variação da aceleração dos elétrons, e também provoca o aquecimento do 

filamento. A parte positiva em relação ao filamento do microscópio (eletrodo positivo) 

atrai fortemente os elétrons gerados, resultando numa aceleração em direção ao 

eletrodo positivo. A correção do percurso dos feixes é realizada pelas lentes 

condensadoras que alinham os feixes em direção à abertura da objetiva. A objetiva 

ajusta o foco dos feixes de elétrons antes dos elétrons atingirem a amostra analisada. 

 

4.4. Quantificação dos analitos 

Nos ensaios preliminares de adsorção, os analitos foram quantificados via 

espectroscopia UV-Vis, utilizando um espectrofotômetro UV-Vis HP 8453. Nos 

ensaios isotérmicos e cinéticos de adsorção, as amostras foram analisadas por meio 

de cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC), utilizando um Cromatógrafo 

Shimadzu 20A, equipado com uma coluna Restek C18, a 50OC, com fase móvel 

constituída de água:acetonitrila (6:4) na vazão de 0,20 mL.min-1. A detecção foi feita 

em detector UV-Vis no comprimento de onda de 198 e 280 nm. Para análise, utilizou-

se um volume de amostra de 50 µL na injeção. As amostras foram preparadas 

adicionando-se uma alíquota de 600 µL da mesma, após centrifugação (5000 rpm, 5 

min) a vial 1,5 mL contendo 400 µL de acetonitrila (J. T. Baker). 

Para os ensaios finais de competitividade empregando baixa concentração de 

fármaco, a quantificação se deu via cromatografia de fase gasosa com detecção por 

espectrometria de massas (CG-MS). Para tanto, utilizou-se um cromatógrafo a gás 

acoplado ao espectrômetro de massas da Shimadzu® modelo QP2010S – Plus 

equipado com amostrador automático (modelo AOC-20i – Shimadzu®) e controle 

eletrônico de fluxo. As amostras foram preparadas por meio da sua liofilização (1,0 
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mL) após centrifugação, seguido de processo de derivatização, conforme descrito por 

Ananda (2012)3 – a derivatização consistiu em pegar a amostra liofilizada e adicionar 

75 µL de piridina e 25 µL de um padrão interno em metanol, e levar à estufa à 90°C 

por 30 min. Este procedimento objetivou tornar os analitos mais voláteis, permitindo 

sua análise via cromatografia gasosa. 

Análises de carbono orgânico total também foram feitas para avaliar o grau de 

mineralização do fármaco no processo de regeneração fotocatalítica do adsorvente 

seletivo. Para tanto, utilizou-se equipamento TOC-L CSH (Shimadzu), após 

centrifugação (3000 rpm, 10 min) de alíquotas de 5,0 mL das amostras, que foram 

posteriormente diluídas para 20,0 mL para enquadrar o COT das amostras à faixa do 

equipamento. 

Amostras dos ensaios de fotodegradação simultânea à adsorção também foram 

analisadas via CG-MS, conforme condições descritas, para quantificação dos analitos 

sem sobreposição dos possíveis subprodutos de degradação do E2. 

 

4.5. Ensaios preliminares de adsorção 

Ensaios preliminares de adsorção foram realizados adicionando-se 20,0 mg de 

adsorvente em 100,0 mL de solução contendo 5,0 mg.L-1 de estradiol (E2) em um 

erlenmeyer, o qual foi incubado em agitador orbital com controle de temperatura 

(Shaker, Solab, modelo SL120). A concentração de E2 na fase líquida foi monitorada 

por espectrofotometria UV-Vis (HP 8453), em seu comprimento de onda de absorção 

máxima (198 nm), nos tempos 0, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 e 180 minutos. Também 

foram realizados ensaios utilizando-se solução de E2 com concentração igual a 2,0 

mg.L-1 e massa de adsorvente igual a 5,0 mg. Os resultados obtidos nesta etapa 

serviram para avaliar, dentre os materiais produzidos, aqueles que proporcionaram 

maior remoção do E2 do meio. 

 

4.6. Ensaios isotérmicos de adsorção 

As isotermas de adsorção foram determinadas por meio do seguinte procedimento: 

em 10 frascos âmbar de 35 mL, foram adicionados 20,0 mL de soluções de E2 com 

concentração entre 0,1 e 2,4 mg.L-1. Após 30 min de agitação à temperatura desejada 
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(para aclimatação do meio), foram adicionados a cada frasco 1,0 mg de adsorvente, 

seguido da incubação dos mesmos no agitador shaker descrito acima à 5°C, por 3h e 

a 160 rpm. Após o período de incubação, alíquotas de 2 mL das soluções foram 

centrifugadas à 5000 rpm por 5 min e acondicionadas em vials de 1,5 mL para serem 

posteriormente analisadas em HPLC. 

Também foram realizados ensaios isotérmicos de adsorção a 15, 35 e 45°C para o 

MIP/NIP que apresentou melhor desempenho a 25°C, associado aos resultados de 

outros ensaios que serão posteriormente descritos (MIP/NIP sintetizado em 

CFM:DSMO, com e sem TiO2).  

 

4.7. Ensaios cinéticos de adsorção 

Para os ensaios cinéticos, foram preparados 11 frascos âmbar 35 mL contendo 20 mL 

de uma solução de E2 1,4 mg.L-1, aos quais foram adicionados 1,0 mg de adsorvente 

antes de serem incubados a 25°C por 2h. Os frascos foram retirados nos tempos de 

0, 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 e 120 minutos e as alíquotas das soluções 

centrifugadas e preparadas para análise via HPLC, conforme condições já descritas. 

 

4.8. Ensaio de seletividade 

Este ensaio foi realizado com o intuito de verificar a capacidade do MIP de adsorver 

seletiva e preferencialmente o analito para o qual foi impresso, mesmo que este esteja 

em pequena concentração. Para tanto, foi preparada uma solução contendo cerca de 

1,0 µmol.L-1 (aproximadamente 0,25 mg.L-1) de cada um dos fármacos Estradiol (E2), 

Estriol (E3), Etinilestradiol (EE2), Diclofenaco (DCF) e Bisfenol-A (BPA), todos obtidos 

da Sigma-Adrich, pureza >superior à 95%. 

Neste ensaio, 100,0 mL de solução foram adicionados em erlenmeyers de 250,0 mL, 

e deixados sob agitação (160 rpm) à 25°C por 30 min. Após aclimatação, foram 

coletadas amostras para determinação das concentrações iniciais e adicionados  

5,0 mg de adsorvente. Alíquotas das soluções foram retiradas nos tempos de 0, 5, 10, 

15, 30, 45, 60 e 90 minutos, procedendo-se em seguida com o devido preparo das 

amostras para análise em CG-MS. 
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Este ensaio foi realizado apenas para o melhor MIP/NIP sintetizado com e sem TiO2. 

A seletividade foi avaliada pelos coeficientes de distribuição e de coeficientes relativos 

de seletividade, definidos pelas Equações 21, 22 e 23. 

 

4.9.  Ensaios de fotodegradação 

De posse dos resultados de caracterização e dos ensaios de adsorção, o melhor MIP 

sintetizado foi escolhido para ser produzido contendo o semicondutor dióxido de titânio 

(TiO2), conforme detalhado no item 3.2. Estes materiais, por sua vez, foram 

submetidos a testes de fotocatálise, que avaliaram tanto a fotodegradação e adsorção 

simultânea (Figura 14), e a adsorção seguida de fotorregeneração do adsorvente 

(Figura 15), via fotodegradação do E2 adsorvido. Estes ensaios foram realizados para 

os MIP-NIP sintetizados em CFM:DMSO, com e sem TiO2.  

 

4.9.1. Adsorção e fotodegradação simultânea – Estágio único 

O objetivo deste ensaio foi avaliar se o fotocatalisador imobilizado no adsorvente seria 

capaz de degradar o fármaco, o que resultaria na liberação dos sítios de adsorção e 

regeneração do adsorvente. 

Conforme ilustra a Figura 14, em (A), 10 mg de adsorvente foram adicionados a 400 

mL de solução de E2 2,0 mg.L-1 e submetidos a agitação de 160 rpm por 4 h, sendo 

que nos primeiros 60 min a lâmpada foi mantida desligada. Em (B) foi realizado 

procedimento semelhante ao de (A), diferindo apenas pelo fato de que a lâmpada foi 

mantida desligada durante todo o tempo, tendo-se avaliado apenas o processo 

adsortivo. Amostras foram coletadas nos tempos de 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 

180, 210 e 240 minutos para análise dm HPLC (amostras à partir de 60 minutos 

também foram analisadas por CG-MS). Além disso, também foram coletadas 

amostras em 0, 60, 150 e 240 minutos para análise de COT. 
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Figura 14 - Esquema do ensaio de adsorção simultâneo à fotodegradação. 

 

4.9.2. Adsorção e fotodegradação subsequentes – Duplo estágio. 

O objetivo desse ensaio foi avaliar a eficiência do processo de separação espacial das 

etapas de adsorção seletiva e regeneração fotocatalítica do adsorvente, e foi realizado 

apenas para os MIP com e sem TiO2. A Figura 15 apresenta um fluxograma deste 

ensaio.  

 

Figura 15 - Esquema do ensaio cíclico de adsorção seguido de fotodegradação. 

 

Em (A), 50 mg de adsorvente foram adicionados a 400,0 mL de uma solução de E2 

2,0 mg.L-1. Após 2h de agitação (160 rpm), a mistura foi filtrada em (B), sendo retirada 

uma alíquota do filtrado para análise em HPLC e o sólido transferido para um outro 

frasco contendo 400,0 mL de água destilada. Em (C) o adsorvente foi submetido a 
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regeneração por meio de fotodegradação (quando ligada a lâmpada UVC), ou apenas 

dessorção (quando a lâmpada permaneceu desligada). Após o processo, a mistura foi 

filtrada (D), e o sólido obtido submetido à secagem em estufa a 50°C, por 24 h. Após 

a secagem, foi feita a pesagem do adsorvente e posterior reutilizaçao do mesmo no 

processo. Este ciclo foi realizado 5 vezes. 

 

4.10. Fluxograma do procedimento experimental 

A Figura 16 sumariza o procedimento experimental adotado neste trabalho com vistas 

ao cumprimento dos objetivos propostos no item 3. 

 

Figura 16 - Fluxograma resumo dos ensaios realizados. 
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5. Apresentação e Discussão dos Resultados 

5.1. Avaliação da influência do solvente de síntese MIP seletivo para E2 

5.1.1. Preparação e caracterização dos MIPs e NIPs 

A Tabela 5 apresenta os resultados da caracterização via isoterma de adsorção de N2 

para os polímeros sintetizados (sem TiO2). Observa-se que todos apresentaram 

diâmetro médio de poros na faixa de 15 – 40 Å (1,5 – 4,0 nm), caracterizando os 

materiais sintetizados em ACN, EDE e tB como predominantemente mesoporosos e 

os demais como microporosos. Com isso, espera-se que haja maior seletividade no 

segundo grupo de materiais (microcoporosos). 

Avaliando-se as áreas superficiais dos materiais, observa-se que o uso de solventes 

mais polares (DMF e DMSO) resultou em áreas superficiais menores do que aquelas 

obtidas para solventes menos polares como ACN e tB. Isto decorre da maior interação 

do monômero MAA com os solventes de maior polaridade. Como a interação MAA-

solvente é mais intensa, a remoção do solvente do polímero se torna mais difícil, 

resultando em menor área superficial e, como consequência, resultando em menor 

porosidade. Observa-se também que, de forma geral, as áreas superficiais não foram 

muito distintas, impossibilitando correlacionar estes dados diretamente à eficiência do 

processo de impressão molecular. 

Tabela 5 - Resultados da análise BET (adsorção de N2) com MIPs e NIPs sintetizados usando 
diferentes solventes (após extração dos templates). 

Adsorvente 

Área 

superficial 

BET (m2.g-1) 

Volume de 

microporos 

(cm3.g-1) 

Diâmetro 

médio dos 

poros (Å) 

MIP ACN 374,3 0,194 38,8 

NIP ACN 356,8 0,185 35,7 

MIP EDE 102,7 0,053 21,8 

NIP EDE 331,3 0,172 26,6 

MIP tB 334,3 0,172 34,5 

NIP tB 342,1 0,176 32,4 

MIP CFM 158,3 0,087 20,9 

NIP CFM 217,1 0,117 16,9 

MIP CFM:DMF 260,6 0,135 15,7 

NIP CFM:DMF 265,4 0,140 17,7 

MIP CFM:DMSO 263,3 0,142 15,7 

NIP CFM:DMSO 281,1 0,147 19,5 
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Na Figura 17 são apresentados os espectros de infravermelho para os MIP e NIP 

sintetizados, onde podem ser observadas grandes similaridades, indicando que o E2 

foi removido com sucesso do MIP após a etapa de extração. Caso ele estivesse 

presente e em elevada concentração, seriam observadas diferenças entre os 

espectros obtidos para os MIP e NIPs. 

 

Figura 17 - Espectros de Infravermelho para os MIPs e NIPs sintetizados com diferentes solventes. 

 

As bandas observadas em 1638 cm-1 são atribuídas ao estiramento de ligações C=C, 

indicando a ressonância do grupo vinil. Estas ligações duplas intactas indicam 

heterogeneidade na densidade da reticulação do polímero, o que pode diminuir a sua 

resistência e rigidez. Como tais bandas apresentam baixa intensidade, isto é um 

indicativo de que o polímero apresenta boa resistência, o que foi observado 

qualitativamente após a síntese ao se tentar romper o monolito formado. Além de 
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afetar a rigidez do polímero, tais ligações duplas poderiam afetar a seletividade do 

mesmo, uma vez que poderiam permitir outros tipos de interações químicas. 

O pico forte em torno de 1750 cm-1 e a banda em 3500 cm-1 são relativos, 

respectivamente, aos grupos carbonila (C=O) e hidroxila (OH) do ácido carboxílico, 

mostrando a predominância destes grupos no polímero e indicando que a impressão 

deve ter ocorrido a partir dos mesmos, via ligação de hidrogênio com o grupo fenol do 

estradiol, que é o tipo de interação mais provável entre o MIP e o E2. Ainda, observa-

se que a banda de 1750 cm-1 é mais intensa em praticamente todos os MIPs, em 

relação aos seus respectivos NIPs, o que evidencia que o processo de impressão foi 

feito com sucesso, já que este grupo é o principal responsável pelas interações 

específicas MIP-Estradiol, por meio de ligações de hidrogênio 59. 

As análises de MEV (Figura 18) evidenciaram características morfológicas dos 

adsorventes. Pode-se constatar que os MIP sintetizados em acetonitrila (ACN), 

clorofórmio (CFM), clorofórmio:dimetilformamida (CFM:DMF) e 

clorofórmio:dimetilsulfóxido (CFM:DMSO), apresentaram superfície mais irregular e 

com maior rugosidade, quando comparado aos NIPs. Tal fato deve estar relacionado 

à porosidade e área superficial decorrentes do processo de impressão molecular, 

evidenciando que a presença do template causa pequenas alterações superficiais-

morfológicas nos polímeros. Os MIPs e NIPs sintetizados em t-Butanol (tB) e éter 

dietílico (EDE), apresentaram superfície mais regular entre si, sendo um indício de 

que o material tenha baixa capacidade de adsorção, o que está relacionado 

diretamente ao fato de estes solventes não serem tão porogênicos quanto a 

acetonitrila. 

 

5.1.2. Estudos isotérmicos de adsorção de E2 

Estudos preliminares de adsorção de E2 foram realizados com os polímeros 

sintetizados, empregando-se 5,0 mg de adsorvente em 100,0 mL de uma solução 2,0 

mg.L-1 de estradiol, objetivando-se avaliar a eficiência do processo de impressão 

molecular. Os dados são apresentados na Figura 19. 
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Figura 18 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura dos MIPs e NIPs sintetizados com 

diferentes solventes. 
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Figura 19 - Curvas de adsorção obtidas nos ensaios preliminares (5,0 mg de adsorvente, 100 mL de 
solução E2 2,0 mg.L-1). 

 

Dos gráficos acima foram extraídas as capacidades de adsorção no equilíbrio (qe) 

para cada um dos adsorventes. Pode-se observar que os MIPs que propiciaram maior 

capacidade de adsorção em relação ao seu respectivo NIP foram àqueles em que se 

empregaram os solventes ACN e CFM:DMSO. 

Os dados obtidos neste ensaio preliminares delinearam um novo planejamento de 

ensaios isotérmicos de adsorção. Os dados obtidos nestes ensaios foram modelados 

segundo os modelos de Languimuir Freundlich, Tempkin, Sips e pelo Modelo de 

adsorção Multicamadas. Embora os dados isotérmicos de todos os polímeros tenham 

sido testados com os modelos mencionados, na Tabela 6 são apresentados apenas 

os dados de modelagem para os MIP/NIPs sintetizados em ACN e CFM:DMSO, uma 

vez que foram os que apresentaram melhores resultados nos ensaios preliminares de 

adsorção. 

Avaliando-se os coeficientes de ajuste (r²) nota-se que não é possível determinar qual 

o melhor modelo, sendo necessário fazer uso do desvio quadrático médio (RMSD). 

Observando-se estes dados, nota-se que os menores RMSD foram obtidos quando 

empregado o modelo isotérmico multicamadas, indicando que este é o modelo que 

melhor explica a adsorção nos polímeros sintetizados. Isto também pode ser 

observados ao analisarmos a Figura 20, que traz gráficos de r² versus RMSD, onde o 

melhor ajuste é encontrado quando os pontos estão no quadrante inferior direito, como 

já discutido anteriormente. A avaliação destes gráficos confirma a observação de que 

o modelo multicamadas é o qual os dados experimentais melhor se ajustaram. 
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Tabela 6 - Parâmetros de ajuste obtidos para os ensaios isotérmicos usando diferentes modelos de 

adsorção testados para os adsorventes sintetizados em ACN e CFM:DMSO. 

Modelo Parâmetro MIP ACN NIP ACN 
MIP 

CFM:DMSO 

NIP 

CFM:DMSO 

Langmuir 

Qmáx (mg.g-1) 36,85 28,58 45,11 13,90 

b 1,31 2,00 1,17 8,31 

r² 0,96 0,94 0,96 0,94 

RMSD 1,39 1,72 1,43 0,67 

Freundlich 

Kf (mg.g-1) 20,79 16,69 24,62 13,00 

n 1,73 1,81 1,59 3,49 

r² 0,97 0,87 0,96 0,96 

RMSD 1,21 13,15 1,45 0,77 

Tempkin 

At (mg.g-1) 28,02 18,26 43,13 3,2x102 

Bt 5,88 6,54 5,34 2,14 

r² 0,91 0,97 0,82 0,95 

RMSD 1,99 1,42 3,08 0,79 

Sips 

Qmáx (mg.g-1) 110,10 20,66 65,65 23,19 

b 0,11 3,65 0,53 1,54 

n 1,50 0,68 1,20 2,20 

r² 0,96 0,97 0,96 0,96 

RMSD 1,19 1,00 1,41 0,67 

Multicamada 

Qmáx (mg.g-1) 26,42 16,54 25,53 11,01 

Ka 0,00 0,03 4,87 17,12 

C1 9,9X107 1,0X105 1,5X102 0,07 

C2 8,4X102 1,1X102 0,51 0,00 

N 8 1 10 1 

r² 0,98 0,96 0,99 0,94 

RMSD 0,78 0,90 0,48 0,61 
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Figura 20 – Relação gráfica entre os parâmetros de ajuste r² e RMSD aos modelos para os (A) MIP-

ACN, (B) NIP-ACN, (C) MIP-CFM:DMSO e (D) NIP-CFM:DMSO. 

 

Na Figura 21 são apresentadas as isotermas de adsorção, a 25°C para cada um dos 

adsorventes (MIPs e NIPs) produzidos neste trabalho, descritas segundo o modelo de 

adsorção em Multicamadas. Conforme pode-se observar, à exceção do MIP tB (Figura 

21-C), todos os demais MIPs apresentaram dois patamares na curva isotérmica, 

indicando a existência de multicamadas de adsorção. Acredita-se que o primeiro 

patamar indique a saturação dos sítios adsorptivos , isto é, onde o processo de 

adsorção gerou apenas uma camada, uniforme, sobre o adsorvente, e que 

possivelmente se deu por adsorção química. Esta, por sua vez, está diretamente 

relacionada à capacidade de reconhecimento molecular dos MIPs, uma vez que a 

adsorção acontece por meio de sítios específicos de ligação. A partir daí, infere-se 

que o processo ocorra por meio da fisiosorção, já que o adsorvato é altamente 

hidrofóbico e a primeira camada de E2 adsorvida sobre o adsorvente pode contribuir, 

cooperativamente, por exemplo pela interação pi-pi entre os sistemas aromáticos, 

para a adsorção de E2 que se encontra em solução. 
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Figura 21 - Ajuste matemático do modelo multicamadas aos dados experimentais da adsorção de E2 

a 25 oC com MIPs e NIPs sintetizados com diferentes solventes. 

 

A Tabela 7 apresenta os principais parâmetros isotérmicos obtidos para a modelagem 

via Modelo Multicamadas para todos os ensaios. Pode-se notar que, em todos eles, a 

saturação da monocamada se deu em valores relativamente baixos (Qmáx-1), muito 

embora a saturação da camada superior tenha ocorrido em valores elevados. Já nos 

NIPs, como observa-se curvas de adsorção contínuas, não tendo sido observada a 

saturação em monocamada, supõe-se que, nestes casos, o processo deve ser apenas 

físico e cooperativo, já que não há sítios de ligação específicos, como aqueles gerados 

na impressão molecular. 
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Tabela 7 - Parâmetros da adsorção em multicamadas de E2 a 25°C e no equilíbrio para MIPs e NIPs 

sintetizados com diferentes solventes. 

Solvente 

de síntese 

MIP NIP 

1Ka r2 2Qmax-1 3Qmax-2 Ka r2 Qmax 

ACN 0,00 0,98 9,54 26,42 0,03 0,96 16,54 

EDE 53,86 0,96 2,80 10,24 7,72 0,95 20,45 

tB 13,38 0,94 --- 11,06 7,01 0,95 8,08 

CFM 47,25 0,99 4,55 23,24 3,43 0,96 15,35 

CFM:DMF 49,26 0,98 5,80 25,15 8,40 0,92 11,99 

CFM:DMSO 4,87 0,99 13,73 38,73 17,12 0,94 10,20 

1Ka é a constante de adsorção (L.g-1); 2Qmax-1 (mg.g-1) é a capacidade de adsorção para saturação da monocamada; 3Qmax-2 (mg.g-

1) é a capacidade de adsorção para saturação da camada mais externa. “---“ Indica parâmetro não observado. 

Desta forma, pode-se inferir que, conforme resultados anteriores, a mistura 

CFM:DMSO proporcionou a impressão molecular de forma mais efetiva, já que 

permitiu a síntese de um material com alta capacidade de reconhecimento e afinidade 

para o template empregado. Além disso, a obtenção de uma elevada área superficial 

resultou na maior capacidade de adsorção dentre os materiais produzidos – 

considerando apenas o primeiro patamar, ou seja,  a saturação apenas da 

monocamada. 

 

5.1.3. Estudos cinéticos de adsorção 

Sabendo que o processo de adsorção é influenciado pela concentração do analito, 

também foram realizados ensaios de adsorção de E2 em concentração menor (2,0 

mg.L-1), objetivando verificar o efeito desta sobre a adsorção. Em outras palavras, 

quis-se avaliar se as interações específicas (adsorvente/adsorvato) predominavam 

em relação às interações hidrofóbicas para concentração 2,5 vezes menor de E2. Os 

resultados são apresentados nas Figura 22 e Figura 23, e os parâmetros cinéticos são 

apresentados nas Tabela 8 e Tabela 9. Como os ajustes (valores de R2) à cinética de 

pseudo 1ª ordem foram menores que 0,80, estes não serão apresentados.  

Como relatado por outros autores, o processo de adsorção em MIP é tão complexo 

que os modelos que mais frequentemente se adequam são os de pseudo 2ª ordem 

(Figura 22, Tabela 8) e de difusão intrapartícula (Figura 23, Tabela 9)90. 
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Figura 22 - Ajuste do modelo de pseudo 2ª ordem aos dados experimentais de adsorção de E2 (2,0 

mg.L-1, 25 oC) em MIPs e NIPs. 

 

Por meio das curvas de adsorção apresentadas na Figura 22, fica claro a diferença 

cinética no processo para os diferentes adsorventes. 

Os dados da Tabela 8 mostram, de forma geral, que no modelo de pseudo 2ª ordem, 

quanto maior a constante cinética, menor é a quantidade de adsorvato adsorvida no 

equilíbrio. Acredita-se que isto esteja relacionado ao processo de difusão do adsorvato 

no material adsorvente. Quando o processo é muito rápido, não há tempo para que o 

mesmo migre pelo sólido até atingir os sítios de adsorção, ou ainda, como nos MIP a 

adsorção ocorre por meio de interações específicas, ela é mais demorada pois requer 

mais tempo para que a molécula possa permear o adsorvente e encaixar de maneira 

específica nos sítios de ligação. Havendo mais tempo para a adsorção, a interação 

específica resulta em maior capacidade de adsorção pois as moléculas podem se 

organizar e acomodarem-se melhor sobre o sólido. Assim sendo, é importante avaliar 

o processo de adsorção por meio do modelo de difusão intrapartícula, conforme será 

visto adiante. 

A Tabela 8 mostra que para o clorofórmio, embora a adsorção do NIP tenha sido duas 

vezes maior, a quantidade de E2 adsorvida pelo MIP praticamente triplicou, atingindo 

o valor de 36,8 mg.g-1 adsorvato. Os MIP e NIP sintetizados com CFM:DMF 

apresentaram praticamente a mesma capacidade de adsorção em ambas as 

situações, indicando que, neste caso, a impressão molecular não aconteceu. O MIP 

produzido em CFM:DMSO foi o que apresentou maior especificidade, tendo adsorvido 

cerca de 3 vezes mais E2 que o NIP (para a síntese em clorofórmio esta relação foi 

de cerca de 1,5). 
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Avaliando e comparando-se as capacidades de adsorção de E2 para todos os 

adsorventes, observa-se que aquele sintetizado em CFM:DMSO foi o que apresentou 

melhor eficiência do MIP em relação ao NIP (25,6 mg.g-1 frente à 9,0 mg.g-1), 

reiterando os indícios de que esta seja a melhor condição de síntese. Nessa condição 

o polímero impresso (MIP) tem maior capacidade de reconhecimento molecular do 

que o não impresso (NIP). 

Tabela 8 - Parâmetros cinéticos do modelo de pseudo 2ª ordem para a adsorção de E2 (2,0 mg.L-1, 

25 oC) em MIPs e NIPs sintetizados com diferentes solventes.  

Adsorvente k2 qe r2 N* 

MIP ACN 0,000349 53,1 0,91 
1,4 

NIP ACN 0,000504 37,8 0,88 

MIP EDE 0,00259 25,4 0,87 
1,1 

NIP EDE 0,00148 23,9 0,89 

MIP tB 0,00114 25,5 0,88 
0,6 

NIP tB 0,000268 41,7 0,95 

MIP CFM 0,00221 36,8 0,94 
1,5 

NIP CFM 0,01327 24,1 0,98 

MIP CFM:DMF 0,01261 32,4 0,97 
1,0 

NIP CFM:DMF 0,00247 34,0 0,93 

MIP CFM:DMSO 0,01462 25,6 0,97 
2,9 

NIP CFM:DMSO 0,04737 9,0 0,98 
*N  é o quociente entre a capacidade de adsorção do MIP e NIP, sendo seu valor diretamente proporcional à especificidade do 

adsorvente. 

Todos os resultados apresentados até aqui indicam que o MIP sintetizado em 

CFM:DMSO foi o mais eficiente para adsorção de E2. Para confirmar esta hipótese, 

as curvas cinéticas destes dois também foram modeladas para o modelo de difusão 

intrapartícula, conforme apresentado na Figura 23, onde a linha contínua representa 

a 1ª Etapa do processo e a tracejada a 2ª. Os dados do ajuste  são apresentados na 

Tabela 9. 

Pode-se afirmar que o mecanismo de adsorção segue o processo de difusão 

intrapartícula quando o gráfico qe versus t1/2 for uma reta cuja inclinação representa a 

constante de difusão intrapartícula (kD.I.), e em que C interceptaria o eixo y na origem 

(qt = 0 e t1/2 = 0)90. Há estudos que mostraram que o gráfico pode apresentar uma 

multilinearidade, a qual caracteriza os diferentes estágios na adsorção, normalmente 

relacionados à transferência de massa externa seguida por difusão intrapartícula nos 

macro, meso e microporos.  
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Figura 23 - Modelagem cinética pelo modelo de Difusão intrapartícula. (A) MIP-ACN; (B) NIP-ACN; 

(C) MIP-CFM:DMSO; (D) NIP-CFM:DMSO. 

 

Tabela 9 - Parâmetros cinéticos do ajuste do modelo de difusão intrapartícula aos dados de adsorção 

de E2 pelos MIPs sintetizados com ACN e CFM:DMSO. 

  kD.I.(mg.g-1min-½) q (mg.g-1) r2 

MIP-ACN 
1ª Etapa 1,38 -1,44 0,98 

2ª Etapa 0,34 21,26 0,96 

NIP-ACN 
1ª Etapa 2,58 -1,56 0,95 

2ª Etapa 0,96 12,84 0,98 

MIP-CFM:DMSO 
1ª Etapa 6,93 -0,069 0,99 

2ª Etapa 0,34 21,26 0,96 

NIP-CFM:DMSO 
1ª Etapa 2,20 0,16 0,99 

2ª Etapa 0,037 8,26 0,91 

 

Na Figura 23, é mostrado que as linhas do gráfico qe versus t1/2 não passam pela 

origem, indicando que o mecanismo de difusão intrapartícula não é a única etapa 

limitante do processo de adsorção. Foi possível traçar duas retas para cada ensaio 
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cinético, sendo que a primeira representa a adsorção instantânea ou adsorção na 

superfície externa, e a segunda a adsorção gradual por difusão intrapartícula nos 

adsorventes. 

Como a molécula em estudo (E2) é menor que os poros dos materiais analisados 

(Tabela 2 e Tabela 5), é razoável se afirmar que a adsorção é influenciada, nestes 

casos, pela difusão do analito pelos poros, já que tem tamanho menor que os 

tamanhos médios dos poros. Esta análise também justifica o fato de o MIP/NIP 

sintetizado em ACN ter proporcionado maior capacidade de adsorção que o MIP/NIP 

sintetizado em CFM:DMSO, já que o primeiro tem diâmetro médio de poros maior, o 

que facilitaria a difusão da molécula de E2 pela sua estrutura. Esta observação, 

entretanto, não deve ser relacionado à seletividade, uma vez que tanto o MIP quanto 

o NIP sintetizados em ACN tem microporosidade alta, o que atrapalha na seletividade, 

uma vez que a difusão é dificultada. 

De posse destas observações, e tendo em vista que a mistura CFM:DMSO é, 

teoricamente, mais favorável ao processo de impressão molecular (devido à 

polaridade do solvente e favorecimento das interações template-monômero na 

síntese), associado ao fato de que este apresenta diâmetro médio de microporos 

menor, o MIP sintetizado com tais solvente foi o que apresentou maior capacidade de 

reconhecimento molecular, inclusive em relação ao polímero controle, sendo, por isso, 

este escolhido para próxima etapa do trabalho. 

Apesar de ter-se optado por prosseguir o trabalho com apenas um dos adsorventes, 

há de se ressaltar que os adsorventes produzidos neste trabalho apresentaram 

resultados semelhantes ou superiores a outros descritos na literatura para adsorção 

de E2. Estes dados são compilados na Tabela 10. Salienta-se que a comparação é 

feita apenas em relação ao solvente de síntese e que a metodologia de síntese dos 

adsorventes comparados foi semelhante à realizada neste trabalho. 
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Tabela 10 - Comparação das capacidades máximas de adsorção de E2 dos MIPs sintetizados neste 

trabalho com dados reportados na literatura. 

Solvente 
Capacidade máxima de 

adsorção de E2 (mg.g-1) 
Referência 

Acetonitrila 

1,25 Lee et. al., 201259 

26,1 Zhang et. al., 200823 

26,5 Este trabalho 

Clorofórmio 
0,77 Lee et. al., 201259 

23,2 Este trabalho 

Éter etílico 10,2 

Este trabalho 
t-Butanol 10,5 

Clorofórmio:DMF (1:1) 25,1 

Clorofórmio:DMSO (1:1) 38,7 

 
 

5.2. Síntese e aplicação do MIP-TiO2 

Conforme descrito, após a etapa de síntese e ensaios de adsorção dos MIP seletivos 

para E2, observou-se que a melhor condição de síntese foi aquela onde o empregou-

se a mistura de solventes CFM:DMSO (1:1). De posse desta conclusão, foram 

realizadas novas sínteses utilizando este solvente e incorporando o fotocatalisador 

TiO2 aos polímeros. Foram produzidos 4 adsorventes, nestas condições, identicados 

a partir de agora como MIP, NIP, MIP-TiO2 e NIP-TiO2. 

5.2.1. Preparo e caracterização dos MIPs e NIPs. 

Conforme os dados expostos na Tabela 11, podemos notar que o TiO2 por si só tem 

área superficial muito baixa, o que dificulta sua aplicação direta como fotocatalisador, 

uma vez que a transferência de massa da solução para a superfície do mesmo é 

limitada43. Ao compararmos os materiais com e sem TiO2, observamos que catalisador 

gera uma pequena diminuição da área superficial e volume de microporos, quando 

incorporado ao polímero, o que pode refletir também em uma diminuição da 

capacidade de adsorção dos materiais. Em relação ao diâmetro médio de microporos, 

nota-se que ocorre um aumento quando adicionado TiO2 ao polímero. Com maior 

tamanho de poro, espera-se que o adsorvato tenha mais facilidade para se difundir 

pelo sólido. 
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Ainda, conforme classificação da IUPAC, observa-se que os polímeros são 

predominantemente mmicroporos, enquanto o TiO2 é um material classificado como 

macroporoso. 

Tabela 11 - Resultados da análise BET (adsorção de N2) com MIPs e NIPs sintetizados na 2ª Etapa. 

Adsorvente 
Área superficial 

BET (m2.g-1) 

Volume de 

microporos (cm3.g-1) 

Diâmetro médio 

dos poros (A) 

MIP 254,764 0,137 15,919 

NIP 279,189 0,146 16,383 

MIP-TiO2 238,173 0,134 18,572 

NIP-TiO2 245,507 0,126 19,297 

TiO2 9,220 0,005 66,327 

 

Com o intuito de avaliar-se se o processo de síntese causa alguma alteração no 

catalisador, o que poderia prejudicar sua capacidade fotocatalítica, foram feitas 

análises de DRX dos adsorventes e do TiO2, que são apresentados na Figura 24, e 

indicam que o materiais impregnados com TiO2 apresentaram as mesmas bandas do 

fotocatalisador in natura. 

 

Figura 24 - Difratogramas de DRX para os adsorventes e TiO2 anatásio. 

 

Pela Figura 25, observa-se que as bandas evidenciadas são as mesmas observadas 

nos espectrogramas obtidos na Etapa 1 (vide Figura 17), correspondentes aos grupos 
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característicos para estes MIP e NIPs. Observa-se que não houve diferença 

significativa quando às bandas, isto é, tanto MIP e NIP, com ou sem TiO2, apresentam 

os mesmos grupamentos superficiais, diferenciando-se sutilmente pelas intensidades, 

o que pode estar atribuído à presença do TiO2, que “dilui” o polímero na análise. 

 

Figura 25 - Espectros de Infravermelho para os MIPs e NIPs sem e com TiO2. 

 

Na Figura 26  são apresentadas as imagens de MEV para os polímeros sintetizados 

na Etapa 2. 

 
Figura 26 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura dos MIPs e NIPs sem e com TiO2. 
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As análises de MEV indicam que a presença do TiO2 causa alterações significativas 

nas características físicas da superfície dos adsorventes. Assim sendo, deve haver 

alguma alteração evidente na capacidade de adsorção dos adsorventes contend TiO2 

em relação àqueles sem, porém espera-se que a seletividade seja mantida, uma vez 

que os espectros de IV foram semelhantes em todos os casos. 

5.2.2. Ensaios isotérmicos de adsorção e estudo termodinâmico 

Diferentemente da Etapa 1, onde foram realizados estudos isotérmicos apenas à  

25 °C, nesta Etapa foram avaliadas também as temperaturas de 15, 35 e 45 °C, o que 

permite a avaliação termodinâmica do processo. A Figura 27 apresenta as isotermas 

a diferentes temperaturas para cada um dos adsorventes, ajustadas segundo o 

modelo de adsorção multicamadas que, conforme já discutido, foi o que melhor se 

adequou ao processo.  

Os parâmetros principais da modelagem não linear das isotermas apresentadas na 

Figura 27 estão na Tabela 12. 

   

   

Figura 27 - Isotermas de adsorção de E2: (A) MIP; (B) NIP; (C), MIP-TiO2 e (D) NIP-TiO2. 
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Conforme pode ser observado, a capacidade máxima de adsorção dos adsorventes, 

de forma geral, aumenta com a temperatura,  sugerindo que o processo seja 

endotérmico, ao contrário da maioria dos processos de adsorção. Observa-se, ainda, 

que em todos os casos os MIP foram capazes de adsorver maior quantidade de E2 

que os seus respectivos NIP; e que a incorporação de TiO2 ao polímero causou 

diminuição da sua capacidade de adsorção, como já discutido em relação aos dados 

fornecidos pelas medidas de adsorção/dessorção de N2. 

Embora tenha-se feito a modelagem por meio do modelo multicamadas, a constante 

ka é equivalente à constante b de Langmuir, assumindo-se n = 1. Logo, por 

aproximação, foram calculadas as constantes de separação RL, conforme 

apresentado na Tabela 12, indicando que a adsorção é favorável em todas as 

temperaturas estudadas, já que está entre 0 e 1, e tendendo à irreversibilidade à 

medida que se aumenta a temperatura. 

Tabela 12 - Parâmetros isotérmicos obtidos para cada adsorvente pelo ajuste do modelo de adsorção 

em multicamadas aos dados experimentais. 

T (°C) 15 25 35 45 

T (K) 288 298 308 318 

MIP 

qmáx (mg.g-1) 19,03 23,79 32,41 52,59 

ka (L.mg-1) 0,1236 0,3263 1,2360 5,8396 

r2 0,9885 0,9885 0,9996 0,9442 

RL 0,1468 0,0682 0,0073 0,0010 

NIP 

qmáx (mg.g-1) 13,80 12,13 27,57 26,49 

ka (L.mg-1) 0,0172 0,0677 0,1007 0,3431 

r2 0,9683 0,9735 0,9808 0,9707 

RL 0,6329 0,4090 0,0956 0,0317 

MIP-TiO2 

qmáx (mg.g-1) 10,39 15,16 15,04 26,24 

ka (L.mg-1) 0,0888 0,4094 2,2729 4,2101 

r2 0,9912 0,9693 0,9826 0,9366 

RL 0,2950 0,0839 0,0174 0,0066 

NIP-TiO2 

qmáx (mg.g-1) 13,22 11,57 18,71 24,52 

ka (L.mg-1) 0,0466 0,1209 0,1616 0,3083 

r2 0,9922 0,9917 0,9409 0,8840 

RL 0,3817 0,2890 0,0914 0,0351 

 

A fim de se determinar os parâmetros termodinâmicos do processo de adsorção, os 

dados da Figura 27 foram trabalhados adequadamente e os resultados obtidos são  
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apresentados na Tabela 13. Para tanto, considerou-se a massa molar do E2 igual a 

272,382 g.mol-1 e traçou-se os gráficos de Van’t Hoff (Figura 28), para determinação 

dos valores de ∆Gteórico
 (calculado). 

Avaliando ainda as constantes isotérmicas para os MIPs, observa-se que a adição de 

TiO2 ao polímero ocasionou aumento no valor dos parâmetros termodinâmicos, como 

observado por Zhang. et Al. (2013)77, o que indica que a adsorção em MIP-TiO2 deve 

ser um pouco mais difícil, o que, associado à outros fatores, pode explicar o fato de 

este adsorvente apresentar menor capacidade de adsorção que o MIP. 

Tabela 13 - Parâmetros termodinâmicos da adsorção de E2 em MIP, NIP, MIP-TiO2 e NIP-TiO2. 

T (K) 288 298 308 318 

MIP 

ka (L.mol-1) 33666,42 88880,97 336669,60 1590601,93 

ln (ka) 10,42 11,40 12,73 14,28 

∆Gexp. (kJ.mol-1) -24,96 -28,23 -32,59 -37,75 

∆H (kJ.mol-1) 97,9 

∆S (kJ.mol-1) 125,6 

NIP 

ka (L.mol-1) 4690,42 18442,99 27415,25 93462,44 

ln (ka) 8,45 9,82 10,22 11,45 

∆Gexp. (kJ.mol-1) -20,24 -24,34 -26,17 -30,26 

∆H (kJ.mol-1) 71,4 

∆S (kJ.mol-1) 95,0 

MIP-TiO2 

ka (L.mol-1) 24173,90 111518,64 619091,60 1146744,56 

ln (ka) 10,09 11,62 13,34 13,95 

∆Gexp. (kJ.mol-1) -24,17 -28,79 -34,15 -36,89 

∆H (kJ.mol-1) 101,6 

∆S (kJ.mol-1) 131,0 

NIP-TiO2 

ka (L.mol-1) 12684,83 32917,36 44008,76 83972,65 

ln (ka) 9,45 10,40 10,69 11,34 

∆Gexp. (kJ.mol-1) -22,62 -25,77 -27,38 -29,98 

∆H (kJ.mol-1) 45,5 

∆S (kJ.mol-1) 71,0 

 

De acordo com a Tabela 13, observa-se que à medida em que se trabalhou em 

maiores temperaturas, mais negativa foi a variação da energia livre de Gibbs (∆G°), o 
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que indica que o processo é mais espontâneo em temperatura mais elevada (∆G°= 

∆H° - T∆S° < 0). 

Os valores positivos de entalpia encontrado para a adsorção de E2 indicam que o 

processo é endotérmico. Como as entropias encontradas também foram positivas, 

para satisfazer a igualdade, tem-se que T∆S° > ∆H°. Logo o aumento dos graus de 

liberdade na interface do adsorvente é o fator determinante no processo de adsorção. 

Em outras palavras, quando as moléculas de E2 são adsorvidas, o sistema apresenta-

se mais desorganizado, o que a princípio parece ser uma contradição pelo fato de o 

processo adsortivo envolver uma maior organização do adsorvato na superfície do 

adsorvente.   

   

   

Figura 28 - Gráfico de Van’t Hoff para a adsorção de E2. (A) MIP, (B) NIP, (C) MIP-TiO2 e (D) NIP-

TiO2. 
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Figura 29 - Representação esquemática da estabilização da molécula de E2 em água quando 

solubilizada em presença de Metanol. 

Observando a representação da Figura 29 e sabendo-se que a molécula de E2 é muito 

hidrofóbica, sendo pouco solúvel em água, pode-se inferir que o metanol, mesmo que 

em pequenas quantidades , atua formando um complexo com o E2 durante sua 

dissolução: o metanol interage com a parte apolar do E2 por meio de forças de Van 

der Waals, deixando sua hidroxila livre para interagir com a água ou metanol por meio 

de ligações de hidrogênio. Dessa forma,  para que a adsorção ocorra, as interações 

entre o E2 e água ou metanol são rompidas para que haja formação das interações 

adsorvente-adsorvato. Esse processo demanda  energia , o que pode explicar o fato 

de a adsorção de E2 em MIPs e NIPs ter sido endotérmico. Além disso, as moléculas 

parecem estar mais organizadas quando formando o complexo aquoso com o E2, de 

forma que após o rompimento das interações intermoleculares, há um aumentando 

dos graus de liberdade do sistema, o que justifica valores negativos de variação da 

energia livre (ΔG<0). 

O processo de adsorção pode ser classificado como químico ou físico de acordo com 

a magnitude da entalpia. Valores de entalpia inferiores a 84 kJ.mol-1 são típicas de 

adsorção física, tendo em vista que  as energias  de ligações químicas variam de 84 

a 420 kJ.mol-1. Sendo assim, hipotetiza-se que a adsorção nos MIPs se deu por meio 

de ligações químicas, altamente energéticas e específicas; já nos NIP, o processo 

teve caráter físico, por meio de forças de Van der Waals, de baixa intensidade, como 

é de se esperar para moléculas como o E2.  
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5.2.1. Estudos cinéticos de adsorção 

Os dados obtidos nos ensaios cinéticos foram modelados segundo o modelo de 

pseudo-2ª ordem e pelo modelo de Difusão intrapartícula, como feito para a Etapa 1. 

O ajuste ao modelo de pseudo-2ª ordem são apresentados na Figura 30. 

Pela Figura 30, pode-se observar que os dados corroboram com aqueles 

apresentados na Tabela U, à 25°C (298 K), uma vez que o MIP apresentou 

capacidade de adsorção superior aos demais. Conforme descrito, isto deve ser devido 

à presença do TiO2 que deve ocupar alguns dos sítios de adsorção seletivos, ou 

dificultar a difusão do adsorbato pelo adsorvente. Os NIP apresentaram baixa 

capacidade de adsorção por não apresentarem sítios específicos de adsorção. 

 

Figura 30 - Ajuste do modelo de pseudo-2ª ordem aos dados experimentais de adsorção de E2 (2,0 

mg.L-1, 25 oC) em MIPs e NIPs com e sem TiO2. 

 

Esta hipótese pode ser verificada ao compararmos os parâmetros cinéticos obtidos 

pelo modelo e que são apresentados na Tabela 14. Observa-se que quanto maior a 

constante cinética, menor foi a capacidade de adsorção, o que vai rumo à discussão 

já levantada de que, num processo de adsorção rápido, as moléculas não têm tempo 

de se organizar adequadamente sobre a superfície do adsorvente, ou se difundir pelo 

mesmo, resultando em menores capacidade de adsorção, o que poderá ser verificado 

pelo ajuste ao modelo de difusão intrapartícula. 
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Tabela 14 - Parâmetros cinéticos do modelo de pseudo 2ª ordem para a adsorção de E2 (2,0 mg.L-1, 

25°C) em com e sem TiO2. 

Adsorvente k2 qe r2 

MIP  0,00346 20,8 0,98 

NIP 0,01370 9,6 0,99 

MIP-TiO2 0,00974 9,9 0,96 

NIP-TiO2 0,03000 8,2 0,98 

 

Nota-se também que os MIPs apresentaram constante de adsorção menor que os 

NIPs, o que indica que, no segundo caso, o processo é muito rápido. Isto vai de 

encontro aos resultados observados no estudo termodinâmico, que mostra que a 

energia envolvida na adsorção nos NIPs é menor que nos MIPs, sendo o processo 

facilitado no primeiro caso e caracterizado como adsorção física. Para os MIPs a 

energia é maior pois envolve a formação de ligações químicas, o que reflete 

diretamente na cinética mais lenta do processo. 

Aplicando o modelo de difusão intrapartícula, foram produzidos os gráficos 

apresentados na Figura 31. Para melhor análise, os dados do ajuste foram transcritos 

para a Tabela 15. 

Como as retas obtidas pelo ajuste não interceptam o eixo na origem (0,0), pode-se 

afirmar, conforme já observado na Etapa 1, que estes gráficos apresentam 

multilinearidade, caracterizando diferentes estágios na adsorção, relacionados ao 

processo de difusão do adsorbato pelo adsorvente. 

A primeira reta obtida (1ª Etapa) representa a adsorção instantânea ou adsorção na 

superfície externa, e a segunda (2ª Etapa) a adsorção gradual por difusão 

intrapartícula nos adsorventes. Analisando as inclinações (KD.I.) das 2ª Etapas, 

observa-se que foram maiores para os MIPs, indicando que, para estes, a difusão 

interfere mais no processo de adsorção do que nos NIP, retardando o processo. Isto 

corrobora os resultados observados no ajuste ao modelo de pseudo-2ªordem, bem 

como os dados termodinâmicos, confirmando que a adsorção nos MIP deve, de fato, 

ter envolvido formação de ligações químicas. 
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Figura 31 - Modelagem cinética pelo modelo de Difusão intrapartícula. (A) MIP; (B) NIP; (C) MIP-

TiO2; (D) NIP-TiO2. 

 

Tabela 15 - Parâmetros cinéticos do ajuste do modelo de difusão intrapartícula aos dados de 

adsorção de E2 pelos MIPs sintetizados com ACN e CFM:DMSO. 

  kD.I.(mg.g-1min-½) q (mg.g-1) r2 

MIP 
1ª Etapa 2,36 0,75 0,98 

2ª Etapa 0,59 12,43 0,99 

NIP 
1ª Etapa 3,23 -0,66 0,96 

2ª Etapa 0,31 6,42 0,94 

MIP-TiO2 
1ª Etapa 1,28 0,51 0,94 

2ª Etapa 0,65 3,02 0,96 

NIP-TiO2 
1ª Etapa 0,24 1,99 0,94 

2ª Etapa 0,42 5,03 0,97 

 

5.2.2. Estudo da seletividade 

O estudo de seletividade permitiu avaliar se os materiais produzidos neste trabalho 

apresentaram, de fato, elevada capacidade de reconhecimento molecular, inclusive 
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na presença de moléculas concorrentes. Para tal avaliação, procedeu-se como 

descrito nos itens 2.9 e 4.8. A Figura 33 apresenta os coeficientes de distribuição 

obtidos para a adsorção dos microcontaminantes E2, BPA, DCF, EE2 e E3 (cujas 

estruturas são apresentadas na Figura 32), quando em uma mistura multicomponente, 

empregando-se os adsorventes MIP, NIP, MIP-TiO2 e NIP-TiO2. 

 

Figura 32 – Estrutura molecular dos microcontaminantes empregados nos ensaios de seletividade. 

Conforme pode-se observar na Figura 33, os valores das constantes de distribuição 

Kd (E2) obtidas para os polímeros sintetizados na Etapa 2 foram significativamente 

maiores para os MIP que para os NIP. Nos NIPs foi possível observar valores de kd 

equiparáveis ou até mesmo superiores aos obtidos para o E2, o que é um bom 

indicativo da capacidade de reconhecimento molecular dos MIPs para a molécula para 

a qual foram impressos. 

 

Figura 33– Coeficientes de distribuição (kd) obtidos para adsorção de E2, BPA, DCF, EE2 e E3 em 
MIP, NIP, MIP-TiO2 e NIP-TiO2. 
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A capacidade de reconhecimento molecular dos MIP fica ainda mais evidentes ao 

comparar-se os valores obtidos para o E2 com os obtidos para moléculas com 

estrutura semelhantes, como é o caso do EE2 e do E3. No caso do EE2, o grupo etil 

pode ocasionar um impedimento estérico, impossibilitando que as ligações 

específicas sejam eficientemente formadas. Já o E3, além de apresentar impedimento 

estérico, já que dá maior volume à molécula, a torna mais hidrofílica, diminuindo sua 

tendência em migrar da fase líquida para a sólida (hidrofóbica). Nos NIPs, a adsorção 

tanto de EE2 quanto E3 foi elevada, mostrando que o impedimento estérico não foi 

determinante para a adsorção, indicando que a mesma deve ocorrer superficialmente 

e de forma não específica. 

Os valores de Kd para o DCF foram baixos em todos os casos, uma vez que este 

contaminante tem solubilidade em água superior aos demais, além de não ser 

hidrofóbico, como o BPA, por exemplo, que mesmo tendo estrutura muito distinta do 

E2, pode ser adsorvido apenas por afinidade física (hidrofobicidade). 

Para se avaliar melhor a eficiência do processo de impressão, foram calculados os 

coeficientes de seletividade (kMIP e kNIP) e, à partir deles, o coeficiente de seletividade 

relativa, k’, que  indica a eficácia do MIP, em relação ao NIP, em adsorver o E2 ao 

invés dos outros competidores. Estes resultados são apresentados na Tabela 16. 

Os valores de k’ maiores que 1,0, indicam que os MIPs apresentaram maiores 

coeficientes de seletividade (k) para o E2 em relação aos demais contaminantes que 

os NIPs. Osbserva-se que o E3 (com estrutura mais próxima à do E2), foi o que 

proporcionou maiores valores de k’, indicando que o MIP foi altamente eficaz na 

diferenciação das duas moléculas, mesmo tendo grandes semelhanças; isto é mais 

um indício da eficiência da impressão molecular. 

Comparando-se os materiais com e sem TiO2, observa-se que ao adicionar-se o 

fotocatalisador, ocorre uma leve perda de seletividade (constatada pela leve 

diminuição dos valores de k’), o que era esperado, uma vez que já foi discutido o 

aumento das constantes termodinâmicas e alterações físicas, como diminuição da 

área superficial, causadas pelo mesmo. 

Apesar da leve diminuição dos k’ ao adicionar-se TIO2, observa-se que para o DCF 

houve um aumento, isto é, a presença do TiO2 possibilitou maior afinidade do MIP por 

este microcontaminante. Uma hipótese que poderia explicar este comportamento é 

que o catalisador deve causar alteração nas cargas superficiais do polímero, o que, 
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dependendo das condições de ensaio (pH), e das propriedades das espécies (PCZ 

dos adsorventes e pKa dos microcontaminantes), pode favorecer forças de atração 

eletrostáticas (lembrando que o diclofenaco é um sal), causando um aumento de sua 

adsorção sobre o sólido. 

Tabela 16 – Parâmetros de seletividade para a adsorção seletiva de E2. 

Microcontaminante E2 BPA DCF EE2 E3 

MIP 

qe (µg.g-1) 110,0 28,1 12,7 51,4 12,2 

kd (L.g-1) 1471,2 714,3 153,5 920,8 159,7 

kMIP ------ 2,1 9,6 1,6 9,2 

NIP 

qe (µg.g-1) 68,8 45,9 21,4 93,4 53,7 

kd (L.g-1) 1053,3 1005,2 239,8 1322,8 605,1 

kNIP ------ 1,0 4,4 0,8 1,7 

k' = kMIP/kNIP ------ 2,0 2,2 2,0 5,3 

MIP-TiO2 

qe (µg.g-1) 101,4 28,3 20,9 39,1 10,6 

kd (L.g-1) 1269,4 680,2 252,6 699,6 131,8 

kMIP-TiO2 ------ 1,9 5,0 1,8 9,6 

NIP-TiO2 

qe (µg.g-1) 81,1 77,1 27,7 85,9 54,1 

kd (L.g-1) 1187,1 1180,1 323,2 1166,6 631,0 

kNIP-TiO2 ------ 1,0 3,7 1,0 1,9 

k' = kMIP-TiO2/kNIP-TiO2 ------ 1,9 1,4 1,8 5,1 

 

5.2.3. Estudos de adsorção associados à fotorregeneração 

Na Figura 34 são apresentados os resultados obtidos nos ensaios de adsorção 

simultânea à fotodegradação (Estágio Único). Em todos os casos, os sistemas foram 

mantidos sob agitação por 60 minutos no escuro para equilíbrio de adsorção. Após 60 

minutos, ligou-se as lâmpadas de radiação UV em metade dos frascos (Figura 34-B), 

incluindo a do frasco controle que continha  apenas solução de E2. Analisando os 

resultados, observa-se que no caso dos ensaios não irradiados, em que predominou 

a remoção por adsorção (Figura 34-A), a diferença entre as concentrações finais foi 

de no máximo 0,4 mg.L-1, o que resultou em uma remoção máxima de E2 de 

aproximadamente 50%, obtida para o MIP.  
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Figura 34 - Concentração de E2 em solução ao longo do tempo nos ensaios de adsorção (A) e de 

adsorção-fotodegradação (B). 

 

Ao se comparar os frascos irradiados com aqueles sem radiação, observa-se que ao 

ligar a lâmpada UV houve uma queda brusca na concentração residual de E2 no meio, 

mesmo na ausência de adsorvente. Isto indica que a radiação por si só é capaz de 

proporcionar moderada elevada remoção do E2 (cerca de 70% em relação à inicial) 

devido à fotólise do fármaco. Isso ocorre porque este fármaco tem alta absorção de 

radiação em 198 e 280 nm, que é bem próximo do comprimento de onda de emissão 

das lâmpadas UV-Visível (265 nm). 

A Figura 34 indica ainda que, na presença dos adsorventes, a remoção de E2 foi 

maior, chegando à 100% para o MIP-TiO2, mesmo este tendo capacidade de adsorção 

menor que o MIP. Tais resultados evidenciam que o TiO2 contribuiu positivamente  

para a remoção de E2 durante o processo. 

 

Figura 35 - Remoção do carbono orgânico total (COT) nos ensaios de adsorção e adsorção-

fotodegradação. 
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A Figura 35 apresenta a remoção de COT obtida ao final dos ensaios de adsorção e 

fotodegradação simultâneos. Observa-se que, em todos os casos, a aplicação de luz 

UV proporcionou maior degradação de carbono orgânico do que nos casos onde o 

ensaio se deu o tempo todo no escuro. A degradação de E2, com remoção de 

carbono, apenas pela ação da radiação (UV) foi menor que 4%. Sendo assim, mesmo 

considerando ação direta da luz na fotodegradação do E2, no caso especifico do MIP-

TiO2, o ganho em eficiência na remoção de carbono foi muito superior quando 

empregando a radiação (a remoção saltou de 18 para 28%), evidenciando a 

contribuição do TiO2 no processo de fotodegradação do adsorvato. 

No ensaio de ciclos de adsorção (processo em duplo estágio), seguidos de 

fotodegradação ou dessorção do adsorvato em água (Figura 36), observou-se que no 

1º ciclo de uso, os adsorventes apresentaram praticamente a mesma capacidade de 

adsorção, o que era esperado por todos serem adsorventes seletivos. No 2° ciclo 

houve uma pequena diminuição no qe para todos os materiais; porém, já a partir do 3° 

ciclo de uso, a queda foi muito mais evidente, exceto para MIP-TiO2 submetido ao 

processo de regeneração via fotodegradação (luz UV ligada).Por outro lado, o MIP 

submetido ao mesmo processo apresentou queda em sua capacidade de adsorção, o 

que indica a eficiência do TiO2 no processo de regeneração dos sítios adsortivos do 

MIP. 

 

Figura 36 - Variação da capacidade de adsorção (qe, mg.g-1) de E2 ao longo dos ciclos de adsorção 
seguida recuperação dos adsorventes (MIP e MIP-TiO2) por lavagem com água ou fotorregeneração 

(MIP-UV e MIP-TiO2-UV). 
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Comparando-se o MIP ao MIP-TiO2 não submetidos à fotorregeneração (apenas à 

dessorção em água), nota-se que o segundo apresentou queda de sua capacidade 

de adsorção muito mais expressiva que o primeiro; isso decorre, provavelmente, de 

sua menor capacidade de adsorção, avaliada nos ensaios isotérmicos, devido à 

presença do catalisador. Acredita-se que em condições otimizadas de ensaio, a 

fotorregeneração possa reestabelecer a capacidade de adsorção do MIP-TiO2 de 

forma mais eficiente, prolongando seu uso até a saturação e, consequentemente, 

aumentando o tempo entre resposições de catalisador. 

Após a análise dos resultados obtidos nos ensaios de fotodegradação, observa-se 

que o sistema adotado para o segundo ensaio (Figura 15) é mais promissor, uma vez 

que quando opta-se por fazer primeiro a adsorção para depois submeter o adsorvente 

à fotorregeneração, os gastos energéticos são menores. O processo em duplo estágio  

minimiza a competição pelos radicais livres no meio, uma vez que em um sistema de 

adsorção e fotodegradação combinada, parte da energia UV fornecida seria gasta pra 

degradar outras moléculas de menor toxicidade, o que poderia contribuir para menor 

destruição dos compostos de interesse, principalmente sob baixas doses de radiação.  



 

88 
 

6. Conclusões 

A partir dos estudos de caracterização realizados foi observado que, fisicamente, os 

polímeros impressos (MIPs) não apresentam grandes diferenças dos não-impressos 

(NIP), e ambos apresentaram, de maneira geral, área superficial elevada, entre 200 e 

300 m2g-1. 

Apesar das semelhanças físicas entre MIPs e NIPs, os ensaios de adsorção 

permitiram observar que a impressão molecular foi realizada com sucesso, tendo-se 

produzido MIPs com alta capacidade de reconhecimento molecular para a molécula 

alvo (E2), bem como obtenção de resultados superiores a outros reportados na 

literatura. Para o melhor MIP sintetizado, obtendo-se uma capacidade de adsorção de 

aproximadamente 26 mg.g-1, cerca de 3 vezes maior que o respectivo NIP. 

Os estudos isotérmicos permitiram observar um comportamento pouco descrito na 

literatura para os MIP, que foi a adsorção em multicamadas, além de permitirem inferir 

que o processo de adsorção seletiva se dá por meio de adsorção química, uma vez 

que as entalpias foram superiores à 85 kJ para os MIPs, e inferior para os NIPs, 

indicando que a adsorção não seletiva é preferencialmente física. 

Pode-se avaliar também a influência da inserção do fotocatalisador TiO2 na matriz 

polimérica, tendo-se constatado que o mesmo causa uma elevação dos valores dos 

parâmetros termodinâmicos, bem como dificulta o processo de difusão, comprovado 

pela modelagem cinética pelo modelo de difusão intrapartícula. Todos os materiais 

produzidos resultaram em processos de adsorção de pseudo-2ª ordem, ratificando a 

complexidade do processo. 

Comparando-se os sistemas propostos para os ensaios de fotodegradação, notou-se 

que o sistema em duplo estágio (adsorção seguida de fotocatálise), se mostrou mais 

promissor, uma vez que foi possível observar a manutenção da capacidade de 

adsorção do MIP após 5 etapas de ensaio e regeneração. 
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7. Perspectivas futuras 

Embora os resultados não deixem dúvida quanto ao sucesso da impressão molecular 

e aos benefícios relativos à incorporação do TiO2 ao polímero, ensaios em condições 

otimizadas podem melhorar ainda mais os resultados obtidos e abrir uma perspectiva 

de aplicação real da metodologia e processo proposto. 

Como observado nos ensaios de seletividade, a presença do TiO2 causou diminuição 

da seletividade em relação ao E2, logo, para comprovar a hipótese levantada (de 

favorecimento da atração eletrostática MIP-DCF), é necessário que se faça a 

caracterização dos adsorventes para determinação do PCZ (Ponto de carga zero) ou 

Potencial Zeta, comparando estes dados ao pH de trabalho e pKa dos 

microcontaminatnes. Esta análise permitiria também avaliar a influência do pH para a 

adsorção de E2, que não foi avaliada neste trabalho, mas pode resultar em grande 

melhora nas capacidades de adsorção e seletividade. 
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