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RESUMO 
 

Os ácidos clorogênicos (CGA) constituem um grupo de compostos fenólicos oriundos 
da esterificação entre ácidos hidroxicinâmicos e o ácido quínico. Os mesmos apresentam 
atividade antioxidante, antitumoral, antibacteriana e anti-inflamatória, sendo amplamente 
encontrados em produtos naturais como café e frutas. Diante disso, neste trabalho foi 
desenvolvido um sensor voltamétrico sensível e seletivo para a determinação de ácido 5-
cafeoilquínico (5-CQA), baseado em um eletrodo de carbono vítreo (ECV) recoberto com 
uma camada de nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNTs), enxertado com 
viniltrimetoxisilano (VTMS) através de polimerização in situ, e um filme com siloxanos 
funcionalizados, o qual denominamos de MIS (“Molecularly Imprinted Siloxane”), obtido 
pelo processo sol-gel. O sensor foi caracterizado por microscopia eletrônica de varredura 
(MEV), espectroscopia no infravermelho (IR) e voltametria de pulso diferencial (VPD) e 
avaliado na análise de amostras reais de sucos de maçã, uma importante fonte de CGA na 
alimentação, após prévia otimização dos parâmetros experimentais. Primeiramente, foi 
realizado um teste preliminar de recuperação através da análise de uma amostra de suco de 
maçã antes e após adições de quantidades conhecidas de 5-CQA, obtendo-se recuperações de 
99,3 a 108,6 %. Após, o sensor foi aplicado na determinação de 5-CQA em seis amostras de 
sucos industrializados de maçã, utilizando curvas analíticas na faixa de concentração entre 0,8 
e 10 mol kg-1 e com limite de detecção estimado de 0,062 mol kg-1. Os resultados obtidos 
apresentaram valores de desvio padrão relativo (DPR) de 3,29 a 12,58 % entre as replicatas de 
análise. O bom desempenho apresentado pelo sensor na determinação do 5-CQA pode ser 
atribuído ao uso dos nanotubos de carbono e do siloxano com impressão molecular, os quais 
possibilitaram um aumento da área superficial específica do sensor, a formação de cavidades 
seletivas ao 5-CQA no interior do filme com impressão molecular e uma maior interação 
entre o 5-CQA e os grupos funcionais presentes na superfície deste filme. 

 
Palavras chave: ácido 5-cafeoilquínico, siloxano de impressão molecular, sol-gel, MWCNTs.  

 
   



 
 

 

ABSTRACT 
 
 

The chlorogenic acids (CGA) are a group of phenolic compounds produced from the 
transesterification reaction between hydroxycinnamic acids and the quinic acid. They present 
antioxidant, antitumor, antibacterial and anti-inflammatory activity and are widely found in 
natural products, such as coffee and fruits. Therefore, a sensible and selective voltammetric 
sensor for 5-caffeoylquinic acid (5-CQA) determination was developed in this work, based on 
a glassy carbon electrode (ECV) covered with a sheet of multiwalled carbon nanotubes 
(MWCNTs), grafted with vinyltrimethoxysilane by in situ polymerization, and a film with 
functionalized siloxanes, named as MIS (Molecularly Imprinted siloxane), obtained by sol-gel 
process. The sensor was characterized by scanning electron microscopy (MEV), infrared 
spectroscopy (IR) and differential pulse voltammetry (VPD) and evaluated in the analysis of 
real samples of apple juices, an important 5-CQA source in feeding, after previous 
optimization of some experimental parameters. Firstly, a preliminary recovery test was carried 
out by analyzing one sample of apple juice before and after additions of known amounts of 5-
CQA, resulting in recovery values from 99.3 to 108.6 %. After, the sensor was applied for 5-
CQA determination in six samples of industrialized apple juices, using analytical curves in the 
concentration range between 0.8 and 10 mol kg-1 and with an estimated detection limit of 
0.062 mol kg-1. The results obtained showed relative standard deviation (DPR) values from 
3.29 to 12.58 % among analytical replicates. The good performance of the sensor for 5-CQA 
determination can be attributed to the use of the carbon nanotubes and the molecularly 
imprinted siloxane, which allowed an increase of the specific surface area of the sensor, the 
formation of selective cavities in the bulk of the molecularly imprinted film and a greater 
interaction between the 5-CQA and the functional groups in the surface of this film. 

 
Keywords: 5-caffeoylquinic acid, molecularly imprinted siloxane, sol-gel, MWCNTs. 
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1. Introdução 

1.1. Ácido clorogênico 

A busca por uma vida saudável vem se tornando a preocupação de muitas pessoas ao 
longo dos últimos anos. Neste sentido, elas se depararam com uma receita antiga e simples: o 
consumo regular de frutas e hortaliças. Estas cada vez mais estão associadas à redução do 
risco de diversas doenças, tais como as doenças crônicas, cardiovasculares e câncer, sendo as 
propriedades antioxidantes, atribuídas à presença de polifenóis, considerada um dos fatores 
que contribuem para esta redução (HOFFMANN-RIBANI & RODRIGUEZ-AMAYA, 2008; 
KRELING & BENFATO, 2005). 

Os compostos fenólicos representam um grupo de antioxidantes que combatem o 
envelhecimento celular (radicais livres). São amplamente distribuídos na natureza e podem 
ser encontrados em diversos tipos de vegetais, frutas e produtos industrializados, sendo os 
ácidos clorogênicos os mais abundante nos alimentos (GARAMBONE & ROSA, 2007). Eles 
agem como antioxidantes, não somente pela sua habilidade em doar hidrogênio ou elétrons, 
mas também em virtude de seus radicais intermediários estáveis, que impedem a oxidação de 
vários ingredientes do alimento.  

O termo ácido clorogênico foi proposto por Payen em 1846 para designar um composto 
fenólico com função ácida e estrutura química desconhecida, que apresentava cor verde em 
meio aquoso levemente alcalino e exposto ao ar. Em 1907, esse composto foi isolado na 
forma de um complexo cristalino, chamado clorogenato de cafeína. Sua estrutura química foi 
estabelecida em 1932 por Fisher, que a nomeou como ácido 3-cafeoilquínico, atualmente 
conhecido como ácido 5-cafeoilquínico (DE MARIA & MOREIRA, 2004).  

O ácido clorogênico representa um conjunto de 5 principais grupos dos compostos 
fenólicos,  sendo seus isômeros formados pela esterificação entre o ácido quínico com uma ou 
mais moléculas dos ácidos hidroxicinâmicos: o ácido caféico, o ferúlico, ou o ρ-cumárico, 
originando uma diversidade de isômeros que se diferem pela posição do grupo hidroxila (DE 
MARIA & MOREIRA, 2004; CLIFFORD, 1999; OLIVEIRA & BASTOS, 2011). Dentre os 
isômeros obtidos, o ácido 5-cafeoilquínico formado pela esterificação do ácido cafeico com o 
ácido quínico, é considerado um dos compostos mais encontrados e em grande quantidade nos 
alimentos (HIGDON & FREI, 2006). Suas estruturas químicas podem ser observadas na 
Figura 1.    
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Figura 1 - Estruturas químicas dos ácidos quínico, cafeico e 5-cafeoilquínico. 
 
As principais fontes de ácido clorogênico na alimentação são café e as frutas, como 

kiwi, cereja, ameixa, frutas vermelhas, tomate, pêra e maçã. No entanto, também podem ser 
encontrados em algumas plantas, legumes e bebidas, como na erva mate, vinhos, entre outros 
(CHO et al., 2010; CLIFFORD, 1999).  

A maçã é uma das frutas mais conhecidas e possivelmente a mais consumida entre a 
população, pois além de acessível é uma das maiores fontes de polifenóis na alimentação, 
sendo, portanto uma das frutas mais estudadas (KRELING & BENFATO, 2005). 

Nas maçãs, o ácido clorogênico pode ser encontrado em concentrações semelhantes na 
casca e na polpa, cerca de 30-60 mg kg-1 e na fruta inteira podendo conter aproximadamente 
62-385 mg kg-1, porém sua concentração pode variar dependendo das condições de cultivo 
(CLIFFORD 1999; DE MARIA & MOREIRA, 2004; OLIVEIRA & BASTOS, 2011).  

O interesse de muitos autores em estudar o ácido clorogênico é devido ao efeito 
farmacológico sobre determinadas doenças. Atualmente, há na literatura vários trabalhos 
descritos sobre os efeitos benéficos associados ao consumo de alimentos contendo ácido 
clorogênico, quando ingerido regularmente, como a redução do risco relativo de doenças 
cardiovasculares (WATANABE et al., 2006; BONITA et al., 2007), diabetes tipo 2 
(GARAMBONE & ROSA, 2007; HIGDON & FREI, 2006; JOHNSTON et al., 2003), e 
atividades antibacterianas e antinflamatórias (SANTOS et al., 2006; ALMEIDA et al., 2006), 
sendo sua atividade antioxidante a mais evidenciada (MOREIRA et al., 2005; BONITA et al., 
2007; DEL CASTILLO et al., 2002; WOLFE et al., 2003), porém ainda há a necessidade de 
mais estudos para comprovar a associação dos ácidos clorogênicos a redução dessas doenças. 

A ação antioxidante desses compostos é devido às suas propriedades redutoras e 
estrutura química. Estas características desempenham um importante papel na neutralização 
ou sequestro de radicais livres e quelação de metais de transição (SOUZA et al., 2007).  
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1.1.1. Métodos empregados para determinação de ácido clorogênico 

Atualmente vários métodos analíticos têm sido descritos para a determinação de ácido 
clorogênico (DE MARIA & MOREIRA, 2004), como a cromatografia em fase gasosa (GC), 
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) (MATTILA & HELLSTROM, 2007; LU & 
FOO, 1997; KRIZMAN et al., 2007), cromatografia líquida acoplada à espectrometria de 
massas (LC-MS) (CLIFFORD et al., 2008), eletroforese capilar (WANG et al., 2007a; 
VAHER & KOEL, 2003), quimiluminescência (WANG et al., 2007b). 

No trabalho de LIU et al. (2008), foi desenvolvido um método por cromatografia 
líquida de alta eficiência de fase reversa (RPHPLC) combinada com uma etapa de pré-
concentração para a determinação de sete polifenóis, entre eles o ácido clorogênico, em água. 
A pré-concentração foi realizada pelo método de adsorção-dessorção com a resina de 
estireno-divinilbenzeno (XAD-4), e os analitos foram dessorvidos por metanol, sendo o pH 
apropriado para a adsorção foi de 2,5. Na fase móvel foi usada solução de metanol e ácido 
acético-água (1:99, v/v). Após as condições otimizadas, foram obtidas curvas de calibração, 
para cada analito estudado, em concentrações entre 0,8-3 mg L-1, com coeficientes de 
correlação superiores a 0,9990. Nas amostras padrão foram obtidas recuperações para a etapa 
de pré-concentração entre 93-99 %, e desvios padrão relativos de 0,2-2,0 %, para cinco 
medidas. Os polifenóis em água foram então analisados, obtendo concentração de ácido 
clorogênico 32,8 g L-1. Os resultados mostraram que o método apresenta uma boa 
reprodutibilidade e recuperações aceitáveis para a determinação dos setes analitos estudados, 
fornecendo assim uma boa maneira para determinação de concentração de polifenóis em água. 

Berregi et al. (2003), desenvolveram um método de determinação de ácido clorogênico 
em sucos de maçã por meio de sinais de Espectroscopia de prótons por ressonância magnética 
nuclear (1H RMN), sem qualquer derivação, utilizando uma nova medição padrão interna e 
áreas de pico específico. Este método oferece algumas vantagens em termos de rapidez e 
simplicidade de preparação da amostra. Nesse estudo, eles fizeram uma curva de calibração 
para o CGA e após foi feito um teste de adição de padrão para as amostras de suco de maçã, 
onde foram adicionados aos sucos padrão de CGA, sendo sua concentração calculada a partir 
dos resultados obtidos no espectro de 1H RMN com a equação de calibração. Com esse 
método, eles obtiveram resultados satisfatórios de 91 % a 107 %.  Isto demonstra que não há 
efeitos de matriz são observado, portanto, o método proposto é válido para a direta 
determinação do ácido clorogênico em sucos de maçã. 
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Essas técnicas são bastante sensíveis, permitindo detecção do analito em baixas 
concentrações. No entanto, esses métodos apresentam algumas desvantagens, como o elevado 
custo de equipamentos e acessórios, as análises são lentas e trabalhosas, pois em alguns casos, 
são necessárias etapas de extração ou pré-concentração aumentando assim, o risco de perda da 
amostra, além de necessitarem de operadores bem treinados (NETO, 2010; WANG et al., 
2007b). 

Como alternativa, nos últimos anos as técnicas eletroquímicas têm sido bastante 
aplicadas em química analítica, pois apresentam características adequadas ao meio, como alta 
seletividade e sensibilidade, viabilidade, exatidão, baixo custo na aquisição do equipamento 
quando comparados às técnicas cromatográficas, baixo impacto ambiental, devido ao pouco 
consumo de reagentes, além de obter os menores limites de detecção em relação às 
espectrométricas. Essas vantagens fazem com que essa técnica seja amplamente aplicada na 
determinação de ácido clorogênico (SANTOS, 2009). 

Com base nas observações efetuadas, o desenvolvimento de novas estratégias visando 
melhorar a sensibilidade e o desempenho das técnicas eletroquímicas para determinação do 
ácido 5-cafeoilquínico, principal isômero do ácido clorogênico é de suma importância. 

Vale ressaltar que os sensores eletroquímicos estão se tornando ferramentas importantes 
em algumas análises, devido a sua simplicidade, a alta sensibilidade e o seu baixo custo de 
análise, podendo ser melhorados ainda mais com a incorporação de materiais de impressão 
molecular, que são altamente seletivos. Neste contexto, os sensores eletroquímicos em 
conjunto com o MIP representam uma alternativa versátil para a determinação do ácido 5-
cafeoilquínico e outros analitos e suas principais vantagens são a rapidez da análise e a 
possibilidade de usar as amostras, sem ser preciso a preparação da amostra, além de alcançar 
limites de detecção na ordem de 10-8 mol L-1 (NETO, 2010). 

Atualmente, existe na literatura trabalhos utilizando sensores químicos e MIP em 
análise de amostras contendo o ácido clorogênico, demonstrando a eficiência do método. 

No trabalho de SANTOS et al. (2011), foi desenvolvido um sensor eletroquímico para a 
determinação de ácido clorogênico a partir de um eletrodo de ouro recoberto com um filme de 
siloxano impresso obtido pelo processo sol-gel. De acordo com as condições analíticas 
otimizadas pela técnica de voltametria de pulso diferencial, a corrente de pico anódico foi 
linear para o ácido clorogênico em concentrações variando entre de 5,0 x10-7 mol L-1 a 1,2 
x10-5 mol L-1 com o limite de detecção de 1,48 x10-7 mol L-1. Esse sensor foi testado em 
amostras reais de café e chá, obtendo valores de recuperação entre 94,3 % a 107,9 %. O 
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sensor apresentou alta seletividade e sensibilidade, comprovando o desempenho do sensor 
modificado para o ácido clorogênico e amostras reais. 

Diante disso, o desenvolvimento de novos sensores químicos modificado com 
nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNTs) funcionalizados e combinados com a 
impressão molecular e a técnica sol-gel, surge como uma alternativa promissora e oferecem 
contribuições significativas para a química analítica, principalmente devido o fato de existir, 
na literatura, uma escassez de dados sobre o emprego de MIS, como materiais sintéticos. 
Nesse sentido, no presente trabalho o uso dos nanotubos de carbono irá intensificar a 
sensibilidade de detecção eletroquímica, aumentar a área superficial e promover a 
transferência de carga para uma melhor determinação de ácido 5-cafeoilquínico, principal 
isômero do ácido clorogênico.  

 
1.2. Nanotubos de carbono  

Atualmente há um grande interesse em Nanociência e Nanotecnologia (N&N), pois 
envolvem materiais, processos e produtos na escala que varia de 1 a 100 nanômetros.  
Segundo os pesquisadores PASCHOALINO et al. (2010) a nanotecnologia é um dos ramos da 
ciência que mais se desenvolve atualmente, devido a altos investimentos em pesquisa. 
Também devido a inevitável exposição humana e ambiental aos nanomateriais presentes em 
filmes e ligas metálicas, na indústria de cosméticos, biotecnologia, sensores, na área 
ambiental, entre outros. Dentre os materiais provenientes da N&N, têm-se os materiais 
nanoestruturados, sendo os nanotubos de carbono (NTCs) um dos mais representativos 
(ZARBIN, 2013).  

Os nanotubos de carbono foram descritos inicialmente em 1991 por Iijima (IIJIMA, 
1991) e correspondem a materiais nanoestruturados de extrema importância científica e 
tecnológica, sendo materiais com características diferentes entre si, constituídos por uma ou 
mais folha de grafeno enrolados, a partir do seu próprio eixo, formando estruturas cilíndricas 
(tubulares, unidimensionais 1D) com diâmetros na ordem de nanômetros (nanotubos) e 
comprimento de micrômetros. (ZARBIN, 2013). Apresentam em sua estrutura intrínseca 
átomos de carbono ligados entre si em uma hibridização sp2 dispostos em arranjos hexagonais 
(BANERJEE et al., 2005).  

Esses materiais podem ser classificados quanto ao número de camadas de folhas de 
grafeno do qual são constituídos, podendo ser nanotubos de carbono de paredes múltiplas 
(MWCNTs, do inglês Multi-Walled Carbon Nanotube), com várias folhas de grafeno 
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enroladas de forma concêntrica, como um tubo coaxial, separadas entre si por uma distância 
semelhante com a observada entre as folhas de grafeno no grafite (aproximadamente 0,34 
nm), Figura 2A, e nanotubos de carbono de parede simples (SWCNTs, do inglês Single-
Walled Carbon Nanotube), que são constituídos por uma única folha de grafeno enrolada 
sobre um eixo cilíndrico, apresentando boa uniformidade em relação ao diâmetro (0,7-2,0 
nm), sendo relativamente longos (alguns micrômetros) (ZARBIN, 2013; VALCÁRCEL et al., 
2005; FILHO & FAGAN, 2007; LOMBA, 2007), conforme mostra a Figura 2B.  

      
                                                             (A)                    (B) 
Figura 2 - (A) Nanotubos de carbono de paredes múltiplas, MWCNTs e (B) Nanotubos de carbono de parede 
simples, SWCNTs (Adaptado de Lomba, 2007). 

 
Os materiais sintetizados inicialmente por Iijima foram os MWCNTs através do método 

de descarga de arco elétrico (IIJIMA, 1991) e, cerca de dois anos depois, Iijima e Ichihashi 
(IIJIMA & ICHIHASHI, 1993) e Bethune e colaboradores (BETHUNE et al., 1993) 
publicaram quase que simultaneamente a síntese dos SWCNTs, também pelo método arco-
descarga (POPOV, 2004; FILHO & FAGAN, 2007; THOSTENSON et al., 2001). 

Os nanotubos de carbono são materiais sintéticos e produzidos em laboratórios, porém, 
apesar dos avanços nos métodos de síntese, nos últimos anos, seu custo ainda é excessivo 
quando produzido em larga escala (BALASUBRAMANIA & BURGHARD, 2005). Dentre os 
métodos de síntese descritos na literatura, o método de Deposição Química de Vapor (CVD, 
do inglês Chemical Vapor Deposition) é considerado o mais viável economicamente, 
apresentando alta eficiência para a preparação de MWCNTs em larga escala em termos de 
qualidade, controle, uniformidade e alto grau de pureza. Este método consiste na 
decomposição de precursores de carbono (hidrocarbonetos, álcoois, etc.) utilizando um 
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catalisador metálico (Fe, Ni, Co, etc.) em fornos com temperaturas e pressão atmosfera 
controlados. (ZARBIN, 2013; THOSTENSON et al., 2001). 

Desde a sua descoberta, os nanotubos de carbono têm atraído a atenção de cientista de 
todo o mundo (BALASUBRAMANIA & BURGHARD, 2005) e suas propriedades e 
aplicações vêm sendo estudados ao longo das últimas décadas. Devido as suas propriedades 
únicas, podem ser utilizados como materiais em diferentes áreas tecnológicas sendo 
amplamente utilizados para a modificação da superfície de eletrodos, uma vez que melhoram 
as propriedades de detecção destes dispositivos eletroquímicos, como por exemplo, 
provocando o aumento da área eletroativa, permitindo a amplificação no sinal analítico, 
diminuição do sobrepotencial de trabalho. Além disso, a presença de grupos funcionais 
afetam suas propriedades, possibilitando modificações químicas a partir de reações nestes 
defeitos estruturais, fazendo com que os sensores baseados em nanotubos de carbono sejam 
atrativos para modificação com diferentes espécies.  

Os nanotubos de carbono necessitam ser modificado para serem usados no 
desenvolvimento de sensores eletroquímicos com o objetivo de contornar as dificuldades em 
dispersá-los, principalmente em meio aquoso, já que formam aglomerados devido às 
interações de Van der Walls existentes entre eles. Sua modificação pode facilitar a interação 
dos nanotubos de carbono com diversos tipos de moléculas, podendo melhorar o 
desenvolvimento dos sensores constituídos com esses materiais, garantindo assim materiais 
com propriedades diferenciadas (SILVA, 2011). Como por exemplo, os sensores a base de 
nanotubos de carbono com polímeros com impressão molecular. 

 
1.3. Polímeros de impressão molecular (MIP) 

1.3.1. Um breve histórico sobre os polímeros com impressão molecular  

A impressão molecular tem sido amplamente reconhecida como uma das metodologias 
mais promissoras para a preparação de receptores artificiais envolvendo a formação de sítios 
de ligação em uma matriz polimérica sintética que sejam complementares no caráter funcional 
e estrutural ao seu substrato. 

Os polímeros de impressão molecular, mais conhecido como MIP (do inglês, 
molecularly imprinted polymer), são polímeros sintéticos que apresentam propriedades de 
reconhecimento molecular elevadas para uma molécula molde (também referida como 
molécula chave, molécula alvo, molécula impressa, antígeno impresso, template ou analito), e 
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que atuam de forma semelhante aos sistemas enzimas-substratos ou antígeno-anticorpo no 
processo de reconhecimento molecular da substância escolhida como molde (TARLEY et al., 
2005a; SELLERGREN & GERMANY, 1997).  

A ideia de usar uma molécula molde como template para se ligar seletivamente a um 
sítio de reconhecimento específico surgiu a partir da teoria de Pauling, em 1940, (PAULING, 
1940) para a formação de anticorpos em sistema imunológico, onde um antígeno se portava 
como uma molécula molde para moldar a cadeia polipeptídica de anticorpos, gerando 
configurações complementares altamente seletivas (TARLEY et al., 2005a; WHITCOMBE & 
VULFSON, 2001). Em 1949, Dickey, baseado na teoria de Pauling, sintetizou um material 
adsorvente (sílica gel) com afinidades específicas a uma dada molécula e capazes de se religar 
seletivamente à mesma (DICKEY, 1949). 

O primeiro trabalho em química analítica usando polímeros impressos surgiu em 1972, 
por Wulff e Sarhan, no qual sintetizaram um polímero orgânico enantioseletivo para o ácido 
glicérico, sítios seletivos para a separação enantiomérica de racematos de açúcares, onde as 
interações entre a molécula molde e os monômeros funcionais eram de natureza covalente. 
Esses polímeros apresentaram alta seletividade na retenção do enantiômero ácido D,L-
glicérico, devido à boa interação entre os monômeros funcionais e a molécula molde. Porém, 
apresentou dificuldade no processo de extração da molécula molde do sítio de ligação, sendo 
necessários, processos mais drásticos, como reações de hidrólise, podendo inativar o polímero 
para futuras ligações (MIGUEL, 2012). 

Desde então, os referidos materiais vem sendo empregados em associação com sensores 
eletroquímicos visando o desenvolvimento de dispositivos seletivos. Também, a impressão 
molecular apresenta importantes aplicações no preparo de amostras atuando como extratores 
seletivos em extração em fase sólida (SPE, do inglês Solid Phase Extraction,) 
(ANDERSSON, 2000; TARLEY & KUBOTA, 2005) e em técnicas de separação, tais como, 
a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) (HWANG & Lee, 2002) e a 
eletrocromatografia capilar (CEC) (LIN et al., 1997). 
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1.3.2. Preparo dos MIP 

1.3.2.1. Estratégias e procedimentos de impressão molecular  

O processo da síntese do MIP, mostrado na Figura 3, consiste, na interação, por meio de 
ligações covalentes ou não-covalentes, de uma molécula molde com moléculas de um ou mais 
monômeros funcionais, formando um complexo estável “monômero-molécula molde”. Após 
o auto-arranjo dessas moléculas é adicionado ao meio um agente reacional que promove a 
ligação cruzada no polímero, a fim de produzir uma matriz polimérica rígida ao redor dessa 
molécula. A reação de polimerização é iniciada após a adição do iniciador radicalar, na 
ausência de oxigênio, geralmente realizada com um fluxo de um gás inerte (N2 ou Ar), e em 
seguida é induzida por temperatura ou radiação ultravioleta (UV), responsável pelo 
fornecimento de radicais reativos que dão início e continuidade à reação. Posteriormente, a 
molécula molde é removida da matriz polimérica, por meio de solventes ou quando necessário 
por clivagem química, deixando assim, uma cavidade resultante, ou seja, sítios seletivos 
capazes de reconhecer a molécula molde (ou composto com estruturas semelhantes à 
molécula molde), em relação à forma, tamanho, e quanto à presença de grupos funcionais 
(TARLEY et al., 2005a; SHARMA et al, 2013).  

 

 
Figura 3 - Representação esquemática do processo de impressão molecular (adaptado de 
http://www.utc.fr/~wmpi/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=8). 
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Os MIPs resultantes são estáveis, fortes e resistentes a um amplo intervalo de pH, 
solventes e temperatura, de modo que o seu comportamento emula interações estabelecidas 
por receptores naturais para reter um molécula alvo seletivamente (ou seja, anticorpo-
antígeno), mas sem as limitações de estabilidade associados (Martín-Esteban, 2013). 

Os MIPs apresentam algumas vantagens quando comparadas aos materiais biológicos 
(enzimas e anticorpos), tais como o fácil preparo, o baixo custo dos reagentes, elevada 
estabilidade química, física e térmica do material por longos períodos de tempo, a capacidade 
de ser estocado sem perder sua especificidade, a possibilidade de reutilização do polímero 
após a limpeza do mesmo e a possibilidade de ser empregado em ambientes adversos, nos 
quais as biomoléculas (receptor ou enzima) não resistiriam, tais como na presença de ácidos, 
bases, íons metálicos, solventes orgânicos, bem como altas temperaturas e pressões (NETO, 
2010; PILETSKY et al., 2001; TARLEY et al., 2005a; MAHONY et al., 2005). 

A seletividade dos MIPs depende fundamentalmente do processo de síntese e, 
consequentemente, das variáveis envolvidas, tais como: a natureza e concentração da 
molécula molde, dos monômeros funcionais, do reagente de ligação cruzada, do iniciador 
radicalar, do tipo e quantidade de solvente, bem como o tempo e o processo de polimerização. 

 
1.3.2.2. Escolha da molécula molde e dos monômeros funcionais  

A primeira etapa para a síntese do MIP consiste em estabelecer criteriosamente a 
molécula a ser utilizada como molde (analito de interesse) e do monômero funcional a ser 
empregado, devendo o analito apresentar em sua estrutura molecular grupos funcionais 
capazes de interagir fortemente com os monômeros, a fim de formar uma espécie de 
complexo estável, molde-monômero funcional (TARLEY et al., 2005a). Além disso, deve ser 
quimicamente inerte sob as condições de polimerização e estável nas condições da síntese 
(temperatura e/ou radiação UV), não possuir grupos polimerizáveis, ser solúvel no solvente 
empregado e não interferir em eventuais quantificações do analito alvo (MIGUEL, 2012).  

A escolha da molécula molde que possuam rigidez conformacional aumenta a afinidade 
e seletividade no processo de reconhecimento molecular, visto que estas moléculas podem se 
encaixar melhor à cavidade impressa no polímero (AL-KINDY et al., 2000). O tamanho do 
molde, sua solubilidade e o uso que será dado ao material impresso também devem ser 
levados em consideração durante o planejamento de síntese do polímero. 

O tipo de interação química estabelecida entre a molécula molde e o monômero 
funcional determina o método de impressão molecular, podendo ser covalente, não covalente 
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ou semi-covalente (TARLEY et al., 2005b; CARO et al., 2006; AL-KINDY et al., 2000). 
Sendo que a natureza da interação depende dos reagentes envolvidos na síntese do MIP 
(SPIVAK, 2005).  

No modo covalente são formadas ligações covalentes reversíveis e lábeis, entre a 
molécula molde e monômero funcional, de modo que o analito possa ser extraído e 
novamente se ligar às cavidades seletivas do polímero através deste tipo de interação. Essas 
interações são mais difíceis de serem obtidas e possuem sítios mais seletivos, no entanto, o 
estabelecimento de ligações covalentes restringe a aplicabilidade dos MIP para poucos 
analitos (AL-KINDY et al., 2000; SANTOS, 2009). 

No modo não covalente são formadas ligações dos tipos dipolo-dipolo, ligação de 
hidrogênio, eletrostática, hidrofóbica ou de transferência de carga entre o analito e o 
monômero funcional. Os polímeros apresentam diâmetros de partículas e sítios seletivos 
menos uniformes (MIGUEL, 2012) e apesar dessas desvantagens, são os mais encontrados na 
literatura, correspondendo a cerca de 90 % dos trabalhos publicados, dando uma maior 
flexibilidade de aplicação dos MIP para diferentes analitos (NETO, 2010). Uma justificativa 
para isto é que a preparação deste tipo de polímero é relativamente direta e requer etapas 
simples de síntese, as interações entre monômeros funcionais e molde são facilmente obtidas 
quando todos os componentes estão misturados em solução e o molde é removido da matriz 
polimérica através de simples procedimentos de lavagem com um solvente ou mistura de 
solventes. O modo semi-covalente, consiste na associação dos dois primeiros métodos, onde 
inicialmente são formadas ligações covalentes durante a síntese do polímero, quando o 
monômero funcional se liga à molécula molde, antes da polimerização. Uma vez que o molde 
é removido da matriz polimérica, é realizada a re-ligação do analito no MIP e esse processo 
de reconhecimento molecular ocorre por interações não covalentes (CARO et al., 2006).  

Os monômeros funcionais devem ser escolhidos considerando a sua capacidade de 
interagir com os grupos funcionais da molécula molde, pois eles desempenham um importante 
papel no processo de reconhecimento molecular, uma vez que ele está diretamente envolvido 
na formação das ligações químicas com a molécula molde nos sítios impressos (ALKINDY et 
al., 2000). Suas interações devem ser fortes o suficiente para realizar a formação dos sítios de 
ligação, mas também, fracas o suficiente para permitir a retirada da molécula molde, de 
maneira a não destruir as cavidades de reconhecimento formadas. Assim, analitos contendo 
grupos funcionais ácidos interagem mais facilmente com monômeros contendo grupos 
funcionais básicos e vice-versa (SANTOS, 2009).  
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Dentre os monômeros funcionais existentes, o ácido metacrílico e a 4-vinilpiridina, 
empregados para molécula molde básicas e ácidas, respectivamente, são os mais usados. Na 
Figura 4 encontram-se os principais monômeros funcionais e suas estruturas químicas. 
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Figura 4 - Exemplos de monômeros funcionais empregados em impressão molecular (TARLEY et al., 2005a). 

 
Outro fator importante no processo de síntese do MIP é a concentração do monômero 

funcional e molécula molde. Como a interação analito-monômero é governada por um 
processo em equilíbrio que obedece ao princípio de Le Chatelier, quantidades superiores do 
monômero funcional em relação ao analito (geralmente 4:1) devem ser empregadas com o 
objetivo de deslocar o equilíbrio, a fim de formar maior quantidade de sítios específicos de 
reconhecimento com alta seletividade e especificidade (TARLEY et al., 2005a; CORMACK 
& ELORZA, 2004; SPIVAK, 2005; PILETSKY, 2001).  

 
1.3.2.3. Escolha do solvente  

A combinação e escolha dos reagentes para a síntese do MIP devem ser criteriosamente 
avaliadas para cada analito, de forma a minimizar algumas características indesejáveis, como 
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a formação de polímeros pouco porosos com baixa eficiência de separação devido à formação 
de poucos sítios ativos (TARLEY et al., 2005a). 

O solvente é um importante parâmetro na síntese do MIP. Sua principal função é 
solubilizar os reagentes na polimerização, isto é, molécula molde, monômero funcional, 
reagente de ligação cruzada e iniciador radicalar, não interferindo na interação molécula 
molde-monômero funcional, (TARLEY et al., 2005a; FIGUEIREDO et al., 2008; 
CORMACK & ELORZA, 2004) uma vez que essa interferência pode conduzir à formação de 
sítios de ligação pouco seletivos e de pequeno número (TARLEY et al., 2005a; CORMACK& 
ELORZA, 2004; SILVA, 2009). O solvente possui também um papel fundamental na 
formação das estruturas porosas dos MIPs (CORMACK & ELORZA, 2004; TARLEY et al., 
2005a; SPIVAK, 2005) e no aumento da eficiência dos locais de impressão, facilitando ainda 
a remoção das moléculas molde.  

Quando as interações ocorrerem por meio de forças eletrostáticas e por ligação de 
hidrogênio, os solventes de caráter apolar, apróticos e com constante dielétrica baixa, como o 
clorofórmio e tolueno, são os mais indicados para a síntese do MIP, pois estabilizam as 
interações. Porém, quando houver problemas de insolubilidade, solventes com constantes 
dielétricas maiores, como a acetonitrila, podem ser usados, apresentando polímeros menos 
seletivos ao se ligar a molécula molde (TARLEY et al., 2005a). Entretanto, o solvente que 
também é conhecido como porogênico pode interferir nas características morfológicas dos 
MIP (MIGUEL, 2012; SANTOS, 2009).   

O aumento do volume do solvente porogênico aumenta a porosidade do polímero, e 
solventes voláteis conduzem à formação de boas estruturas de poros (alta área superficial) 
(CORMACK & ELORZA, 2004). Os polímeros pouco porosos e com pequena área 
superficial apresentam baixa capacidade de reconhecimento molecular, devido à lenta difusão 
dos analitos em direção aos sítios seletivos (NETO, 2010; SANTOS, 2009). Assim, a natureza 
e a quantidade do solvente adicionado podem ser usadas para controlar a morfologia e o 
volume total de poros no material de impressão (CORMACK & ELORZA., 2004). 

A fim de obter boa seletividade do MIP, é necessário estudar os tipos e as diferentes 
composições dos solventes durante a síntese. Diante disso, os solventes apolares, apróticos e 
com baixa constante dielétrica são os mais sugeridos. Após a preparação do polímero e da 
extração da molécula molde da cavidade seletiva, o MIP resultante terá maior caráter seletivo 
pela molécula molde quando ele estiver em um meio similar àquele empregado na síntese 
(TARLEY et al., 2005a). Uma alternativa é promover a extração líquido-líquido dos analitos 
antes da percolação pelo MIP. Em alguns casos é possível utilizar uma mistura de solventes 
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polares como porogênio (normalmente, metanol:água) quando um composto polar for usado 
como molde em uma combinação dos efeitos hidrofóbico e interações iônicas sendo 
responsáveis no processo de reconhecimento molecular. Entretanto, nesse último caso, o MIP 
pode ser sintetizado apenas em algumas moléculas molde, devido à necessidade das mesmas 
de apresentar caráter anfifílico (PICHON, 2007; SANTOS, 2009). 

 
1.3.2.4. Agente de ligação cruzada e Iniciador radicalar  

Além dos parâmetros mencionados anteriormente, a seletividade dos MIPs também é 
assegurada com o uso de reagentes que promovam a ligação cruzada no polímero.  

O reagente de ligação cruzada desempenha três importantes funções na impressão 
molecular. Primeiramente, no controle da morfologia da matriz polimérica, podendo ser um 
gel, pó macroporoso ou microporoso. Em segundo lugar, serve para estabilizar o sítio de 
ligação impresso (ligações molécula molde-monômero funcional) e por último, conferir a 
estabilidade mecânica à matriz do polímero (CORMACK & ELORZA, 2004; FIGUEIREDO, 
2008). 

Um grande número de reagentes de ligação cruzada é compatível com a impressão 
molecular. Alguns são capazes de formar complexos com a molécula molde e, assim, atuar 
como monômeros funcionais (SANTOS, 2009; CORMACK & ELORZA, 2004). A Figura 5 
apresenta as estruturas moleculares dos principais de reagentes de ligação cruzada usados na 
síntese de MIPs.  
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Figura 5 - Principais reagentes de ligação cruzada utilizados em MIP. 
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Muito foi descrito sobre o efeito da proporção do reagente de ligação cruzada no 
comportamento de reconhecimento molecular de polímeros impressos, mas do ponto de vista 
da polimerização, proporções elevadas de reagente de ligação cruzada, cerca de 80 % em 
relação à quantidade de monômero funcional, são geralmente usadas visando à formação de 
materiais porosos (macroporosos), e a capacidade de gerar materiais com estabilidade 
mecânica adequada (CORMACK & ELORZA, 2004; SPIVAK, 2005). 

Para que ocorra a reação de polimerização do reagente de ligação cruzada ao redor do 
complexo molécula molde-monômero funcional é adicionado ao meio um iniciador radicalar. 

O iniciador radicalar é um reagente químico responsável por fornecer radicais livres 
durante a polimerização. O processo de polimerização se inicia quando o iniciador radicalar 
interage com as moléculas do reagente de ligação cruzada, formando os radicais livres (por 
decomposição térmica ou fotolítica), e seu término ocorre após o fechamento de toda a cadeia 
polimérica (NETO, 2010). O controle da polimerização é basicamente ditado pela velocidade 
de formação destes radicais, pelo ajuste de temperatura e/ou radiação UV e pela composição 
química dos compostos envolvidos (CORMACK & ELORZA, 2004). A estabilidade da 
temperatura é de grande importância para se obter um polímero bem estruturado, e variações 
bruscas na temperatura podem acarretar na formação descontrolada de radicais livres, 
podendo os polímeros apresentar quantidades menores de cavidades impressas, 
comprometendo o desempenho dos MIP (MIGUEL, 2012). 

O iniciador radicalar mais empregado na síntese do MIP é o 2,2’-azo-bis-iso-
butironitrila (AIBN), porém outros reagentes também podem ser usados, conforme mostrado 
na Figura 6 (FIGUEIREDO, 2008; CORMACK & ELORZA, 2004; TARLEY, 2005a).  
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Figura 6 - Estruturas químicas moleculares dos principais iniciadores radicalares utilizados na síntese do MIP. 
 
A escolha deste reagente deve ser baseada nas propriedades físico-químicas da molécula 

molde, bem como na interação com o monômero funcional, e na temperatura a ser empregada 
na síntese. (MIGUEL, 2012). Se a interação ocorrer por ligação de hidrogênio, a 
polimerização deve ser feita a baixas temperaturas e, sendo assim, os iniciadores radicalares 
ativos fotoquimicamente são mais indicados (TARLEY, 2005a; CORMACK & ELORZA, 
2004). 

É importante frisar que a capacidade de reconhecimento molecular do MIP deve ser 
avaliada em relação a um polímero não impresso (NIP), do inglês Non Imprinted Polymer. O 
NIP é sintetizado da mesma forma que o MIP, só que sem a molécula molde e por esta razão é 
usado como um polímero de controle, pois não apresenta sítios específicos de ligação. 
(SANTOS, 2009). 
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1.3.2.5. Polimerização – Síntese do MIP  

Atualmente, existem na literatura diversos métodos de polimerização para síntese do 
MIP, tais como: polimerização em “bulk” ou em suspensão, por precipitação (PUOCI et al., 
2009), e recentemente vem sendo explorado os materiais baseado no processo sol-gel 
(SANTOS et al, 2011; SANTOS et al., 2012; PICHON & CHAPUIS-HUGON, 2008). 

O método de polimerização em “bulk” é o mais usado no preparo dos MIPs, devido a 
sua simplicidade. Neste método, a polimerização é realizada em um sistema homogêneo 
(NETO, 2010) em frascos selados onde é feita a adição consecutiva do analito, monômero 
funcional, solvente, reagente de ligação cruzada e do iniciador radicalar e sua reação ocorre 
sob atmosfera de Ar ou N2 induzida com aquecimento ou radiação UV. O oxigênio deve ser 
eliminado do meio reacional, pois retarda a reação de polimerização radicalar (CORMACK; 
ELORZA, 2004).  Após a reação de polimerização, o polímero obtido é um sólido duro que 
deve ser triturado, peneirado e submetido à extração da molécula molde. 

No entanto, esse método possui algumas desvantagens tais como, partículas e tamanhos 
irregulares (variando de 20 m a 50 m) e a perda de material (uma estimativa de 50 %) 
durante o processo de trituração, uma vez que alguns sítios específicos formados são 
parcialmente destruídos, diminuindo assim, a capacidade seletiva de retenção do polímero 
(TARLEY et al., 2005a; PÉREZ-MORAL & MAYES, 2004; SELLERGREN et al.,1997), 
gerando um material heterogêneo na matriz polimérica (PÉREZ-MORAL & MAYES, 2004; 
MAHONY et al., 2005). Outro problema é o elevado tempo reacional, cerca de 20 h de 
síntese.  

Diante dos problemas citados com o uso do método de polimerização em “bulk”, vem se 
buscando melhorias na morfologia das partículas desses materiais usando novas estratégias de 
procedimentos de polimerização que permitem obter micro ou nanoesferas com tamanhos e 
formas regulares, facilitando a imobilização efetiva em superfícies. 

Desta forma, entre as várias estratégias existentes para obtenção de filmes com 
impressão molecular na superfície dos eletrodos, um bastante utilizado é o desenvolvimento 
de filmes com impressão molecular com materiais baseados em siloxanos, preparados pelo 
processo sol-gel, chamado de MIS (“Molecularly imprinted siloxane”) (SANTOS et al., 
2012). Esses materiais MIS surgem como uma alternativa viável para o uso em sensores 
químicos. 
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1.3.3. Impressão molecular em matriz sol-gel   

A impressão molecular em matriz sol-gel é uma técnica promissora na produção de 
novos materiais. Os polímeros obtidos por polimerização sol-gel são polímeros de base 
inorgânica (silanos) formada pela hidrólise ácida ou básica e por reações de condensação de 
monômeros de silício. Em materiais totalmente inorgânicos apresenta elevada estabilidade 
térmica, permitindo a remoção da molécula molde por métodos que usam temperaturas 
elevadas, sem perda das características de reconhecimento. 

O processo sol-gel consiste basicamente em reações de hidrólise e condensação de 
alcóxidos de elementos como Si, Sn, Ti, etc. com formação de uma estrutura rígida 
tridimensional do correspondente óxido poroso. Esse processo pode ser classificado de acordo 
com da natureza do precursor inorgânico utilizado, tais como os sais (cloreto, nitratos, 
sulfetos, etc.) e a dos alcóxidos. Como o uso de precursores alcoxissilanos são mais versáteis, 
a hidrólise de uma solução de tetraalcoxissilanos ou trialcoxissilanos em um solvente 
orgânico, como o álcool, levando à formação de espécies com grupos silanóis reativos, as 
quais formam um sol pela condensação. A continuação do processo leva a uma rede 
polimérica, o gel. Esta transformação é designada transição sol-gel (ALFAYA & KUBOTA, 
2002; SILVA, 2009).  

O processo sol-gel é relativamente complexo, e suas reações dependem de diversos os 
parâmetros, tais como, tempo e temperatura da reação, a natureza e concentração do solvente 
(catalisador), a concentração de reagentes e do valor do pH da solução, entre outros. Esses 
diferentes parâmetros podem influenciar as características do sol-gel, tais como a 
homogeneidade, a porosidade, o índice de refração da superfície e as propriedades mecânicas 
e térmicas do polímero (ALFAYA & KUBOTA, 2002). O catalisador pode ser de natureza 
ácida ou básica, e influencia fortemente a cinética de reação.  Com o uso de baixo valor de pH 
e baixo teor de água, levam a formação de um material denso e com baixa porosidade.  Já 
para elevados valores de pH e elevados teores de água, tendem a produzir materiais mais 
porosos. Sob catálise ácida, a reação de condensação ocorre entre grupos silanóis presentes 
nos monômeros, levando a formação de compostos de cadeias poliméricas lineares com 
baixos volumes de poros. Sob catálise básica, a reação de condensação acontece entre os 
oligômeros altamente ramificados, levando à formação de gel particulado que, após secagem, 
produzem materiais com alta porosidade (ALFAYA & KUBOTA, 2002). 
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A reação de polimerização sol-gel pode ser dividida em duas etapas básicas: a primeira 
consiste na hidrólise do grupo alcóxido com a formação de grupos reativos do tipo silanol. 
(BENVENUTTI et al., 2009; ALFAYA & KUBOTA, 2002). 

 
Si OR  +  nH O   →    Si OR OH   +   nROH   

A segunda etapa consiste na condensação do grupo silanol, a qual leva inicialmente à 
formação do sol e, eventualmente, ao gel. Enquanto a reação de hidrólise acontece, a etapa de 
condensação ocorre de forma concomitante: 

 
≡ Si − OH  +   HO − Si ≡      →       ≡ Si − O − Si ≡    +   H O 
≡ Si − OR   +    HO − Si ≡    →    ≡ Si − O − Si ≡   +   ROH 

 
As reações sol-gel tem início quando o precursor é misturado com água, na presença de 

um catalisador, ácido ou básico, que deve ser adicionado a fim de aumentar a velocidade de 
reação, visto que essas reações acontecem de forma lenta. Durante a hidrólise os grupos (OR) 
são substituídos por grupos (OH), formando grupos silanóis (≡Si–OH). Já nas reações de 
condensação ocorre a formação de ligações siloxano (≡Si–O–Si≡). No decorrer da 
transformação sol-gel, a viscosidade da solução aumenta gradualmente de um sistema líquido 
‘sol’ (suspensão coloidal com partículas muito pequenas, 1-100 nm, estável em um fluído) e à 
medida que as reações de hidrólise e condensação vão acontecendo, o solvente evapora 
formando uma fase sólida ‘gel’. Esse processo é chamado de policondensação, que aumenta a 
interconectividade da rede, eliminando o solvente (SILVA, 2009; ALFAYA & KUBOTA, 
2002). Após o processo de secagem, o solvente é extraído, produzindo um gel seco, também 
conhecido como Xerogel.  

À medida que as reações de hidrólise e condensação se dão, as moléculas individuais 
vão-se agregando numa suspensão coloidal, dando lugar a uma rede polimérica envolvendo 
toda a mistura reacional. 

Os precursores mais empregados no processo sol-gel são trialcoxissilanos e o 
tetraalcoxissilanos, que por hidrólise controlada dão origem a partículas inorgânicas de SiO2 
de elevada pureza. Os trialcoxissilanos são usados como modificadores de rede com o intuito 
de melhorar as propriedades específicas do material, como a reatividade e a flexibilidade na 
rede inorgânica. Estes precursores quando polimerizados em conjunto com o 
tetraalcoxissilanos melhoram a conectividade da rede e a estabilidade do sólido final 
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(ALFAYA & KUBOTA, 2002). Os tetraortoalcoxissilanos são muito usados, pois tendem a 
formar uma rede tridimensional de sílica altamente ramificada o que resulta em 
nanocompósitos mais consistentes (ESTEVES et al., 2004). 

É importante frisar que, no grupo alcóxido de fórmula Si(OR)4, o tamanho da cadeia 
(determinada pela natureza do radical R) é de grande importância para a cinética do processo 
de hidrólise do alcóxido, uma vez que, quanto maior a cadeia, mais lento é o processo de 
hidrólise, o que por sua vez influenciará as propriedades do composto formado (tamanho das 
partículas e porosidade) (AIROLDI & FARIAS, 2004). 

O grande interesse em usar o processo sol-gel na obtenção de materiais baseados em 
siloxanos com impressão molecular no desenvolvimento de sensores é a possibilidade de 
incorporar funções orgânicas na rede inorgânica de siloxano. Desta forma, uma propriedade 
muito importante deste processo é o fato da síntese ser realizada à temperatura ambiente e em 
condições químicas suportáveis por moléculas orgânicas, além da facilidade no seu preparo. 

O processo sol-gel apresentam algumas vantagens, tais como, uma maior estabilidade 
térmica dos materiais produzidos, a elevada porosidade que leva a uma maior área específica, 
possibilidade de obtenção de materiais com estrutura e propriedades desejadas através da 
seleção adequada do precursor e controle do tamanho, forma e propriedades das partículas.  
Além disso, os materiais obtidos são de alta pureza e o seu custo é relativamente baixo 
quando comparado a outros métodos (SILVA, 2009).  

Materiais obtidos pelo método sol-gel com impressão molecular podem ser preparados a 
partir de uma solução de solvente orgânico contendo os precursores organossilanos e a 
molécula molde. Neste sentido, a impressão molecular pelo processo sol-gel torna-se viável. 
Após a remoção da molécula molde, os materiais produzidos apresentam uniformidade 
estrutural, de tamanho de poros, formando assim micro e meso cavidades regulares na forma e 
no tamanho, ou seja, materiais micro ou mesoporosos. Trabalhos relacionados ao uso de 
derivados alcóxidos no processo sol-gel com impressão molecular ainda são relativamente 
escassos, e basicamente filmes de TiO2 têm sido empregados (MAKOTE & COLLINSON, 
1998). 
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1.3.4. Impressão molecular empregando o processo sol-gel para o desenvolvimento de                  
sensores 

A química de reconhecimento molecular, fundamentada no emprego de MIP em 
conjunto com os nanotubos de carbono de paredes múltiplas, surge como uma alternativa 
viável para o desenvolvimento de dispositivos moleculares devido as suas propriedades únicas 
de dimensão nanométricas, tais como versatilidade, proporcionando métodos de simples 
manuseio, estrutura, configuração, composição e características químicas dos materiais 
produzidos, alcançando assim, a sensibilidade da detecção eletroquímica destes sensores 
impressos. 

Com o objetivo de preparar um sensor químico, faz-se necessário a imobilização do 
MIP na superfície do transdutor. E para a formação desses filmes, várias métodos tem sido 
empregado, como polimerização direta do MIP sobre o transdutor, polimerização in situ do 
MIP por eletropolimerização e filmes com impressão molecular através do processo sol-gel.  
O sensor químico proposto neste estudo foi preparado mediante deposição sequencial do 
nanocompósito MWCNTs-VTMS e MIP sintetizados pela tecnologia sol-gel, sobre o eletrodo 
de carbono vítreo.  

Na modificação de eletrodos de trabalho (carbono vítreo) ocorre a formação de uma 
camada eletroativa que age como intermediadora na transferência de elétrons, sendo a espécie 
eletroativa imobilizada por reação química, gerando um eletrodo quimicamente modificado, 
devendo este ser baseado em espécies que forneçam resposta ou afinidade especifica ao 
analito de interesse.   

Os eletrodos quimicamente modificados (EQMs) quando apresentados como 
dispositivos auto-suficientes são nomeados de sensores químicos. Estes dispositivos 
transformam um dado químico em sinal mensurável, como por exemplo, a variação da 
concentração do analito na amostra em relação à composição total.  

Atualmente, encontra-se na literatura um aumento no desenvolvimento de sensores 
químicos, pois oferecem um boa seletividade (decorrente do reconhecimento molecular) e 
possibilidade de serem portáteis, devido a seu tamanho pequeno e sua rápida resposta, além 
do baixo custo, podendo ser aplicados em diferentes áreas, como alimentícia, farmacêutica, no 
controle de processos industriais e ambientais, na área médica e em análises clínicas.  

Diante disso, é importante desenvolver novos sensores químicos que de forma 
inovadora e simples possam determinar e quantificar várias espécies seletivas, o analito de 
interesse.  
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Na literatura encontra-se poucos estudos utilizando um eletrodo de carbono vítreo 
modificado com MWCNTs funcionalizados e em conjunto com a impressão molecular obtido 
pelo processo sol-gel demonstrando a eficiência do método. 

No trabalho de SANTOS et al. (2012), foi desenvolvido um sensor eletroquímico para a 
determinação da cafeína a partir do MWCNTs associado com o filme de siloxano impresso 
pelo processo sol-gel no eletrodo de carbono vítreo. De acordo com as condições analíticas 
otimizadas usando a técnica de voltametria de pulso diferencial, a corrente de pico foi linear 
com a concentração de cafeína a partir de 0.75 mol L-1 a 40 mol L-1 com o limite de 
detecção de 0,22 mol L-1, com alta seletividade e sensibilidade, comprovando o desempenho 
do sensor modificado para a cafeína.  

Um outro trabalho, feito por ZHANG et al., (2010), mostrou um sensor eletroquímico 
baseado em MWCNTs em conjunto com a impressão molecular obtido pelo processo sol-gel 
com sítios de ligação específicos para a timidina. Os resultados mostraram que o filme 
impresso exibiu uma elevada seletividade para a timidina, obtendo uma corrente de pico 
linear nas concentrações de 2mol L-1 a 22mol L-1 com limite de detecção de 1,6 x 10-9mol 
L-1.  

 
1.4. Técnicas eletroanalíticas 

1.4.1. Voltametria 

A voltametria é uma técnica eletroanalítica na qual é possível obter informações 
qualitativas e quantitativas do analito de interesse, através da medida de corrente em função 
de um potencial aplicado (ALEIXO, 2003; HOLLER et al., 2009).  

A célula eletroquímica utilizada na voltametria é do tipo eletrolítica, contendo três 
eletrodos, sendo eles um eletrodo de trabalho (por exemplo, um micro-eletrodo, de carbono 
vítreo), eletrodo de referência (normalmente, eletrodo de calomelano saturado ou eletrodo de 
Ag/AgCl) e um eletrodo auxiliar (por exemplo, eletrodo confeccionado com um fio de platina 
em espiral), imersos numa solução contendo o analito de interesse e o eletrólito suporte 
(HOLLER et al., 2009). As reações envolvendo o analito de interesse ocorrem no eletrodo de 
trabalho, no qual o potencial é linearmente variado em função do tempo. Devendo este, 
apresentar uma área superficial menor, quando comparado com o eletrodo de referência, com 
o intuito de aumentar sua tendência a polarizar. Assumindo assim, o potencial aplicado, de 
modo que a corrente que flui através dele seja proporcional à concentração da espécie 
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eletroativa, ou seja, o analito de interesse. No entanto, o eletrodo de referência, possui maior 
área superficial e é idealmente não polarizado (passa corrente, mas não há diferença de 
potencial evoluindo naquela interface). O eletrodo auxiliar é inserido na célula eletroquímica 
para assegurar o sistema potenciostático, ou seja, para que a corrente formada no sistema não 
interfira no potencial constante do eletrodo de referência.  

No decorrer das medidas voltamétricas, é aplicada uma diferença de potencial entre o 
eletrodo de trabalho e o de referência, a uma velocidade constante, e a corrente fluirá entre os 
eletrodos de trabalho e auxiliar, mantendo o potencial do eletrodo de referência constante. É 
importante frisar que as variáveis independentes nesta medida são o potencial do eletrodo de 
trabalho versus o potencial do eletrodo de referência. Esses eletrodos são conectados, 
internamente, pelas duas trajetórias condutoras em solução e, externamente, via contato 
elétrico. Assim, o sinal (voltamograma) é obtido após passar por um amplificador 
operacional, que registra concomitantemente o potencial (E), que é o parâmetro ajustado, e a 
corrente resultante (i), que é o parâmetro medido (ALEIXO, 2003). 

A célula eletroquímica contendo três eletrodos apresenta algumas vantagens, tais como, 
são mais adequadas para soluções diluídas, com alta resistência (solventes orgânicos, mistura 
água mais solvente orgânico) e também com eletrólitos de suporte mais diluídos. Com o uso 
dessa célula eletroquímica é possível obter medições mais precisas e rápidas (ALEIXO, 2003; 
COTTICA, 2007). 

O eletrodo de trabalho a ser utilizado na análise voltamétrica deve ser escolhido de 
acordo com a fixa de potencial a ser aplicado num determinado eletrólito e, também com a 
qualidade e pureza do material com o qual se deseja trabalhar. Neste estudo foram usados os 
eletrodos de carbono vítreo, pois como apresentam uma área superficial maior, podem sofrer 
envenenamento por compostos orgânicos sem ser comprometido, além de apresentar maior 
resistividade, sendo muito usado devido às suas características isotrópicas, ou seja, apresenta 
as mesmas propriedades físicas em todas as direções. 

A fim de escolher qual a melhor técnica voltamétrica deve ser utilizada para o analito de 
interesse é importante levar em consideração alguns parâmetros, tais como a forma como o 
potencial é aplicado e também como é adquirido o sinal analítico (corrente). Esses parâmetros 
poderão influenciar na qualidade da informação qualitativa e quantitativa e na sensibilidade 
do sinal analítico. Além disso, o formato do voltamograma e a largura dos picos de respostas 
poderá influenciar a seletividade das informações a serem obtidas. Diante disso, a escolha da 
técnica voltamétrica está associada com o tipo e a qualidade de informação que se deseja 
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obter em relação ao analito de interesse ou ao processo que envolve a interação entre o analito 
de interesse e o eletrodo de trabalho (COTTICA, 2007). 

Dentre as técnicas voltamétricas existentes, a voltametria de pulso diferencial foi 
utilizada neste trabalho e, portanto será descrita a seguir. 

 
1.4.2. Voltametria de Pulso Diferencial (VPD) 

A voltametria de pulso diferencial foi desenvolvida com o objetivo de aumentar a 
sensibilidade de detecção, tendo em vista aplicações analíticas, podendo ser empregada na 
determinação de compostos orgânicos de interesse biológico, farmacêutico, entre outros, uma 
vez que a maioria destes compostos contém grupos passíveis de redução ou oxidação em 
eletrodo de grafite (carbono vítreo), platina ou mercúrio. 

Na voltametria de pulso diferencial são aplicados ao eletrodo de trabalho pulsos de 
amplitude, geralmente de 25 mV a 100 mV, sobrepostos uma rampa linear de potencial, sendo 
que a cada etapa de aplicação do pulso é definida pelo potencial de pulso aplicado em um 
determinado tempo de pulso. A corrente é então medida duas vezes, uma antes da aplicação 
do pulso (S1) e outra antes do final do pulso (S2), registrando-se a diferença de corrente de 
pulso (ΔI) em função do aumento linear do potencial de excitação, gerando um voltamograma 
de pulso diferencial, em forma de curva gaussiana, cuja altura é diretamente proporcional à 
concentração do analito (PACHECO et al., 2013; HOLLER et al., 2009; ALEIXO, 2003).  

A Figura 7 representam o sinal de excitação e o voltamograma resultante. A Figura 7A 
mostra o sinal de excitação obtido por equipamentos digitais, onde é combinado um pulso de 
saída com um sinal em degrau e na Figura 7B o voltamograma resultante consiste de um pico 
de corrente de forma gaussiana, cuja área do pico é diretamente proporcional à concentração 
do analito (CALDEIRA, 2010). 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 7 - Representação esquemática da aplicação de potencial em função do tempo em VPD. (A) Sinal de 
excitação e (B) Voltamograma resultante (adaptado de CALDEIRA, 2010). 

Amplitude 
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Período 
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A maior sensibilidade desta técnica está associada ao aumento e diminuição da corrente 
faradaica e não-faradaica, respectivamente (HOLLER et al., 2009).  

O objetivo de medir duas vezes a corrente e usar a diferença entre elas é corrigir a 
corrente capacitiva (ou não-faradaica). Quando se aplica um pulso, ocorre um aumento da 
contribuição das correntes capacitiva e faradaica, no entanto, a corrente capacitiva diminui 
exponencialmente com o tempo, enquanto que a corrente faradaica diminui linearmente. 
Assim, medindo-se a corrente para um valor apropriado de tempo, a corrente residual e a 
razão sinal/ruído é grande. Deste modo, esta técnica permite a diminuição da contribuição da 
corrente capacitiva no sinal obtido, visto que esta corrente diminui mais rapidamente que a 
corrente faradaica aumentando assim a sensibilidade da técnica (PACHECO et al., 2013; 
HOLLER et al., 2009). 

Antes de iniciar uma análise de voltametria de pulso diferencial, faz-se necessário que 
alguns parâmetros instrumentais sejam criteriosamente avaliados, como a velocidade de 
varredura e a amplitude de pulso. A amplitude de pulso afeta diretamente a corrente de pico e 
quanto maior a amplitude de pulso, maior será o valor da corrente de pico, logo maior será a 
sensibilidade, entretanto, o aumento da amplitude de pulso provoca um aumento na largura do 
pico, reduzindo assim, sua resolução, por isso, sua escolha deve ser criteriosa, levando em 
consideração o aumento da sensibilidade e a perda de resolução. Já o incremento de varredura 
indica o quanto o potencial poderá variar em função do tempo, sendo que seu aumento pode 
acarretar no aumento da sensibilidade da medição, podendo ocorrer perda na resolução do 
pico. No entanto, outros parâmetros analíticos também devem ser avaliados, tais como: tipo 
de eletrodo de trabalho, de referência e auxiliar, natureza do eletrólito suporte, influência do 
pH no meio e concentração das soluções de trabalho, pois esses parâmetros variam de acordo 
com a estrutura química do analito de interesse (CALDEIRA, 2010). 

A técnica de voltametria de pulso diferencial tem sido bastante aplicada em química 
analítica, pois apresentam características adequadas ao meio, como elevada seletividade, 
viabilidade, alta sensibilidade, exatidão, baixo custo e impacto ambiental, devido ao baixo 
consumo de reagentes, além de alcançar limites de detecção na ordem de até 10-8 mol L-1 
(PACHECO et al., 2013). 

Diante disso, um dos focos do presente estudo foi o desenvolvimento de novos sensores 
químicos fundamentados na química do MIS, obtidos pelo processo sol-gel, sendo que nestes 
sensores foram imobilizados filmes finos e versáteis pela incorporação de silanos funcionais, 
procurando alcançar um sistema com excelente seletividade, estabilidade e baixos limites de 
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detecção e quantificação, visando o monitoramento de forma simples, sensível e rápida do 
ácido 5-cafeoilquínico (5-CQA) através da técnica de voltametria de pulso diferencial. 
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2. Objetivo  

2.1. Objetivo Geral 

Desenvolver novos sensores eletroquímicos a base de siloxanos com impressão 
molecular e nanotubos de carbono com alta sensibilidade, seletividade, ampla faixa de 
resposta e estabilidade para prover confiança para as medições de ácido 5-cafeoilquínico. 

 
2.2. Objetivos Específicos 

Sintetizar polímeros de impressão molecular através da técnica de polimerização pelo 
processo sol-gel específico para o ácido 5-cafeoilquínico utilizado como molécula molde; 

 
Otimizar as condições experimentais dos dispositivos;  
 
Caracterização eletroquímica e morfológica do material sintetizado; 
 
Aplicar o sensor ECV/MWCNTs-VMTS-MIS em amostras de sucos de maçã 

(industrializadas e preparadas manualmente); e 
 
Avaliar as figuras de mérito da metodologia analítica desenvolvida, como limite de 

detecção, quantificação e recuperação. 
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3. Parte Experimental 

3.1. Reagentes e soluções 

Os reagentes, soluções e ácidos utilizados foram: nanotubos de carbono de paredes 
múltiplas (MWCNTs) (obtido a partir do método de Deposição Química da Fase de Vapor, 
com diâmetro externo de 08-20 nm, comprimento dos tubos de 08-40 m, com > 95 % de 
pureza), cedidos pelo Laboratório de Nanomateriais do Departamento de Física (ICEX) da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os reagentes N,N-dimetilformamida (DMF), 
viniltrimetoxisilano (VTMS), 2,2-azobis-2-metilpropionitrila (AIBN), ortosilicato de tetraetila 
(TEOS), feniltrietoxisilano (PTEOS), 3-aminopropiltrietoxisilano (APTMS), ácido 5-
cafeoilquínico (5-CQA) , ácido gálico (GA), ácido cafeico (CA) e 2-etoxietanol, fosfato de 
sódio dibásico anidro (Na2HPO4), ferricianeto de potássio (K3[Fe(CN)6]) e nitrato de potássio 
(KNO3), foram adquiridos da Sigma-Aldrich. O dihidrogeno fosfato de potássio (KH2PO4), 
Tris [(hidroximetil)aminometano (TRIS), ácido cítrico, cloreto de potássio (KCl), cloreto de 
sódio (NaCl), hidróxido de sódio (NaOH), ácido clorídrico (HCl),  metanol e ácido acético 
foram adquiridos da Merck. O sal [N-(2-hidroxietil(piperazina)-N,N’-bis(2-ácido 
etanosulfônico)] (HEPES), foi adquirido do NIST. A membrana de Politetrafluoretileno 
(PTFE), com tamanho de poro de 0,22 m, foi adquirida da Millipore. As aluminas de 0,3 
m, 0,5 m e 1m (suspensão aquosa de Al2O3) foram adquiridas da empresa Fortel.  

Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico. As soluções aquosas foram 
preparadas com água deionizada com condutividade eletrolítica inicial menor do que 0,055 
S/cm obtida no sistema de purificação de água, Option-Q.  

 
3.2. Equipamentos 

3.2.1. Medidas eletroquímicas  

As medidas eletroquímicas foram realizadas com o uso dos potenciostatos da marca 
Metrohm, conforme descrito abaixo: 

- Potenciostato Autolab®, modelo PGSTAT30 (Figura 8) controlado por um computador 
através do Software GPES 4.9 para controle de potencial, aquisição e tratamento de dados. 
Este equipamento foi usado nos estudos preliminares e otimização do método. 
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Figura 8 - Potenciostato Autolab, modelo PGSTAT30. 

 
- Potenciostato Autolab®, modelo PGSTAT204 (Figura 9) controlado por um 

computador através do Software NOVA 1.11 para controle de potencial, aquisição e 
tratamento de dados. Este equipamento foi usado na curva analítica e medições das amostras 
reais de maçã.  

 

                             
Figura 9 - (A) Potenciostato Autolab, modelo PGSTAT204 e a (B) célula eletroquímica. 

 
Os potenciostatos foram utilizados em conjunto com uma célula eletroquímica (Figura 

10) de vidro com capacidade para 15,0 mL de eletrólito suporte com entrada para três 
eletrodos, sendo o eletrodo de referência (Ag/AgCl com eletrólito de KCl 3,0 mol L-1), 
eletrodo auxiliar (um fio de platina em espiral), ambos preparados no laboratório, e um 
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eletrodo de trabalho (eletrodo de carbono vítreo - ECV, adquirido da Metrohm, modelo 
6.1204.300 GC, com diâmetro de 3 mm ± 0,05 mm. 

 

                      
Figura 10 - Célula eletroquímica. 

 
 

3.2.2. Microscopia eletrônica de varredura  

Com o objetivo de verificar a morfologia dos filmes de MIS e NIS e suas respectivas 
superfícies, foram realizadas observações por microscopia eletrônica de varredura (MEV). As 
amostras foram depositadas em um substrato de silício e utilizando fita carbono, para o 
contato elétrico com a base do microscópio, foram coladas em um porta amostra de alumínio 
(stub). As micrografias foram obtidas com o uso do microscópio eletrônico de varredura 
Magellan 450. Com as amostras inseridas no microscópio e com as condições de vácuo 
satisfatórias, utilizando o feixe de elétrons foram adquiridas imagens nas seguintes condições: 
10 kV / 0,40 nA e WD de 4,0 mm. 

 
3.2.3. Análise de infravermelho 

Os espectros de infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) foram obtidos pela 
técnica de transmissão, no intervalo entre 4000 cm-1 e 400 cm-1, com resolução de 4 cm-1, com  
média de 16 varreduras, num espectrômetro Perkin Elmer, modelo Spectrum GX. 

(A) 

(B) 
(C) 
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As amostras foram diluídas em pó de KBr numa concentração de aproximadamente 0,3 
% a 0,5 % em massa, dependendo da característica da amostra. Para evitar a absorção de 
umidade do ar pela matriz, após a mistura, a massa de KBr/amostra ou branco foi 
imediatamente transferida para um molde próprio para a confecção de pastilhas. A 
homogeneização de cada amostra na matriz de KBr foi realizada pela maceração em almofariz 
com pistilo de ágata e as pastilhas foram feitas com o uso de uma prensa hidráulica 
programada para aplicar pressão equivalente a 8 toneladas. Em seguida, foi realizada a 
medição.  

Foram preparadas pastilhas de brometo de potássio (KBr) puro, para uso como 
“branco”, e da mistura KBr/amostra.  

Primeiramente foi realizada a medida do branco e, em seguida, a medida da pastilha 
com a amostra, mantendo as mesmas condições de ensaio. O programa de aquisição de dados 
subtrai automaticamente o sinal do branco na medida da amostra. 

 
3.2.4. Equipamentos auxiliares  

Foram usadas, nas medições de massa de padrões, amostras reais e reagentes, três 
balanças analíticas modelos PR1203, AG285 e UMX5 Comparator, todas da Mettler Toledo. 

Os valores de pH das soluções tampão preparadas foram conferidos com o auxílio de 
um medidor de pH (modelo 713) acoplado a um micro eletrodo combinado de vidro contendo 
referência de Ag/AgCl com eletrólito interno de KCl 3,0 mol L-1 (modelo 6.0234.100), um 
PT100 (modelo 6.1103.000), um agitador magnético (modelo 728 Stirrer), todos da Metrohm, 
e MRC de pH 4,0 e 6,9, (Inmetro) para calibração do medidor. 

Um banho de ultrassom da marca BRANSON (modelo Branson 200) foi usado para dar 
uniformidade à suspensão do nanocompósito MWCNTs-VTMS e limpeza do ECV. 

Um motor giratório de eixo vertical (Autolab®, modelo Motor Controller RDE), da 
Metrohm, foi usado para rotacionar o ECV modificado com o nanocompósito (MWCNTs-
VTMS), nas soluções MIS e NIS para formação de um filme com boa adesão. 

Na preparação das amostras de maçã, foi usado um triturador comercial (Mixer) da 
Philips, uma centrífuga da marca HERMLE (modelo Z300K) e uma geladeira Frost Free da 
marca Brastemp (Eletrônico 280) para armazenamento das amostras.   

Foram usadas também duas micro pipetas nas escalas de 20-200 L e 100-1000 L 
(modelo WHEATON SOCOREX) e uma micropipeta na escala de 0,5-10 L (modelo 
DISCOVERY). 
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3.3. Preparação do sensor  

3.3.1. Pré-tratamento do ECV 

Inicialmente, antes das medidas eletroquímicas, foi realizada a limpeza da superfície do 
ECV, que foi polido manualmente com as pastas de alumina de 1,0 µm, 0,5 µm e 0,3 µm 
atritando-o sobre um papel feltro, com movimento simulando um oito, mantendo sempre o 
eletrodo na posição vertical para que todo o eletrodo fosse limpo igualmente. Após esta etapa, 
o eletrodo foi lavado com água desionizada e sonificado em uma solução 1:1 (v/v) de 
etanol/água num banho de ultrassom, por 5 minutos, para remover possíveis partículas de 
alumina aderidas em sua superfície. 

A fim de avaliar se o ECV estava realmente limpo e preparado para modificação, foram 
realizadas varreduras em voltametria cíclica na faixa de -0,3 V a +0,7 V, em solução aquosa 
de Ferricianeto de potássio em nitrato de potássio (K3[Fe(CN)6] 6 mmol L-1 em 1 mol L-1 de 
KNO3), com uma velocidade de varredura de potencial 0,02 V s-1, sendo adotado como 
parâmetro para avaliação da limpeza do ECV a diferença do potencial do pico, ∆Ep (Epa - 
Epc, potencial de pico anódico e catódico, respectivamente), cujo valor devia ser próximo à 
0,060 V. Os voltamogramas foram registrados, sendo somente o terceiro ciclo apresentado na 
Figura 11.  

 
Figura 11 - Resposta de VC do ECV após a limpeza eletroquímica em solução aquosa de K3[Fe(CN)6] 6 mmol 
L-1 em 1 mol L-1 de KNO3. Velocidade de varredura (v): 20 mV s-1. 

 
Após a limpeza do eletrodo, o mesmo foi lavado com água desionizada e 

posteriormente, iniciou-se a preparação do filme de siloxano com impressão molecular. 
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3.3.2. Obtenção do nanocompósito de MWCNTs com VTMS 

Com o intuito de preparar um excelente compósito de MWCNTs-VTMS-MIS, uma boa 
interface e interação entre o MWCNTs-VTMS e os polímeros impressos são de grande 
importância. No entanto, antes da polimerização do MIS, o MWCNTS foi enxertado com 
VTMS através da dispersão dos MWCNTs em DMF, seguida da polimerização do VTMS, 
utilizando o iniciador radicalar, AIBN. 

Para a obtenção dos MWCNTs enxertados com VTMS, foi adaptado o procedimento 
descrito por Qin et al. (QIN et al., 2004), onde foram pesados, em um balão volumétrico, 50 
mg de MWCNTs e adicionados 70 mL de DMF, sob atmosfera de argônio e agitação 
magnética por 20 min. 

Em seguida, 80 mg de AIBN, e 8 mL de VTMS foram adicionados à mistura, sob 
agitação à 70 °C, sendo esta temperatura mantida e controlada com o uso de um sensor de 
temperatura acoplado a um medidor de temperatura calibrado, em um recipiente contendo 
óleo de silicone, por 48 h. Após este período de tempo, a mistura obtida foi resfriada à 
temperatura ambiente, conforme apresentado na Figura 12. A mistura foi lavada dez vezes 
com DMF, e a cada lavagem a mesma foi filtrada em um sistema a vácuo, através de uma 
membrana PTFE de diâmetro de poro 0,22 μm. O sólido resultante foi seco e armazenado a 
temperatura ambiente. 

 
Figura 12 - Obtenção do nanocompósito MWCNTs-VTMS. 

 
A polimerização do VTMS mostrou ser eficiente, não precisando realizar pré-

tratamento nos MWCNTs. Além disso, os MWCNTs foram emaranhados e funcionalizados 
em apenas uma etapa, obtendo dispersões estáveis deste nanocompósito em DMF um longo 



50 
 

 

período de tempo. O MWCNTs foi adicionado ao processo com a finalidade de aumentar a 
área superficial específica do filme de siloxano impresso. Além disso, o MWCNTs pode 
melhorar a condutividade elétrica, aumentando assim, a sensibilidade do sensor modificado 
(SANTOS et al., 2012). 

 
3.3.3. Obtenção dos filmes MIS e NIS 

Para a síntese do MIS e NIS foi adotado o método de polimerização pelo processo sol-
gel. Para isso, uma mistura de 400 µL (1,8 mmol) de TEOS, 65 µL (0,27 mmol) de PTEOS e 
65 µL (0,37 mmol) de APTMS em 3 mL de 2-etoxietanol foi agitada durante 10 minutos até 
uma completa homogeneização. Em seguida, com agitação constante foi adicionado, gota a 
gota, 100 µL de HCl 0,1 mol L-1 e 90 µL de água. A solução foi agitada em temperatura 
ambiente, aproximadamente 21 ºC, por 2 h (solução 1). Após este tempo, outra solução foi 
preparada por diluição de 12,35 mg do ácido 5-cafeoilquínico em 1 mL de 2-etoxietanol 
(solução 2). Em seguida, 1 mL da solução 1 foi misturado com 350 L da solução 2 (solução 
3). As soluções 1 e 3 foram agitadas por mais 2h, levando a formação do filme MIS na 
solução 3. A solução 1 foi utilizada como controle, ou seja, para os filmes de NIS.  

O filme MIS, obtido pelo processo sol-gel, foi sintetizado por meio de interações não 
covalentes, através da reação de hidrólise/condensação catalisada por ácido de uma mistura 
dos reagentes PTEOS e APTMS usados como monômeros funcionais, o TEOS como reagente 
de ligação cruzada, na presença do 5-CQA (molécula molde) em 2-etóxietanol usado como 
solvente. O 5-CQA foi escolhido como molécula molde devido à sua importância na 
alimentação, sendo encontrado principalmente nas frutas, como o tomate, maçã, pêssego, 
cereja e nos grãos de café. Estas espécies são a fonte principal de 5-CQA na dieta humana 
(GARAMBONE & ROSA, 2007). 

As reações de hidrólise e condensação dos monômeros funcionais silanos são 
comumente catalisadas por um ácido ou uma base dependendo da natureza da molécula 
molde. Diante disso, o ácido clorídrico 0,1 mol L-1 foi selecionado no processo como 
catalisador. A etapa inicial da síntese que consiste na hidrólise dos silanos TEOS, PTEOS e 
APTMS pode ser descrita da seguinte forma: 

 
R Si(OEt)3    +   Si(OEt)4                                R Si(OH)(OEt)2    +   Si(OH)(OEt)3    +    2EtOHH2O

H+(cat)  
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Onde R = fenil (Ph) ou (CH2)3−NH2 
 

Entretanto, à medida que a hidrólise acontece, a etapa de condensação ocorre de forma 
concomitante: 

s Si OH    +    EtO Si a Si O Si aaH+(cat) +   EtOH  
ou 

Si OHa HO Si a Si O Si aaH+(cat)+ + H2O  
 

Por fim, a camada de siloxano do sensor apresenta grupos funcionais Ph e (CH2)3-NH2, 
além de grupo residual Si-OH, característico de todas as matrizes de siloxano. 

A natureza dos filmes de siloxano obtido pelo processo sol-gel é um fator importante 
para se obter um sensor com bom desempenho, operando em solução tampão de fosfato (pH 
7,0). Os monômeros funcionais siloxanos tem a função de auxiliar na criação de cavidades de 
ligação específicas, deixando funções químicas dentro das cavidades numa posição específica 
para a religação, semelhante ao sítio ativo de uma enzima. O monômero funcional APTMS 
foi escolhido devido ao seu grupo amino, que pode interagir com a molécula molde (5-CQA) 
através de ligações de hidrogênio (SANTOS et al., 2011). Além disso, os grupos aminopropil 
em solução aquosa estabelecem um equilíbrio formando (CH2)3–NH3+, que podem interagir 
com espécies aniônicas das moléculas impressas. O reagente PTEOS foi incorporado na 
solução devido aos seus grupos fenila.  

A superfície do filme de siloxano apresenta grupos Si-OH, podendo atuar como ácido 
de Brönsted em solução aquosa, produzindo uma superfície rica em Si-O-. No entanto, as 
moléculas de CGA em pH 7,0 apresentam C-OH e C=O, COO- e grupos fenila, que são 
potencialmente ativos para o desenvolvimento de ligações de hidrogênio, interação iônica e 
interações –, respectivamente, com os grupos funcionais do filme MIS (SANTOS et al., 
2011). 

O reagente de ligação cruzada, TEOS, tem a função de acelerar o processo de 
condensação e contribuir para uma maior rigidez da rede de siloxano em torno da molécula 
molde (SANTOS et al., 2012). 

Espera-se uma distribuição espacial específica dos grupos funcionais fenil, SiO-, Si-OH, 
NH2 e NH3+ na superfície do sensor, aumentando as possibilidades de interações atrativas 
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entre a superfície do sensor e as moléculas de 5-CQA impressas. Essas interações favoráveis 
são a força motriz para o processo de reconhecimento da 5-CQA na solução de ensaio. 

 
3.3.4. Modificação do ECV com MWCNTs-VTMS/MIS e MWCNTs-VTMS/NIS 

Para a preparação dos sensores impressos, inicialmente foram preparadas dispersões dos 
MWCNTs polimerizados com VTMS (10 mg) em DMF (1 mL) utilizando um banho de 
ultrassom por 30 min para dar uniformidade a suspensão. Uma alíquota de 4 µL desta 
dispersão foi adicionada sobre a superfície dos ECV limpos e deixou-se evaporar o solvente à 
temperatura ambiente, aproximadamente 21 ºC. 

Finalmente, cada eletrodo modificado com MWCNTs-VTMS foi imerso em uma 
solução, MIS ou NIS, e rotacionado a 1500 rpm durante 15 min. Os sensores modificados 
foram secos a temperatura ambiente,  aproximadamente 21 ºC por 8 h e sem exposição a luz. 
A extração da molécula molde (ácido 5-cafeoilquínico) foi obtida pela imersão do sensor com 
filme MIS em solução de metanol contendo 10 % de ácido acético, repetidamente, até que 
toda a molécula de ácido 5-cafeoilquínico fosse extraída. Em seguida, o sensor foi seco a 
temperatura ambiente, aproximadamente 21 ºC, durante 8 h e sem exposição à luz (Figura 13) 
(SANTOS et al., 2011). Para confirmar que toda a molécula de 5-CQA foi extraída, foram 
feitas análises de voltametria de pulso diferencial. E após as cavidades seletivas formadas, a 
molécula de 5-CQA foi religada ao sensor para a realização das análises. E esse religamento 
da molécula de 5-CQA foi realizado através da incubação em uma solução de 100 mol L-1, 
num tempo determinado. Depois do religamento, o sensor foi então analisado. 
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Figura 13 - Representação esquemática da formação do filme de siloxano impresso molecularmente (Adaptado 
de SANTOS et al., 2011). 
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3.4. Procedimento de otimização 

A fim de otimizar as condições de análise para uma melhor determinação de 5-CQA 
pelo do método proposto, diferentes estudos foram realizados. As respostas eletroquímicas 
foram investigadas por VPD com o passo de potencial de 0,01050 V, onde uma alíquota de 
15,0 mL de eletrólito suporte, na concentração de 0,1 mol L-1, foi adicionada à célula 
eletroquímica contendo um sistema com três eletrodos. Antes de cada medição, o eletrodo 
modificado ECV/MWCNTs-VTMS/MIS, após a extração do 5-CQA, era acondicionado, por 
um período determinado de tempo (tempo de incubação), num becker contendo 2 mL da 
solução de religamento de 100 mol L-1 de 5-CQA, preparada em solução tampão fosfato 
(PBS) 0,1 mol L-1 (pH 7,0).  Todas as medições foram realizadas em temperatura ambiente. 

 
3.4.1. Influência de diferentes eletrólitos na determinação do 5-CQA  

Para que fosse otimizada a influência de diferentes eletrólitos sobre a resposta do sensor 
na detecção 5-CQA, diferentes soluções eletrolíticas (KCl, NaCl, HEPES, fosfato, TRIS e 
Mcllvaine), em concentração de 0,1 mol L-1, foram preparadas. As soluções foram ajustadas a 
pH 7,0 com solução de NaOH 1,0 mol L-1 ou de HCl 1,0 mol L-1. 

 
3.4.2. Influência do pH na determinação do 5-CQA  

Para o estudo da influência do pH no eletrodo modificado MWCNTs-VTMS/MIS, 
foram preparadas oito diferentes soluções de tampão fosfato na concentração de 0,1 mol L-1, 
com pH variando na faixa de 5,0 a 8,5, utilizadas como eletrólito de suporte. Os valores de pH 
foram verificados com o uso do medidor de pH e as soluções foram ajustadas com solução de 
NaOH 1,0 mol L-1 ou de HCl 1,0 mol L-1.   

 
3.4.3. Efeito do tempo de incubação na determinação do 5-CQA  

Durante a determinação eletroquímica do 5-CQA, a variação do tempo de incubação do 
sensor na solução do analito é uma maneira simples e eficaz para melhorar a sensibilidade 
(SANTOS et al., 2012). Para o presente estudo, o tempo de incubação foi variado de 5,0 min 
a 60,0 min. Para cada tempo de incubação, uma nova solução de 5-CQA 100 mol L-1 era 
usada. 
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3.4.4. Estudo de interferentes 

O estudo da seletividade fez-se necessário para avaliar a ancoragem de moléculas de 
estrutura química semelhantes à molécula molde (5-CQA), como o ácido cafeico (CA) e ácido 
gálico (GA), mostrados na Figura 14, no eletrodo modificado com MIS. Isto foi feito a fim de 
verificar a efetiva seletividade do sítio específico de reconhecimento, visto que essas 
moléculas podem causar uma baixa eficiência de retenção da molécula molde, podendo gerar 
interferência no sinal analítico. Essas estruturas foram testadas no eletrodo modificado com 
MIS e NIS. 
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OH
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OH

OH

OH
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OH

O OH

 
              Ácido 5-cafeoilquínico                                Ácido cafeico                    Ácido gálico 

Figura 14 - Estrutura química do ácido 5-cafeoilquínico e estruturas químicas similares. 
 
Neste estudo, foram preparadas soluções individuais de CA e GA nas concentrações de 

100 mol L-1 em PBS 0,1 mol L-1 (pH 7,0). Os eletrodos modificados (MIS) e sem 
modificação (NIS), foram imersos, separadamente, num becker contendo 2,0 mL da solução 
de CA e GA, durante 15 minutos, em substituição ao religamento com solução de 5-CQA. 
Após esse período de tempo, foram feitas medições com cada eletrodo. 

 
3.4.5. Velocidade de varredura e amplitude do pulso 

A fim de avaliar a influência da velocidade de varredura do potencial elétrico, v, sobre a 
corrente de pico referente à oxidação do 5-CQA no eletrodo modificado (MIS), foi realizado 
um estudo onde a amplitude de pulso foi mantida constante em 50 mV variando-se a 
velocidade de varredura no intervalo de 5 mV s-1 a 70 mV s-1. 

A influência da variação da amplitude de pulso nos voltamogramas do eletrodo 
modificado (MIS) foi avaliada no intervalo de 10 mV a 100 mV, mantendo-se a velocidade de 
varredura em 20 mV s-1.  
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3.5. Curvas analíticas para o 5-CQA  

Após escolher as melhores condições de trabalho para a determinação do 5-CQA, foram 
obtidas curvas analíticas, através da adição de quantidades apropriadas da solução padrão de 
5-CQA. Para isso, foram preparadas separadamente, em balões volumétricos de 10,0 mL, 
soluções padrão com diferentes concentrações de 5-CQA, sendo volume completado com 
solução tampão PBS 0,1 mol L-1 até a massa de 0,01 g. A partir das soluções preparadas 
foram feitas diluições para fornecer concentrações variando entre 0,08 mol L-1 e 100 mol 
L-1 ou 0,8 mol kg-1 e 10 mol kg-1. Depois, uma alíquota de 2,0 g da solução, 
individualmente preparada, foi transferida para um becker, onde o eletrodo modificado ficou 
incubado por 15 minutos. Após esse período de tempo, o eletrodo foi retirado dessa solução e 
inserido na célula eletroquímica, contendo os três eletrodos e o eletrólito suporte PBS 0,1 mol 
L-1 (pH 7,0), para a obtenção dos voltamogramas. As análises foram realizadas em VPD com 
velocidade de varredura de 20 mV s-1. 

  
3.6. Análise das amostras de suco de maçã 

Após a otimização das melhores condições de análise e curva analítica, utilizou-se o 
método proposto para a realização de um teste preliminar de recuperação e para a 
determinação da concentração de 5-CQA em amostras de sucos de maçã industrializados. 
Todas as amostras foram adquiridas em supermercados do Rio de Janeiro.  

Para o teste de recuperação, utilizou-se um suco de maçã preparado manualmente. Neste 
caso, foram trituradas duas maçãs inteiras, de mesmo cultivo, em liquidificador, junto com 
110 mL de PBS, coletando-se apenas a parte líquida com o auxílio de uma peneira.  

Para a determinação de 5-CQA em sucos industrializados, foram adquiridas seis 
diferentes amostras de sucos de maçã. As alíquotas das amostras foram centrifugadas por 40 
minutos a 2450 rpm e 25 ºC, sendo coletado apenas a parte líquida. Por fim, as amostras 
foram separadas em frascos diferentes, identificadas e congeladas à -22 ºC. 

Para as medições de cada amostra de suco, foi preparada uma solução, em um balão 
volumétrico de 100,0 mL, contendo aproximadamente 0,400 g de suco sendo completado com 
solução tampão de PBS 0,1 mol L-1 até a massa de aproximadamente 100,0 g. 

A cada determinação, o eletrodo modificado MIS, após a extração do 5-CQA, foi 
condicionado por 15 minutos em 2,0 g da solução amostras preparada.  
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4. Resultados e discussão 

4.1. Resposta eletroquímica do sensor  

Para a caracterização eletroquímica do eletrodo modificado, foram feitos experimentos 
com a técnica de voltametria de pulso diferencial, a fim de investigar a resposta para o 5-
CQA. Primeiramente, foi avaliado o efeito da extração do 5-CQA no eletrodo modificado 
com MWCNTs-VTMS/MIS (Figura 15). Como a molécula molde é eletroativa, o eletrodo 
modificado apresentou um pico anódico em 0,23 V, antes da extração (Figura 15A). O 
eletrodo foi lavado várias vezes com solução de metanol/ácido acético (9:1, v/v), até que toda 
a molécula de 5-CQA fosse extraída. Pode-se observar na Figura 15B que o pico de oxidação 
do 5-CQA desapareceu completamente, confirmando a eficiência da extração da molécula de 
5-CQA impressa. 

 

 
Figura 15 - Respostas de VPD do sensor ECV/MWCNTs-VTMS-MIS antes da extração (A) e após a extração 
(B). Eletrólito suporte: PBS 0,1 mol L-1 (pH 7,0). Velocidade de varredura (v): 20 mV s-1.  

 
Em seguida, foi avaliada a capacidade de reconhecimento do 5-CQA sobre a fase 

sensora. A Figura 16 mostra VPD do eletrodo de carbono vítreo não modificado (ECV), do 
ECV modificado somente com nanotubo de carbono de parede múltiplas (ECV/MWCNTs), 
do eletrodo modificado com MWCNTs polimerizado com viniltrimetoxisilano 
(ECV/MWCNTs-VTMS), do eletrodo modificado MWCNTs-VTMS sem a impressão 
molecular (síntese na ausência da molécula molde), ou seja, NIS (ECV/MWCNTs-
VTMS/NIS) e com a impressão molecular, MIS (ECV/MWCNTs-VTMS/MIS) após 15 min 
de incubação na solução de 100 mol L-1 de 5-CQA. Como pode ser observada, a melhor 
resposta foi obtida com ECV/MWCNTs-VTMS/MIS apresentando uma excelente 
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sensibilidade para o 5-CQA. Este comportamento indica um efeito sinérgico da camada MIS 
com MWCNTs-VTMS, isto porque durante a formação da rede de siloxano, o 5-CQA está 
associado com os monômeros funcionais no sol de alcoxissilanos, definindo assim o tamanho 
e a orientação das funções químicas da cavidade impressa, induzindo a cavidade especifica 
funcionalizada para a ligação. 

A resposta do filme não impresso (ECV/MWCNTs-VTMS/NIS) poderia ser atribuída à 
ausência da organização específica desta absorção seletiva dos sítios, apresentando menos 
poros quando comparado com os filmes impressos MIS, visto que a extração da molécula 
molde deixa uma cavidade específica revelando os poros do filme. A porosidade aumenta a 
difusão do 5-CQA no filme e pode promover a ligação dentro do filme, enquanto o filme não 
impresso atua como uma barreira entre o eletrodo e a solução (SANTOS et al., 2012). 

 

 
Figura 16 - Respostas de VPD após a incubação em 100 µmol L-1 de 5-CQA durante 15 min. Eletrólito de 
suporte PBS 0,1 mol L-1 (pH 7,0). Velocidade de varredura (v): 20 mV s-1.  

 
4.2. Caracterização do polímero 

Os filmes de siloxano com e sem impressão molecular do estudo em questão (MIS e 
NIS), o MWCNTs e sua modificação MWCNTs-VTMS foram caracterizados por microscopia 
eletrônica de varredura e análises de infravermelho.  
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4.2.1. Microscopia eletrônica de varredura  

Microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada para a caracterização da 
morfologia da superfície dos filmes MWCNTs, MWCNTs-VTMS, MWCNTs-VTMS/MIS e 
MWCNTs-VTMS/NIS. É possível observar na Figura 17A a morfologia típica verificada nos 
nanotubos que estão bem dispersos pela matriz, ou seja, sobre uma superfície modificada. Na 
Figura 17B, pode ser observada uma mudança na morfologia dos MWCNTs, possivelmente 
devido aos mesmos estarem enxertados com VTMS. E observando as Figura 17C e Figura 
17D, é possível observar que ocorreram mudanças na morfologia dos MWCNTs, 
possivelmente devido ao recobrimento pela matriz polimérica do MIS e NIS, mas a formação 
desse nanocompósito não acarretou nenhuma alteração significativa nos diâmetros dos poros, 
sugerindo que a deposição da camada de siloxano na superfície MWCNTs é muito fina e 
apresenta boa adesão à matriz. 

 

      

     
Figura 17 - MEV do MWCNTs (A), MWCNTs-VTMS (B), com aumento de 300.000x, MWCNTs-VTMS-MIS 
(C) e MWCNTs-VTMS-NIS (D), com aumento de 160.000x. 
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4.2.2. Espectroscopia de infravermelho  

Os espectros de infravermelho, obtidos em pastilhas de KBr, para o 5-CQA e os filmes 
MIS antes(A)  e depois (D) da extração e NIS são mostrados na Figura 18. 

 

 
Figura 18 - Espectro de infravermelho do 5-CQA, MIS antes (A) e depois da extração (D) e NIS. 
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Tabela 1 - Números de onda e possíveis atribuições. 
Número de ondas (cm-1) Tentativas de atribuições (HOLLER et 

al., 2009) 5-CQA MIS (A) MIS (D) NIS 
3200-3600 3200-3600 3200-3600 3200-3600 CH2OH, H2O e SiOH 

- 3300-3500 3300-3500 3300-3500  
3010-3100 3010-3100 3010-3100 3010-3100 CPh 
1690-1760 1690-1760 - - C5-CQA 
1500-1600 1500-1600 - - CC(Ph, matriz e 5-CQA 
1050-1300 - - - C5-CQA 
690-900 690-900 690-900 690-900 CPh, matriz e 5-CQA 

- 1340-1470 1340-1470 1340-1470  CCH2 
- 1000-1200 1000-1200 1000-1200 SiSi (rede de siloxano 
- 680-800 680-800 680-800 s SiSi) +SiC 
- 400-500 400-500 400-500 Si(siloxanos cíclicos) 

 
No filme MIS (A) observa-se a presença de grupamentos presente na molécula de 5-

CQA, indicando que a molécula foi incorporada com êxito no filme impresso. 
Como pode ser visto, não são observadas diferenças em relação à composição química 

dos filmes MIS (D) e NIS, devido a ambos os materiais serem sintetizados da mesma forma e 
no filme MIS (D), a molécula do 5-CQA ter sido removida da matriz. E como não foram 
encontrados os grupamentos do 5-CQA no filme MIS (D), indica que a extração da molécula 
molde foi eficiente. 

 
4.3. Otimização das condições analíticas na determinação do 5-CQA  

4.3.1. Efeito do tempo de incubação na determinação do 5-CQA  

Para tentar melhorar a sensibilidade do sensor, o presente estudo avaliou as intensidades 
dos picos de corrente obtidos para o 5-CQA em função do tempo de incubação, variando de 
5,0 min a 60,0 min, em 100 mol L-1 de 5-CQA. As respostas foram investigadas através das 
medidas de VPD e os resultados estão apresentados na Figura 19. Observa-se que as correntes 
de resposta aumentaram gradativamente com o aumento do tempo de incubação, até atingir 
um valor constante à partir de aproximadamente 15,0 min, indicando que esse tempo foi 
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suficiente para a acomodação seletiva da molécula 5-CQA na cavidade do sensor modificado 
ECV/MWCNTs-VTMS/MIS. Isso indica que a adsorção da molécula 5-CQA nos sítios ativos 
no filme MIS tende a um nível de saturação. Assim, o tempo de incubação de 15,0 min foi 
escolhido. 

 
Figura 19 - Efeito do tempo de incubação na resposta do sensor ECV/MWCNTs-VTMS/MIS em 100 mol L-1 
do 5-CQA. Eletrólito de suporte PBS 0,1 mol L-1 (pH 7,0). Velocidade de varredura (v): 20 mV s-1. 

 
4.3.2. Influência de diferentes eletrólitos na determinação do 5-CQA  

A fim de otimizar a influência de diferentes eletrólitos sobre a resposta do sensor na 
detecção do 5-CQA, seis diferentes soluções eletrolíticas (Mcllvaine, TRIS, NaCl, KCl, 
HEPES e fosfato), com concentrações de 0,1 mol L-1, foram investigadas. Os resultados 
apresentados na Figura 20 confirmam que em solução tampão fosfato, o sensor 
ECV/MWCNTs-VTMS/MIS apresentou a melhor corrente de pico para o 5-CQA, indicando 
ser o tampão mais adequado para as aplicações analíticas propostas no presente estudo. 

 

 
Figura 20 - Influência do eletrólito suporte na resposta de corrente de pico anódico do sensor ECV/MWCNTs-
VTMS/MIS em 100 mol L-1 do 5-CQA. Tempo de incubação: 15 min. Velocidade de varredura (v): 20 mV s-1 . 
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4.3.3. Influência do pH na determinação do 5-CQA  

 A variação da concentração hidrogeniônica do meio pode alterar as intensidades de 
corrente do pico, dependendo do tipo de sistema avaliado. O efeito do pH da solução do 
eletrólito suporte sobre a resposta VPD, na detecção do 5-CQA, foi investigada, a fim de 
escolher o valor de pH que apresentasse as melhores condições de sensibilidade e definição 
do pico. Como pode ser vistos na Figura 21, a corrente de pico anódico para o 5-CQA no 
sensor ECV/MWCNTs-VTMS/MIS aumentou gradativamente quando o pH da solução de 
eletrólito suporte (PBS 0,1 mol L-1) mudou de 5,0 a 6,0, porém para o pH 6,5 a corrente 
apresentou uma leve queda, aumentando consideravelmente no pH 7,0. No entanto, as 
correntes de resposta diminuíram de 7,0 a 8,5. Portanto, PBS pH 7,0 foi escolhido para a 
determinação do 5-CQA, pois apresentou maior sensibilidade e intensidade de corrente, com 
pico de oxidação em 0,23 V. 

 

 
Figura 21 - Influência do pH do eletrólito suporte (0,1 mol L-1 PBS) na resposta de corrente de pico anódico do 
sensor ECV/MWCNTs-VTMS/MIS em 100 mol L-1 do 5-CQA. Tempo de incubação: 15 min. Velocidade de 
varredura (v): 20 mV s-1. 

 
4.3.4. Estudo de interferentes 

O sensor MIS baseado na tecnologia de impressão molecular apresenta uma 
característica importante que é a seletividade, podendo ser influenciada por diversos fatores, 
como o tamanho e a forma da cavidade e suas interações de religamento (SANTOS et al, 
2012).  

Entretanto, quando se tem, em uma amostra, moléculas com estruturas análogas a 
molécula molde, esta podem ser adsorvida no MIS, pois interações não específicas podem 
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ocorrer, podendo ser capturados nos sítios específicos do MIS, acarretando problemas 
relacionados à seletividade. 

Sendo assim, para investigar a seletividade do sensor ECV/MWCNTs-VTMS/MIS, 
correntes de resposta para 100 mol L-1 do 5-CQA e outros compostos com estruturas 
moleculares análogas como o CA e GA foram detectadas por VPD em PBS 0,1 mol L-1 (pH 
7,0). Na Figura 22, a corrente de resposta do sensor para o 5-CQA foi a mais elevada, uma 
vez que a molécula molde extraída deixou uma cavidade impressa no filme sol-gel impresso. 
Isso pode ser explicado pelo tamanho e disposição dos grupos funcionais na cavidade 
correspondente ao 5-CQA no filme MIS. A molécula de GA não apresentou interferência no 
sensor MIS. Já a molécula de CA apresentou uma pequena interferência no sensor. Para o 
sensor não impresso, ECV/MWCNTs-VTMS/NIS, o 5-CQA ou as estruturas análogas, 
apresentaram respostas muito pequenas, sugerindo que não havia locais adequados de 
reconhecimento para o 5-CQA no filme NIS. Os resultados obtidos com o sensor MIS 
mostram uma boa seletividade de reconhecimento molecular para o 5-CQA em relação aos 
interferentes analisados, comprovando assim, a eficiência da impressão molecular. 

 

 
Figura 22 - Seletividade do MIS e NIS para o ácido 5-cafeoilquínico, ácido cafeico e ácido gálico. 
 

4.3.5. Velocidade de varredura e amplitude do pulso 

A fim de obter melhores respostas na voltametria de pulso diferencial, é necessário que 
determinados parâmetros sejam avaliados. Dentre esses parâmetros, destacam-se a velocidade 
de varredura e a amplitude de pulso. A velocidade de varredura indica o quanto o potencial 
poderá variar por unidade de tempo. Seu aumento pode acarretar no aumento da sensibilidade 
da medição, podendo ocorrer perda na resolução do pico. 
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Diante disso, o efeito da velocidade de varredura sobre a resposta voltamétrica do 
eletrodo modificado ECV/MWCNTs-VTMS/MIS foi avaliado no intervalo entre 5 mV s-1 a 
70 mV s-1 em solução tampão PBS 0,1 mol L-1 (pH 7,0) após a incubação do sensor em 100 
mol L-1 do 5-CQA.  

A Figura 23 (A e B) apresenta os voltamogramas e as variações das correntes de pico do 
5-CQA em função da velocidade de varredura. 

 

       
Figura 23 - Efeito da velocidade de varredura nos intervalos entre 5 mV s-1 a 70 mV s-1 na resposta de corrente 
de pico anódico do sensor ECV/MWCNTs-VTMS/MIS em 100 mol L-1 de 5-CQA. Tempo de incubação: 15 
min. Amplitude de pulso (a): 50 mV.  

 
Como pode ser observado, houve uma variação de corrente do pico anódico em função 

do aumento da velocidade de varredura.  
Observa-se que houve um aumento da corrente de pico até a velocidade de varredura de 

20 mV s-1, e mesmo apresentando um aumento de corrente para outras velocidades de 
varredura estudadas, é possível perceber que ocorreram deformações nos seus perfis 
voltamétricos e/ou perda na resolução do pico. Desta forma, a velocidade de varredura de 20 
mV s-1 foi escolhida para os demais estudos, pois apresentou o melhor sinal analítico e pico 
anódico bem definido para o 5-CQA. 

Faz-se necessário o estudo da variação da amplitude de pulso, pois quanto maior a 
amplitude de pulso escolhida, maior será o valor da corrente, logo maior a sensibilidade. 
Porém, o aumento da amplitude de pulso gera um aumento na largura do pico, reduzindo 
assim, sua resolução, por isso, sua escolha deve ser criteriosa, levando em consideração o 
aumento da sensibilidade e a perda de resolução. 

Para o estudo da influência da amplitude de pulso sobre a resposta voltamétrica do 
eletrodo modificado ECV/MWCNTs-VTMS/MIS, foi avaliado no intervalo entre 10 mV a 
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100 mV em solução tampão PBS 0,1 mol L-1 (pH 7,0) após a incubação do sensor em 100 
mol L-1 de 5-CQA.  

A Figura 24 (A e B) apresenta os voltamogramas e as variações das correntes de pico do 
5-CQA em função do aumento da amplitude de pulso. 

 

    
Figura 24 - Efeito da amplitude de pulso nos intervalos entre 10 mV a 100 mV na resposta de corrente de pico 
anódico do sensor ECV/MWCNTs-VTMS/MIS em 100 mol L-1 de CGA. Tempo de incubação: 15 min. 
Velocidade de varredura (v): 20 mV s-1. 

 
Observa-se nos voltamogramas da Figura 24A que com o aumento da amplitude de 

pulso, obteve-se um aumento na largura dos picos, indicando uma menor resolução.  
Na Figura 24B, é possível visualizar que a corrente de pico anódico para o 5-CQA 

aumentou gradativamente até aproximadamente 50 mV. E mesmo apresentando um aumento 
de corrente para outras amplitudes de pulso estudadas, é possível observar que houve um 
aumento na largura dos picos, indicando uma menor resolução. Diante disso, a amplitude de 
pulso selecionada para a medição de sinal do 5-CQA no eletrodo modificado foi de 50 mV, 
pois apresentou uma boa relação entre o aumento da sensibilidade e a perda de resolução.  

A Tabela 2 apresenta um resumo dos parâmetros otimizados a partir da melhor 
resolução do sinal analítico para a técnica de voltametria de pulso diferencial. 
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Tabela 2 – Resumo dos parâmetros otimizados. 
Parâmetros otimizados Melhores condições 

Amplitude de pulso 50 mV  
Velocidade de varredura 20 mV s-1 

Tempo de incubação 15 minutos 
Eletrólito de suporte Fosfato 0,1 mol L-1 

pH 7,0 
 

4.4. Avaliação preliminar do sensor 

4.4.1. Curva analítica volumétrica 

Após a escolha das melhores condições de análise, foram construídas curvas analíticas 
volumétricas para uma avaliação preliminar do sensor desenvolvido, onde foram obtidos 
voltamogramas de pulso diferencial para a oxidação do 5-CQA após a incubação do eletrodo 
modificado em soluções de 5-CQA com concentrações variando entre 0,08 mol L-1 a 100 
mol L-1. Uma curva típica obtida e seus voltamogramas são mostrados na Figura 25. Para 
esta curva analítica, a equação de regressão linear pode ser expressa como: 

 
∆l/A = 0,06213 (± 0,02259) + 0,05373 (± 0,00057) [5-CQA]/mol L-1, com coeficiente de 
correlação (r) de 0,998. 

             
Figura 25 - (A) Voltamogramas obtidos para a construção curva analítica. (1) 0,08; (2) 0,30; (3) 0,75; (4) 1,00; 
(5) 2,50; (6) 5,00; (7) 7,50; (8) 10,00; (9) 25,00; (10) 50,00; (11) 75,00 a (12) 100 µmol L-1 do 5-CQA. (B) 
Curva analítica do sensor.  

 

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8
0
1
2
3
4
5
6

100 mol L-1 
       a 
0,08 mol L-1

(A)

 E/V vs Ag/AgCl

I/ A  

 

 

0 20 40 60 80 100 120
0

2

4

6

8 (B)

[5-CQA]/mol L-1

I/ A



68 
 

 

Como pode ser observada, a corrente de pico anódico foi linear para o 5-CQA nas 
concentrações estudadas, e como obteve uma boa faixa linear de resposta, foi possível a 
aplicação do sensor em amostras reais de suco de maçã. 

 
4.4.2.  Teste de recuperação 

A fim de avaliar preliminarmente o sensor proposto para determinação de 5-CQA, uma 
amostra de suco de maçã, preparada manualmente a partir de duas maçãs inteiras. O suco foi 
previamente diluído e analisado antes e após a adição de alíquotas de uma solução padrão de 
5-CQA. Os resultados de recuperação de 5-CQA foram calculados pela razão entre a 
concentração encontrada (após a adição do padrão) e a soma entre a concentração teórica 
adicionada e a concentração obtida sem a adição do padrão.  

A Tabela 3 apresenta os resultados analíticos obtidos e, como pode ser observado, a 
eficiência do método foi assegurada por valores excelentes de recuperações entre 99,3 % e 
108,6 %, indicando que este método apresenta boa precisão e um grande potencial para 
análises de amostra reais. 

 
Tabela 3 - Dados de recuperação do 5-CQA obtidos com o sensor. 

Amostras Ácido 5-cafeoilquínico (mol L-1) 
Adicionado  Esperado Encontrado Recuperado (%) 

Maçã 
0 - 0,67 - 

1,83 2,50 2,48 99,3 
9,33 10,00 10,86 108,6 

24,33 25,00 25,53 102,1 
 
 

4.5. Aplicação do sensor em amostras reais 

4.5.1. Curva analítica gravimétrica 

Com o objetivo de avaliar a aplicação do sensor proposto para a determinação da 
concentração do 5-CQA em amostras de sucos industrializados de maçã, novas curvas 
analíticas, por gravimetria, foram obtidas, seguindo as condições já otimizadas. Uma curva 
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analítica típica, para a faixa de concentração entre 0,8 mol kg-1 e 10 mol kg-1 é mostrada na 
Figura 26. Para esta curva analítica a equação de regressão linear pode ser expressa como: 

 
∆l/A = 0,01052 (± 0,03381) + 0,27446 (± 0,00572) [5-CQA]/mol kg-1, r = 0,998.  

 
O limite de detecção foi estimado em 0,062 mol kg-1 utilizando uma razão de 3σ/slope 

e o limite de quantificação foi de 0,208 mol kg-1, utilizando uma razão de 10σ/slope, onde σ 
é o desvio padrão do valor médio calculados a partir das seis medidas (n = 6). Os resultados 
de ambos os limites foram calculados de acordo com as recomendações da IUPAC (LONG & 
WINEFORDNER, 1983). 

          
Figura 26 - Curva analítica do sensor (1) 0,80; (2) 1,07; (3) 2,66; (4) 5,26; (5) 7,90 e (6) 10,53 µmol kg-1 do 5-
CQA. 

 
4.5.2. Determinação de 5-CQA em sucos de maçã industrializados  

Com o objetivo de avaliar o método proposto em análises de amostras reais de suco de 
maçã industrializados, o sensor ECV/MWCNTs-VTMS/MIS, após a extração do 5-CQA, foi 
empregado. Para fazer as análises dos sucos de maçã industrializados, foram feitas diluições 
dos sucos, sendo calculado o fator de diluição para cada amostra. Para cada amostra, foram 
realizadas cinco varreduras de pulso diferencial, sendo a primeira descartada.  

A Tabela 4 apresenta a identificação de cada amostra de suco analisada, bem como seus 
resultados. Os resultados descritos na Tabela 4 representam os valores de concentrações de 5-
CQA no suco de maçã industrializado sem diluição. E seus valores foram calculados com 
base nos dados obtidos na equação da curva analítica, descrita anteriormente, substituindo-se 
o valor de “Y” pela corrente gerada a partir da média de quatro experimentos consecutivos e 
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levando em consideração o fator de diluição do suco. Os resultados produziram um desvio 
padrão relativo (DPR) entre 3,29 % a 12,58 % para as determinações.   

 
Tabela 4 - Concentração de 5-CQA para as amostras de suco de maçã determinadas com o sensor. 

Amostras Composição informada pelo 
fabricante 

Concentração no 
suco de maçã 
 (mol kg -1)* 

Concentração 
 (g kg -1)* 

DPR 
 (%) 

A1 

Água, sucos concentrados e polpas de 
maçã, açúcar, ácido ascórbico 

(vitamina C), acidulantes ácidos málico 
e ácido cítrico, estabilizante 

carboximetilcelulose e aroma natural de 
maça. 

0,00040 ± 0,00002 0,142 ± 0,007 4,28 

A2 
Água, suco concentrado de maçã, 

açúcar, antioxidante ácido ascórbico, 
acidulante ácido cítrico e aroma natural 

de maçã. 
0,00090 ± 0,00004 0,319 ± 0,014 4,91 

A3 

Suco de maçã integral, suco 
concentrado de laranja, polpas de 
manga, cenoura, pepino e abacaxi, 

vitaminas C, E, D, B3, A, B12 e B6 e 
aromas naturais de manga, laranja, 

abacaxi, aloevera e hortelã. 

0,00083 ± 0,00003 0,294 ± 0,011 3,29 

A4 
Suco de maçã integral, acidulante ácido 
cítrico, antioxidante ácido ascórbico e 

aroma natural de maçã. 
0,00036 ± 0,00004 0,128 ± 0,014 12,58 

A5 Suco de maçã integral e polpa de pêra 
(sem conservantes). 0,00084 ± 0,00008 0,298 ± 0,028 8,98 

A6 
Água, suco concentrado de maçã, 

acidulante ácido cítrico, antioxidante 
ácido ascórbico e aroma natural de 

maçã. 
0,00225 ± 0,00008 0,797 ± 0,028 3,43 

* Resultados expressos como média ± desvio padrão (n = 4). 
 
 
A sensibilidade e o limite de detecção, do sensor proposto, podem ser comparados com 

o desempenho de outros sensores com e sem modificação com MWCNTs reportados na 
literatura, conforme pode ser visto na Tabela 5. Essa boa sensibilidade pode ser atribuído à 
eficiência da transferência de elétrons entre o nanocompósito MWCNTs-VTMS com os 
grupos funcionais na superfície da camada de siloxano e o 5-CQA, além do tamanho da 
cavidade seletiva, que formou um ambiente adequado para a molécula de 5-CQA. 
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Tabela 5 - Características dos sensores modificados com e sem MWCNTs. 

Sensor Faixa avaliada Limite de 
detecção Referência 

ECV/MWCNTs-VTMS/MIS 
(5-CQA) 0,8 a 10 mol kg -1 0,062 mol kg -1 Este trabalho 
Au/MISa                                                                                                               
(CGA) 0,5 a 14 mol L-1 0,148 mol L-1 SANTOS et al., 2011 

ECV/MWCNTs-VTMS/MIS 
(Cafeina) 0,75 to 40 mol L−1 0,22 mol L-1 SANTOS et al., 2012 

EC/MWCNTs/MISb 
(Timidina) 2 a 22 mol L-1 0,0016 mol L-1 ZHANG et al., 2010 

    aAu – eletrodo de ouro.     bEC – eletrodo de carbono. 
 

A suspensão do nanocompósito obtida por pela modificação do MWCNTs enxertado 
com VTMS, através da reação de polimerização in situ, e disperso em dimetilformamida 
(DMF), foi estável por mais de seis meses. E a estabilidade do sensor modificado com 
MWCNTs-VTMS/MIS foi avaliada usando a técnica de voltametria de pulso diferencial, com 
as condições otimizadas citadas anteriormente, por sucessivos voltamogramas de pulso 
obtidos após a incubação em 100 mol L do 5-CQA, e não foram observadas mudanças 
significativas no perfil voltamétrico do sensor modificado, mesmo quando armazenada à 
temperatura ambiente, durante aproximadamente dois meses. A repetibilidade do sensor 
modificado, expressa em termos de DPR, foi determinada por cinquenta medidas sucessivas, 
sendo calculado pela corrente do pico, obtendo resultado de 2,5 %. O resultado apresenta uma 
estabilidade satisfatória do sensor, que pode ser atribuído à rígida estrutura da camada de MIS 
na plataforma nanoestruturada. 
  



72 
 

 

5. Conclusões  

Neste trabalho, foi desenvolvido um sensor eletroquímico para a determinação do 5-
CQA a base de um eletrodo de carbono vítreo recoberto com uma camada do nanocompósito 
nanotubo de carbono de paredes múltiplas (MWCNTs) enxertado com viniltrimetoxisilano 
(VTMS) e um filme que utiliza a tecnologia de impressão molecular, semelhante ao 
reconhecimento molecular dos sistemas enzima-substrato ou antígeno-anticorpo, com 
siloxanos funcionalizados obtido pelo processo sol-gel. Os estudos desenvolvidos com o 
sensor ECV/MWCNTs-VTMS/MIS comprovaram que a molécula do 5-CQA foi impressa 
com sucesso na camada de siloxano e que uma boa sensibilidade do sensor para o 5-CQA foi 
alcançada pela distribuição organizada dos grupos funcionais na superfície da camada de 
siloxano. Além disso, o sensor apresentou uma resposta rápida para o 5-CQA, mesmo após 
apenas 5 min de incubação.  

No estudo dos interferentes, as moléculas com estruturas análogas à molécula molde, 
testadas com o sensor modificado MWCNTs-VTMS/MIS, não apresentaram ancoramento 
significativo, indicando que o tamanho e disposição dos grupos funcionais na cavidade foram 
específicos ao 5-CQA no filme MIS.  

O sensor foi caracterizado por microscopia eletrônica de varredura, onde foi possível 
observar os MWCNTs bem dispersos na matriz modificada e, nos filmes MIS e NIS, algumas 
mudanças de morfologia. A formação do nanocompósito não ocasionou alteração significativa 
nos diâmetros dos poros, sugerindo que a deposição da camada de siloxano na superfície do 
MWCNTs é muito fina e apresenta boa adesão à matriz. Através da análise por espectroscopia 
no infravermelho, não foram observadas diferenças significativas entre os filmes MIS e NIS, 
uma vez que ambos foram sintetizados de forma similar, exceto pela incorporação do 5-CQA, 
presente na preparação do MIS. No filme MIS, após a extração do 5-CQA, não foram 
detectados grupamentos específicos do 5-CQA, indicando a eficiência da extração. O sensor 
também foi caracterizado por voltametria de pulso diferencial, demonstrando o aumento de 
sensibilidade do pico anódico do 5-CQA decorrente do uso do MWCNTs e do siloxano com 
impressão molecular.  

 A fim de avaliar o desempenho analítico do sensor, foram realizados estudos em 
amostras reais de suco de maçã, uma importante fonte de CGA na alimentação. Após as 
condições analíticas otimizadas, o sensor proposto foi aplicado na análise de uma amostra de 
suco de maçã antes e após adições de quantidades conhecidas do 5-CQA, obtendo 
recuperações de 99,3 % a 108,6 %. O sensor proposto também foi avaliado na determinação 
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de 5-CQA em seis amostras de sucos industrializados de maçã, obtendo-se curvas analíticas 
na faixa de concentração entre 0,8 mol kg-1 e 10 mol kg-1, com limite de detecção de 0,062 
mol kg-1. Os resultados apresentaram valores de desvio padrão relativo entre 3,29 % e 12,58 
% entre as replicatas de análise. Desta forma, o sensor apresentou alta seletividade, 
sensibilidade e um bom desempenho na determinação do 5-CQA em amostras reais, o que 
pode ser atribuído ao aumento da área superficial específica do sensor devido ao uso do 
MWCNTs, à formação de cavidades seletivas ao 5-CQA no interior do filme com impressão 
molecular e a uma maior interação entre o 5-CQA e os grupos funcionais presentes na 
superfície deste filme. 
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