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SILVA, Jailson dos Santos. Novos sensores químicos nanoestruturados: tecnologia dos
polímeros impressos molecularmente e seu uso na detecção de 4-nitroanilina para propósitos
de segurança ambiental – Campus Marechal Deodoro, Instituto Federal de Alagoas, Marechal
Deodoro, 2019.
RESUMO
Neste trabalho é descrito o desenvolvimento de um sensível sensor químico molecularmente
impresso para detecção de 4-nitroanilina (4-NA) para propósito de segurança ambiental. Um
eletrodo de carbono vítreo foi modificado com MWCNT-VTMS produzido por um enxerto
simples de viniltrimetoxisilano (VTMS) na superfície dos nanotubos de carbono revestidos
por um filme de siloxano molecularmente impresso, preparado pelo processo sol-gel por
polimerização de radical livre in situ para detecção de 4-nitroanilina. O nanocompósito
introduzido aumentou a área superfícial e os sítios ativos para transferência de elétrons. O
processo de impressão envolve a polimerização de monômeros funcionalizados na presença
da molécula molde. Quando o silano é usado na síntese, é chamado MIS (silano
molecularmente impresso) e NIS (silano não impresso) quando o analito não está na síntese.
Para verificar o comportamento eletroquímico do ECV/MWCNT-VTMS/MIS obtido pela
tecnologia sol-gel, foram realizados experimentos de voltametria cíclica antes da extração da
molécula molde (4-NA). Neste estudo, a espécie eletroativa,

R-NHOH/R-NO, foi

eletrogerada in situ a partir do 4-NA no eletrodo modificado, após ciclagem na faixa de
potencial entre 0,5 e -1,0 vs. Ag/AgCl na primeira varredura em tampão fosfato 0,1 mol L-1
(pH 7,0) com uma velocidade de varredura de potencial 0,02 Vs-1. Para a caracterização dos
filmes de silanos, utilizou-se a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Microscopia de
Força Atômica (AFM) e Análise Termogravimétrica (TGA). Este sensor apresentou melhor
desempenho em solução tampão fosfato 0,1 mol L-1, pH 7,0. Depois de otimizar as condições
operacionais, o sensor forneceu uma faixa linear de resposta para 4-NA de 0,1 a 100 µmolL-1
e bons parâmetros como LD (0,03 µmol L-1), LQ (0,1 µmol L-1) e sensibilidade (1,4 x 10-2 A
mol L-1). O eletrodo modificado apresentou-se eficiente como uma excelente alternativa para
a detecção e quantificação de 4-NA para propósitos de segurança ambiental.

Palavras-chave: Sol-gel; Sensor químico; 4-nitroanilina.

SILVA, Jailson dos Santos. New nanoestructured chemical sensor: molecularly imprinted
polymer technology for the detection of 4-nitroaniline for environmental safety purpose.
2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado em Tecnologias Ambientais) – Campus
Marechal Deodoro, Instituto Federal de Alagoas, Marechal Deodoro, 2019.
ABSTRACT
The present work describes the development of sensitive molecularly imprinted chemical
sensor for 4-nitroaniline detection for environmental safety purpose. A glassy carbon
electrode was modified with MWCNTs-VTMS produced by a simple grafting of
vinyltrimethoxysilane (VTMS) on surface the multiwall carbon nanotubes (MWCNTs)
covered by a molecularly imprinted siloxane film prepared by sol–gel process by in situ free
radical polymerization toward detection of 4-nitroaniline (4-NA). The introduced
nanocomposite increased surface area and active sites for electron transfer. The printing
process involves polymerization of functionalized monomers in the presence of the template
molecule. When the sillane is used on the synthesis, it is named MIS (molecularly imprinted
silane) and NIS (non-imprinted silane) when the analyte is not on the synthesis. To verify the
electrochemical behavior of the ECV/MWCNT-VTMS/MIS obtained by sol-gel technology,
cyclic voltammetry experiments were carried out before the extraction template molecule (4NA). In this study, the electroactive species, the R-NHOH/R-NO, was electrogenerated in situ
from the 4-NA at the modified electrode, after cycling in the potential range between 0.5 and 1.0 vs. Ag/AgCl in the first scan in 0.1 mol L-1 phosphate buffer (pH 7.0) with a scan rate of
0.02 V s-1. For those silanes films characterization, it was used the Scanning Electron
Microscopy (SEM), Atomic Force Microscopy (AFM) and Thermogravimetric Analysis
(TGA). This sensor showed its best performance in 0.1 mol L-1 phosphate buffer solution, at
pH 7.0. After optimizing the operational conditions, this sensor provided a linear response
range for 4-NA from 0.1 up to 100 µmolL-1 and good parameters as LOD (0.03 µmol L-1),
LOQ (0.1 µmol L-1) and sensibility (1.4 x 10-2 A mol L-1). The electrode modified showed an
efficient itself as an excellent alternative for the detection and quantification of 4-NA for
environmental safety purposes.

Keywords: Sol-gel; Chemical sensor; 4-nitroaniline.
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1. INTRODUÇÃO

O aumento inadvertido na produção e utilização de agroquímicos, verificado nas últimas
décadas, tem causado problemas de poluição ambiental de maneira generalizada, praticamente
em todas as partes do mundo (ELIBARIKI e MAGUTA, 2017).
O Brasil lidera, desde 2008, o consumo mundial de agroquímicos, com uma fatia de 19%
do mercado. Em 2012, estudos da ANVISA e do Observatório da Indústria dos Agrotóxicos
da Universidade Federal do Paraná, divulgado durante o 2º Seminário sobre Mercado de
Agroquímicos e Regulação, mostra que o crescimento do mercado brasileiro nesse
seguimento, entre 2000 e 2010, foi de 190% contra 93% do mercado mundial. Em sete anos, o
volume de agrotóxicos utilizado por área plantada no Brasil mais do que dobrou, passando de
7 kg por hectare em 2005 para mais de 18 kg por hectare em 2012, segundo dados do
AGROFIT/MAPA2 e IBGE3 (PASSOS, 2015).
O Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei 7.802/1989, em seu
artigo 1º, inciso IV, define os agroquímicos como: Produtos e agentes de processos físicos,
químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento e
beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou
plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais.
A poluição pode ser causada pela introdução de substâncias artificiais e, portanto,
estranhas a qualquer ecossistema. Por exemplo: a deposição de agroquímicos no solo e nas
águas. Existem cerca de 600 ingredientes ativos, utilizados na formulação de agroquímicos,
registrados para uso específico na agricultura. Destes, 350 contribuem com 98% dos
pesticidas mais utilizados, sendo que 80% deles são rotineiramente usados na agricultura de
países da América do Sul, como o Brasil (GALLI, 2006).
Dentre os agroquímicos mais utilizados, uma classe que vem se destacando são os
nitrocompostos (NCs) por apresentarem em sua estrutura química o grupo nitro (Ar-NO2), os
quais são considerados muito tóxicos. Os nitrocompostos são divididos em quatro grupos
básicos: derivados de nitrofenol, derivados de dinitroanilinas, nitrorganofosforados e
nitrorganoclorados.

Os NCs são contaminantes ambientais associados com atividades

antropogênicas (CHEN et al., 2012).
Em anos recentes, os NCs têm atraído bastante atenção, especialmente em termos de
segurança nacional e aplicações defensivas (CAYGILL et al., 2014; TOH, et al., 2014;
YUAN, et al., 2015). Os NCs podem atuar também como mutagênicos e carcinogênicos por
causa de suas propriedades tóxicas (YUAN et al., 2015). Além disso, suas aplicações tanto
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nas 5 indústrias militares quanto defensivas resultaram em sérios danos no que tange a
contaminação ambiental (ZHANG et al., 2007).
Uma das substâncias da classe dos NCs que tem sido foco de estudos nas últimas décadas
diz respeito a 4-nitroanilina (4-NA) (Figura 1). A 4-NA é uma substância química
extremamente importante utilizada como intermediário na síntese de uma grande variedade de
produtos químicos, incluindo vários corantes orgânicos, pesticidas, medicamentos, agentes
antienvelhecimento, fotoestabilizadores, antioxidantes e agentes em desenvolvimento
(YUAN, et al., 2015).

Figura 1. Fórmula estrutural da 4-nitroanilina. Fonte: Autor, 2019

Por outro lado, a 4-NA é extremamente tóxica quando comparada a outras substâncias da
mesma classe, como por exemplo, trinitrotolueno (TNT), trinitrofenol (TNF) e pode ser
lançada diretamente no meio ambiente como resíduo industrial ou indiretamente como
produto de degradação de herbicidas ou pesticidas (GUO et al.,2006).
Devido aos fortes grupos eletroretiradores, a 4-NA é pouco biodegradável (CHEN et al.,
2012). Além disso, a 4-NA existe no ambiente natural, permeando rapidamente o solo e
contaminando a água subterrânea. Pesquisas mostraram que a 4-NA pode causar danos ao
DNA e reagir positivamente em testes de mutagenicidade (GUO et al.,2006).
Portanto, o desenvolvimento de sensores sensíveis e seletivos para a detecção rápida de 4NA é uma questão extremamente urgente sobre segurança interna, proteção ambiental e
preocupações humanitárias. O expressivo aumento do número de artigos publicados
recentemente demonstra a importância do estudo na tentativa de propor métodos alternativos
para detecção e quantificação de 4-NA. No ano de 2019 por exemplo, mais de 1.991 artigos a
respeito de métodos analíticos foram publicados em uma importante plataforma de artigos
acadêmicos, como mostrado na Figura 2.
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Figura 2. Publicações Reportadas na Literatura Científica - Sensores Químicos. Fonte:
Science Direct, 2019 (adaptado)
Atualmente, vários métodos têm sido empregados para a determinação de 4-NA, incluindo
eletroforese de zona capilar e métodos analíticos luminescentes (CHEN et al., 2012). No
entanto, esses métodos apresentaram limitações como tempo de análise e alto custo
operacional. Assim, um método analítico mais eficaz e fácil para a determinação rápida e
precisa de 4-NA é urgentemente necessário.
Para contornar esta problemática, esforços foram voltados para o desenvolvimento de
métodos

eletroanalíticos,

utilizando

eletrodos

quimicamente

modificados

(EQMs),

possibilitando assim, a determinação de diversos analitos no meio ambiente. Neste contexto,
essa dissertação foca no desenvolvimento de um novo sensor químico nanoestruturado
fundamentado na tecnologia dos polímeros impressos e seu uso para detecção e quantificação
de 4-NA como propósito de segurança ambiental.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1

Sensores químicos, nanotubos de carbono e polímeros impressos molecularmente

Uma área que vem contribuindo para o desenvolvimento de métodos inovadores está
centrada no campo da eletroanalítica. Particularmente, os sensores químicos têm sido uma
alternativa viável para detecção e quantificação de vários analitos em diferentes matrizes, seja
de origem ambiental, biológica, farmacológica, entre outras, com rapidez, seletividade e
sensibilidade inerentes a estes dispositivos. Um dos pontos críticos observados e bastante
explorados durante a configuração dos sensores químicos diz respeito à fase sensora, a qual
está relacionada diretamente com o processo de detecção da espécie de interesse.
Sensor químico é um dispositivo capaz de fornecer em tempo real informações analíticas
de uma ou mais espécies químicas presentes na amostra.
Os sensores químicos (Figura 3) são constituídos por um elemento de reconhecimento
(receptor) que ao se ligar a um analito gera um sinal químico ou físico e um transdutor
(eletrodo), que traduz esse sinal em um sinal de saída quantificável. Se essas alterações forem
expressas na forma de dados eletroquímicos, como potencial, corrente, resistência ou
condutividade, então temos um sensor eletroquímico (YANG et al., 2018).

Figura 3. Modelo esquemático dos principais componentes de um sensor químico.
Fonte: LOWINSOHN e BERTOTTI, 2006. Adaptado.
O uso de reagente acoplado ao transdutor, geralmente denominado de imobilização, tem
como objetivo pré-estabelecer e controlar a natureza físico-química da interface eletrodosolução, sendo, portanto, uma forma de impor e controlar sua reatividade e/ou seletividade,
possibilitando o desenvolvimento de sensores químicos para vários propósitos e aplicações,
com ótimo desempenho para detecção e quantificação de inúmeros analitos nos diferentes
meios.
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Nessa perspectiva de novos eletrodos modificados, Yuan et al. (2015) desenvolveram um
sensor químicos com transdução eletroquímica a partir nanopartículas de Pt-Pd suportados
por compósitos de nanotubos de carbono/grafeno para detecção de 2,4-dinitrotolueno (DTN).
Além disso, os autores destacaram que a modificação apresentou ótimos resultados tanto de
estabilidade quanto de reprodutibilidade.
Nesta mesma linha de pesquisa, LIN et al. (2012) também desenvolveram novas
interfaces a partir da eletropolimerização de filmes de nafion e grafeno sob a superfície do
eletrodo de carbono vítreo com foco na detecção de nitroanilina. O referido dispositivo
apresentou figuras de mérito como por exemplo, o limite de detecção de 0,022 g mL-1.
Embora esses sistemas tenham demonstrados alguns resultados promissores como
destacado anteriormente, por outro lado, os sistemas desenvolvidos não apresentaram alta
seletividade e viabilidade técnica de aplicação. Por essa razão, há necessidade de explorar
novos materiais nanoestruturados mais robustos e seletivos no que tange a modificação da
interface dos eletrodos, e, portanto, desenvolver sensores mais precisos e seletivos.
Assim, uma tecnologia que vem se destacando no tocante ao desenvolvimento de sensores
químicos diz respeito a química de reconhecimento molecular, fundamentada no emprego de
MIP (“Molecularly Imprinted Polymers”) em conjunto com nanotubos de carbono (NTC). Os
MIPs surgem como uma alternativa promissora para o desenvolvimento de dispositivos
moleculares tendo em vista as propriedades únicas destes, incluindo sua versatilidade, pois
oferece métodos simples de manipulação, estrutura, alta seletividade, configuração e
composição dos materiais produzidos.
A impressão molecular tem sido amplamente reconhecida como uma das metodologias
mais promissora para a preparação de receptores artificiais que podem seletivamente ligar-se
à molécula alvo predeterminada.
De acordo com GUPTA e KUMAR (2008), “impressão molecular é uma técnica que
envolve a formação de sítios de ligação em uma matriz polimérica sintética que sejam
complementares no caráter funcional e estrutural ao seu substrato”.
As aplicações da impressão molecular em vários campos estão emergindo recentemente,
particularmente para aplicações em sensores. Os primeiros trabalhos com impressão
molecular pelo uso de polímeros orgânicos sintéticos são datados de 1972, reportados
independentemente por KIEFER et al. (1972) e WULFF E SARHAN (1972).
Desde então, os referidos materiais vêm sendo empregados em associação com sensores
eletroquímicos e ópticos visando o desenvolvimento de dispositivos seletivos (KRIZ e
MOSBACH, 1995; CHOW et al., 2002).
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Também, os MIPs apresentam importantes aplicações em procedimentos de preparo de
amostras atuando como extratores seletivos em extração em fase sólida (SPE)
(ANDERSSON, 2000) e microextração em fase sólida (SPME) (KOSTER et al., 2000) em
técnicas de separação, tais como, a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) (HWANG
e LEE, 2002), a eletroforese capilar (CE) (NILSSON et al., 1997), a eletrocromatografia
capilar (CEC) (LIN et al., 1997) e a cromatografia em camada delgada (TLC) (SUEDEE et
al., 1999).
O princípio da impressão molecular é baseado na formação de uma matriz polimérica
rígida em torno de uma molécula molde (também referida como molécula chave, molécula
alvo, molécula impressa, antígeno impresso ou analito) (YAN e RAMSTROM, 2005).
Quando a molécula molde é removida, são criados sítios de reconhecimento específicos para
esta molécula. Esse princípio da impressão molecular é mostrado na Figura 4.
Geralmente, a fabricação dos MIPs consiste em três etapas principais: (i) pré-arranjo do
monômero ao redor da molécula alvo, (ii) polimerização na presença de um reagente de
ligação cruzada e (iii) remoção da molécula alvo por um processo de extração.
Monômeros
funcionais

Reagente de ligação cruzada
Sítio de ligação

Pré-polimerização

Polimerização

Remoção

“Template”

Figura 4. Representação esquemática do processo de formação de MIP
Fonte: Gupta e Kumar, 2008
Estes MIPs podem ser estáveis em variais condições críticas, tanto químicas quanto físicas
por um longo período de tempo e reutilizados sem qualquer alteração da memória da
molécula molde (KRIZ e MOSBACH, 1995).

Tradicionalmente, os MIPs vêm sendo

preparados na forma de monólitos macroporosos, onde são moídos e peneirados em
dimensões desejadas.
Mas, recentemente melhorias na morfologia das partículas dos MIP foram alcançadas
usando novas estratégias de procedimentos de polimerização que permitem obter micro- ou
nanoesferas com tamanhos e formas regulares, facilitando a imobilização efetiva em
superfícies (YE e MOSBACH, 2001).
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Com base nesta metodologia KAN et al. (2008), prepararam micro-esferas pela
polimerização em precipitação para o reconhecimento de hidroquinona no desenvolvimento
de sensores eletroquímicos. KOBAYASSH et al. (2001), desenvolveram um sensor
piezelétrico para determinação de cafeína, no qual a membrana foi obtida pela técnica de
precipitação pela inversão da fase, empregando o polímero PAN-co-AA (poliacrilonitrila-coácodoacrílico). PILETSKY et al. (1999), desenvolveram um sensor amperométrico para
determinação seletiva de colesterol, usando uma monocamada auto-organizada de
hexadecilmercaptano na superfície de eletrodos de ouro contendo sítios seletivos para
colesterol.
Assim, como pode ser observado, são muitas as possibilidades de acoplamento dos MIP
em superfícies transdutoras para a construção de sensores. Neste caso, o controle da espessura
da camada sensora é necessário por causa da rápida velocidade de difusão através da
superfície e para se obter tempo de resposta e sensibilidade adequadas para aplicação do
sensor (BLANCO-LÓPEZ, 2004).
Desta forma, entre as várias estratégias existentes para obtenção de filmes de MIP na
superfície dos transdutores, destacam-se os filmes com impressão molecular preparados pelo
método sol-gel, que surgem como uma alternativa viável para o uso de sensores químicos.
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 (BUCKLEY e GREENBLATT, 1994). Em
geral, o processo sol-gel envolve a transição de um sistema líquido ‘sol’ (partículas coloidais
com dimensão entre 1 e 100 nm) para uma fase sólida ‘gel’.
Outro precursor que pode ser utilizado neste método corresponde a sais de alguns
elementos. É descrito o uso da rota que envolve precursor do tipo alcóxido por ser mais
versátil. Desta forma, a hidrólise de uma solução de tetraalcoxissilanos em um solvente
orgânico, como o álcool, leva à formação de espécies com função silanol, as quais formam
um sol pela condensação, e a continuação do processo leva a uma rede polimérica, o gel. Esta
transformação é designada transição sol-gel.
O grande interesse em usar o processo sol-gel em associação com polímeros com
impressão molecular para o desenvolvimento de sensores é a possibilidade de incorporar
compostos orgânicos em inorgânicos. 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, pois existe uma certa dificuldade de se combinar
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compostos orgânicos e inorgânicos, pelo fato dos componentes orgânicos não serem estáveis a
altas temperaturas.
Materiais obtidos pelo método sol-gel com impressão molecular podem ser preparados a
partir de uma solução de solvente orgânico contendo os precursores sol-gel e a molécula
molde. Neste sentido, a impressão molecular pelo processo sol-gel torna-se viável. Os
materiais produzidos apresentam, após a remoção do molde, uniformidade estrutural no
tamanho dos poros, formando assim micro e meso cavidades regulares na forma e no
tamanho, ou seja, materiais micro ou mesoporosos.
Trabalhos relacionados ao uso de matérias sol-gel com impressão molecular ainda são
relativamente escassos (MAKOTE e COLLINSON, 1998; LAHAV, et al., 2001; ZAYATS, et
al., 2002; LAHAN, et al., 2001), e basicamente filmes de TiO2 têm sido empregados. Este é o
caso

dos

sensores

para

determinação

dos

ácidos

4-clorofenoxiacético

e

2,4

diclorofenoxiacético, desenvolvidos por LAHAV et al. (2001). Estes sensores estão baseados
no uso de transdutores de efeito de campo (FETs), sobre os quais foram depositados filmes de
TiO2 molecularmente impressos com os respectivos ácidos carboxílicos (usados como
moléculas molde).
Para preparação dos materiais sol-gel, utilizou-se uma solução orgânica (etanol/tolueno)
de butóxido de titânio e o ácido carboxílico correspondente. Esta solução contendo o
complexo butóxido de titânio/carboxilato foi depositada sobre um filme de SiO 2 do FET,
seguida pela hidrólise/condensação, resultando no filme de TiO 2 impresso com o carboxilato
correspondente. O tratamento do filme com solução de amônia a 1% (v/v) resulta na
eliminação do carboxilato e na formação dos sítios seletivos no filme de TiO 2.
Além das particularidades da síntese dos polímeros impressos, demonstrado em vários
artigos reportados na literatura, é de fundamental importância garantir uma estabilidade e/ou
aderência dos MIPs na fase sensora. Assim estrategicamente um material que tem sido
explorado para essa finalidade diz respeito ao uso de nanomateriais carbonáceos, como por
exemplo, os nanotubos de carbono (NTCs).
Desde sua descoberta por Sumio Iijima (LIJIMA, 1991) estes novos materiais de carbono
nanoestruturados vêm despertando grande atenção pela comunidade científica, justificando às
inúmeras aplicações até então.
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Os NTC podem ser definidos como fios em escala molecular, sendo divididos em
nanotubos de carbono de parede única (SWCNT, do inglês single-wall carbon nanotubes) de
diâmetros de 1 a 2 nm e nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT, do inglês
multi-wall carbon nanotubes) (BANKS e COMPTON, 2006) de diâmetro de 2 a 25 nm
dependendo do número de camadas na parede dos nanotubos (LUO, et al,. 2001), além de
possuírem vários micrômetros em comprimento. Assim, os SWCNTs possuem uma
nanoestrutura cilíndrica formada de uma única folha de grafite enrolada na forma de um tubo.
Por outro lado, os MWCNT são formados por várias camadas de cilindros de grafite que são
concentricamente alinhadas, na forma de um tronco de árvore como observado na Figura 5.

Figura 5. Modelo esquemático do SWCNT (a) e MWCNT (b). Fonte: ANNU et al., 2017
(Adaptado).

Estes novos materiais permitem a imobilização de mediadores tanto de origem biológica,
quanto inorgânica ou orgânica, apresentando comportamento eletroquímico com ótimas
características (SOTIROPOULOU, et al., 2003), bem como alta estabilidade, item
imprescindível para um ótimo desempenho de sensores químico a base destes materiais,
garantindo, portanto, viabilidade operacional e confiabilidade dos resultados durante as
análises.
Além disso, NTC podem doar ou receber elétrons em uma ampla janela de potencial
(KRIVENKO, et al., 2005; KIM e SIGMUND, 2004), viabilizando seu emprego também
como mediadores de elétrons. Assim, se o componente inorgânico ou biológico, como por
exemplo, enzima, DNA, anticorpos, metaloporfirinas, puder ser imobilizado diretamente nos
NTC, então a transdução e mediação podem ser alcançadas ao mesmo tempo (RUBIANES e
RIVAS, 2005; JUNG, et al., 2004), justificando a versatilidade deste material nano
estruturado.
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Os MWCNTs são produzidos com baixo custo para muitas aplicações. Devido às suas
propriedades, tais como alta condutividade elétrica, excelente estabilidade química,
apresentam um amplo potencial de aplicação como componentes eletrônicos moleculares
(LUO, et al., 2001). Particularmente, a diminuição da resistência a transferência de carga
(MINNIKANTI, et al., 2009; ZHOU, et al., 2008; XIANG, et al., 2008), possibilidade de
funcionalização com grupos carboxílicos (XIA, et al., 2009) e aumento na área de superfície
(SUNI, 2008) têm sido as principais razões para a empregabilidade dos NTCs com foco no
desenvolvimento de sensores químico.
Estudos com SWCNT demonstram melhoria do sistema empregado nos aspectos
relacionados à capacitância, resistência e corrente de fundo (ANTIOCHIA et al., 2004). Por
outro lado, alguns inconvenientes têm sido observados durante a funcionalização dos NTCs
tais como o uso de reagentes “agressivos” como o emprego de ácido nítrico e ácido sulfúrico,
possibilitando modificação apenas no final do tubo, diminuindo, portanto, área efetiva
funcionalizada. Para contornar estes inconvenientes, atualmente e como inovação, policátions
estão sendo estrategicamente utilizados como uma forma de funcionalizar os nanotubos ao
longo de sua extensão (PALONIEMI et al., 2006; LIU e GAO, 2005; HU et al., 2006;
NEVIDOMSKYY et al., 2003; HUAB e DONG, 2008; MAMEDOV et al., 2002; SIDDONS
et al., 2004).
Além de incorporar os grupos funcionais a partir do polímero, efeitos interessantes vêm
sendo observados, tanto no que diz respeito à dopagem do NTCs (SHIM, et al., 2001), quanto
na melhora no processo de dispersão (ZHANG et al., 2007; WANG et al., 2005; WU et al.,
2007). Neste contexto, SHIM et al. (2001) mostraram em seu trabalho que SWCNTs
funcionalizado com polietilenoimina (PEI), um polímero rico em grupos amina, promove uma
mudança na banda de condução e também um aumento na mobilidade de elétrons devido aos
efeitos doadores de elétrons destes grupos.
A partir do efeito sinérgico obtido após o processo de funcionalização dos NTCs pelos
policátions como reportado anteriormente, vários trabalhos foram desenvolvidos e aplicados
no campo da química analítica, particularmente na eletroanalítica. Recentemente Rivas e col.
(2007) exploraram a versatilidade do MWCNT dopados com PEI. Assim, os autores
modificaram um eletrodo de carbono vítreo (ECV) com o MWCNT/PEI para detecção em
fluxo de peróxido de hidrogênio, neurotransmissores (noripinefrina, epinefrina, dopamina),
compostos fenólicos, entre outros. Além disso, o principal efeito vantajoso obtido por esta
interface foi a não passivação pelos produtos de oxidação dos analitos estudados. O
dispositivo apresentou ótimas figuras de mérito (LD; LQ; Sensibilidade), e o destaque
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principal observado foi para a sensibilidade alcançada, a qual aumentou de 150 a 140 vezes
quando comparada ao ECV para a quantificação de peróxido de hidrogênio.
Outro trabalho também divulgado recentemente por RIVAS et al. (2008) relaciona-se ao
desenvolvimento de uma plataforma a base de MWCNT dopada com polilisina para detecção
seletiva de ácido úrico na presença de AscH2. O sensor desenvolvido apresentou LD de 17
mol L-1 com sensibilidade de 9,8 x 104 A L mol-1. Além disso, o sensor foi aplicado com
sucesso para determinação de ácido úrico em amostras de sangue. Outros trabalhos também
reportados na literatura em periódicos com seletiva política editorial por RIVAS et al. (2007),
atestam

o

potencial

destas

interfaces

nanoestruturadas

para

diversas

aplicações

eletroanalíticas.
A funcionalização dos NTC pelo policátion permite, além das vantagens discutidas
acima, construir plataformas versáteis para incorporação de outros componentes
nanoestruturados. Isto fica evidente no trabalho reportado recentemente por XIANG et al.
(2008).

Os

autores

desenvolveram

uma

plataforma

simples

a

base

de

MWCNT/PEI/nanopartículas de ouro (NAu), a qual possibilitou a formação de uma
monocamada auto-organizada (SAM) de um novo mediador de elétrons, o 6ferrocenohexanotiol (HS(CH2)6 Fc) para detecção e quantificação de ácido ascórbico (AscH2).
O dispositivo apresentou excelente atividade eletrocatalítica, estabilidade, baixo limites de
detecção (LD) e tempo de resposta relativamente baixo (3 s). Outros trabalhos reportados
recentemente na literatura científica podem ser encontrados ratificando a contribuição destes
materiais nanoestruturados para o desenvolvimento de sensores químicos. (LASCHI, et al.,
2008; YU, et al., 2006)
A empregabilidade destes materiais com foco no desenvolvimento de sensores a base de
nanotubos de carbono dopado com policátions pode ser uma alternativa promissora e viável
para detecção e quantificação de compostos que apresentem atividade antimalárica,
contribuindo significativamente para este ramo da ciência. Uma vez que estes sensores
possam ser produzidos em grande escala, o baixo custo e a fácil aplicação facilitariam a
transferência desta tecnologia aos diversos setores seja público ou privado.
Desta forma, o foco do presente estudo é o desenvolvimento de novos sensores químicos,
fundamentados na química dos MIP, obtidos pelo método sol-gel, e nanotubos de carbono.
Nestes sensores foram depositados filmes finos e versáteis com inúmeras possibilidades de
modificações através da incorporação de silanos funcionais, procurando alcançar um sistema
com excelente seletividade, estabilidade, e baixos limites de detecção e quantificação, visando
a detecção de forma simples, sensível e rápida de 4-NA.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objeto geral
Desenvolver novos sensores químicos fundamentados na tecnologia de impressão
molecular e nanotubos de carbono que possam ser utilizados na detecção simples, seletiva e
sensível de 4-nitroanilina para propósitos de segurança ambiental.

3.2 Objetivos específicos
1- Sintetizar o MIS e NIS na ausência e presença da molécula de interesse (4-NA). Para
investigar a melhor maneira de se estabelecer a interação dos sítios de ligação do
polímero com a 4-NA;
2- Investigar o comportamento eletroquímico de eletrodos modificados com MIS e NIS,
dando ênfase para o reconhecimento da 4-NA na matriz polimérica obtida após o
processo de síntese;
3- Caracterização morfológica via análise de AFM, MEV, Eletroquímica (VC e VPD) e
TGA dos polímeros (MIS e NIS), tanto como produto de síntese quanto de superfície
eletródica modificada com nanomateriais;
4- Avaliar o efeito de impressão no polímero. Este estudo foi feito por comparação com
um sensor preparado na ausência e presença da molécula molde;
5- Obter os dados analíticos completos referentes as figuras de mérito (LD, LQ,
sensibilidade);
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Reagentes
Os reagentes utilizados nos ensaios foram de grau analítico (Tabela 1). As soluções foram
preparadas com água ultrapura com resistividade específica de 18,2 MΩ cm, a partir de um
sistema de purificação Milli-Q® (Millipore, Bedford, MA, USA). Os valores de pH das
soluções tampão foram ajustados com soluções de NaOH 1,0 mol L-1 e determinado com um
pHmetro (Tecnopon mPA 210).

Tabela 1 - Reagentes utilizados durante o processo de construção dos sensores químicos.
Reagentes
4-Nitroanilina (4-NA)
2,2’-azo-bis-isobutironitrila (AIBN)
viniltrimetoxisilano
(VTMS)
tetraetoxissilano (TEOS)
feniltrietoxissilano
(PTEOS)
N,N-dimetilformamida
(DMF)
Nanotubos de carbono de
paredes múltiplas
3aminopropiltrimetoxissilan
o (APTMS)
metiltrimetoxisilano
(MTMS)
2-etoxietanol
ácido clorídrico
ácido acético
metanol

Fórmula molecular
O2NC6H4NH2
(CH3)2C(CN)N=NC(CH3)2CN
H2C=CHSi(OCH3)3
Si(OC2H5)4
C6H5Si(CH3)3
HCON(CH3)2
C

*CAS

Pureza
(%)
≥ 99%

100-016
78-67-1 98%
276898%
02-7
78-10-4 98%

768-32- 99%
1
68-12-2 99.8%
308068
-56-6
1382256-5

> 95%

98%

CH3CO2H

118555-3
110-805
764701-0
64-19-7

CH3OH

67-56-1 99.8%

H2N(CH2)3Si(OCH3)3

CH3Si(OCH3)3
C2H5OCH2CH2OH
HCl

Ferrocianeto de potássio K₄ [Fe(CN)₆
(Ferro)
Ferricianeto de potássio K₃[Fe(CN)₆
(Ferri)

1374666-2
1374666-2

97%

99%
36.538.0%
≥ 99%

99%
99%

Forn.
Aldrich
SigmaAldrich
SigmaAldrich
SigmaAldrich
SigmaAldrich
SigmaAldrich
SigmaAldrich
SigmaAldrich
SigmaAldrich
SigmaAldrich
SigmaAldrich
SigmaAldrich
SigmaAldrich
SigmaAldrich
SigmaAldrich
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Hidrogeno fosfato de sódio
Diidrogenofosfato
potássio
Hidróxido de sódio

Na2HPO4

de KH2PO4
NaOH

755879-4
777877-0
131073-2

≥99%
˃ 99%
≥97%

Synth
Synth
SigmaAldrich

Fonte: Autor, 2019. *CAS (Chemical Abstracts Service)

4.2 Pré-tratamento de superfície dos eletrodos de carbono vítreo (ECVs)

Inicialmente, para garantir êxito no processo final de desenvolvimento da fase sensora do
dispositivo, alguns ensaios foram realizados no que concerne a limpeza da superfície dos
eletrodos de carbono vítreo (ECVs) como pode ser verificado na Figura 6, evitando, portanto,
adsorções indesejáveis, passivação e falso positivo durante a obtenção dos sinais
eletroquímicos frente a detecção da 4-NA.
Neste sentido, os ECVs foram polidos mecanicamente com 1,0, 0,5 e 0,3 μm de alumina
e em seguida lavados com água destilada e etanol por 5 minutos em banho de ultrassom, para
remover possíveis partículas de alumina adsorvidas na superfície do eletrodo.
Após o processo de polimento, foi selecionada a técnica eletroquímica de voltametria
cíclica e o ECV foi submetido a uma varredura de potencial no sentido anódico (sentido de
oxidação) com potencial inicial (Ei) de 0,5 V e potencial de inversão de (E) -1,0 V vs.
Ag/AgCl (0,1 mol L-1), em solução ferricianeto de potássio e ferrocianeto de potássio 0,1 mol
L-1 (pH 7,0) como sonda eletroquímica e velocidade de varredura de potencial () de
0,05 V s-1.
Após obtenção do voltamograma cíclico típico de redução e oxidação da sonda como
pode ser verificado na literatura (BARD E FALKNER, 2011), a superfície dos ECVs foram
utilizadas para o desenvolvimento das próximas etapas relacionadas a modificação estratégica
tanto com uso de materiais nanoestruturados quanto de filmes de siloxano com impressão
molecular a partir da tecnologia sol-gel como discutido a seguir.
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Figura 6. Modelo esquemático do processo de polimento dos ECVs.
Fonte: Autor, 2019.

4.3 Síntese de MWCNT-VTMS e seu uso na modificação de superfície do ECV

Inicialmente, para garantir maior aderência do MIS ou NIS na superfície do eletrodo, e,
portanto, evitar lixiviação e baixa eficiência na transferência de carga das modificações,
optou-se por modificar a superfície do ECV com MWCNT funcionalizado com VTMS.
Neste sentido, uma síntese foi realizada a partir de adaptação do procedimento descrito
por QIN et al. (2004), sendo que 50 mg de MWCNTs foram adicionados em 70 mL de DMF,
sob atmosfera de nitrogênio e agitação magnética constante por 20 min.
Posteriormente, 80 mg de AIBN e 8 mL de VTMS foram adicionados à mistura sob
agitação a 70 °C, em banho de óleo termostatizado, por 48 h. Após este período, a mistura
obtida foi resfriada à temperatura ambiente, e filtrada em um sistema à vácuo, através de uma
membrana PTFE de diâmetro de poro 0,20 μm e lavou-se por 10 vezes com DMF. Assim, o
referido composto obtido foi denominado de MWCNT-VTMS (Figura 7, etapa A).
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Após o processo de síntese do MWCNT-VTMS, 6 alíquotas de 1μL desta dispersão
foram adicionadas sobre a superfície do ECV limpo e deixou-se evaporar o solvente à
temperatura ambiente por 24h, sendo essa modificação identificada como ECV/MWCNTVTMS (Figura 7, etapa B).

Figura 7. Modelo esquemático do processo de sínese do MWCNT-VTMS seguido de
modificação do eletrodo de carbono vítreo (ECV/MWCNT-VTMS). Fonte: Autor, 2019.

4.4 Desenvolvimento das fases sensoras com filmes de siloxano impressos (MIS) sob o
ECV/MWCNT-VTMS

Para desenvolver as plataformas nanoestruturadas, ou seja, a fase sensora (responsável
pelo reconhecimento seletivo da 4-NA) fundamentada na tecnologia dos polímeros impressos
a base de silanos, optou-se estrategicamente por realizar algumas etapas como pode ser
verificado a partir da Figura 8.
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Figura 8. Modelo esquemático do procedimento de modificação da superfície do
ECV/MWCNT-VTMS para o desenvolvimento do ECV/MWCNT-VTMS/MIS.
Fonte: Autor, 2019.
Assim, preparou-se 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. O TEOS atuou como um
acelerador da etapa de condensação e também contribuiu para promover uma maior rigidez da
rede de siloxano em torno da molécula molde. Antes ainda, foi acrescentado HCl e água, pois
as reações de hidrólise e condensação são aceleradas em meio ácido como pode ser verificado
em trabalhos reportados na literatura (YAN et al., 2005).
O NIS também foi sintetizado a partir do mesmo processo descrito anteriormente para o
MIS, sendo que a única exceção foi a ausência da molécula molde (4-NA) durante a síntese
(controle). A mistura foi agitada até uma completa homogeneização. Em seguida, foi
adicionado 100 µL de solução 0,1 mol L-1 de HCl e 90 µL de água sob agitação em
temperatura ambiente por 40 minutos. Após este tempo, 2 mL do sol foi misturado com 700
µL de 0,03 mol L-1 do analito em 2-etoxietanol e agitada por mais 40 minutos.
O ECV/MWCNT-VTMS foi modificado a partir de adição de uma alíquota de 4L do
MIS, formando uma superfície modificada denominada de ECV/MWCNT-VTMS/MIS. Por
outro lado, ao adicionar uma alíquota de 4 L na superfície, o eletrodo foi denominado de
ECV/MWCNT-VTMS/NIS, ou seja, ausência de 4-NA na sua estrutura polimérica. Em
seguida, os eletrodos modificados foram secos a temperatura ambiente. A extração (Figura 9)
do analito alvo foi obtida pela imersão do sensor com filme MIS em solução de metanol
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contendo 10% de ácido acético, repetidamente, seguido de secagem a temperatura ambiente
durante 24 h.

Figura 9. Modelo esquemático do processo de extração e religamento da molécula de 4-NA
no ECV/MWCNT-VTMS/MIS. Fonte: Autor, 2019.
4.5 Equipamentos
4.5.1 Medidas eletroquímicas

As medidas eletroquímicas foram realizadas, inicialmente, com intuito de caracterizar a
superfície do ECV tanto na ausência quanto na presença da modificação, ECV/MWCNTVTMS, ECV/MWCNT-VTMS/MIS, ECV/MWCNT-VTMS/NIS,
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E, portanto, garantir que o processo de síntese, ou seja, incorporação da 4-NA na matriz
polimérica foi realizada com sucesso. Além disso, as referidas medidas eletroquímicas foram
também empregadas durante o processo de otimização com foco na obtenção das figuras de
mérito, como por exemplo, limite de detecção, limite de quantificação, sensibilidade.
Assim, para a obtenção dos dados, foi lançado mão de um potenciostato da Echo Chemie
(Autolab® modelo PGSTAT-30) (Utrecht, Netherlands) controlado por um microcomputador
através Software NOVA 1.10 para controle de potencial, aquisição e tratamento de dados
como pode ser observado na Figura 10.

Figura 10. Potenciostato/galvanostato AUTOLAB (PGSTAT-30) utilizado durante os testes
de caracterização e otimização do processo de construção do eletrodo modificado.
Fonte: metrohm.com

O sistema eletroquímico utilizado foi constituído de uma célula eletroquímica com
capacidade para 5,0 mL de solução tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH 7,0) com entrada para os
eletrodos de referência (Eletrodo de Ag/AgCl), eletrodo auxiliar (um fio de platina em espiral)
e eletrodos de trabalho (ECV, ECV/MWCNT-VTMS, ECV/MWCNT-VTMS/MIS ou
ECV/MWCNT-VTMS/NIS ) como pode ser observado na Figura 11. Todas as medições
foram realizadas em temperatura ambiente e com um único eletrodo de trabalho.
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Figura 11. Modelo esquemático da célula eletroquímica utilizados durante os ensaios de
caracterização e otimização e fotografia do sistema eletroquímica em funcionamento.
Fonte: Autor, 2019
4.5.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Após o processo de síntese dos nanomateriais funcionalizados, bem como dos polímeros
impressos molecularmente, optou-se pelo estudo tanto do MIS quanto do NIS. Estes estudos
são de fundamental importância uma vez que a inserção da 4-NA na matriz polimérica pode
nos fornecer subsídios para compreender as diferenças morfológicas.
Neste sentido, as imagens de MEV foram obtidas através de várias magnificações
( 13x a 1,45 kx) pela dispersão dos materiais de síntese sobre um porta amostra com uma fita
de carbono condutora com dupla face (3MTM). Após o processo de preparado do porta
amostras, os materiais foram recobertos com um filme condutor de ouro a uma corrente de 10
mA durante 8 (oito) minutos, utilizando-se a técnica de deposição em um metalizador
Quorum Technologies LTD, Ashford, modelo Q15OR. O microscópio eletrônico de varredura
utilizado foi um Shimadzu VEGA3 (LM, SE) como observado na Figura 12.
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Figura 12. Imagem do microscópio eletrônico de varredura modelo Shimadzu VEGA3 (LM,
SE) utilizado durante a obtenção das imagens. Fonte: Tescan.com
4.5. 3. Medidas Termogravimétricas (TGA)

As análises de TGA foram realizadas em aparelho de termoanálise da marca Shimadzu
(Kyoto, Japão), modelo DTG-60 (Figura 13), com uma taxa de aquecimento de 20 ºC min-1
sendo que cada amostra foi submetida à um fluxo de gás N2(g) de 50 mL min-1 de 25 a 800 ºC.

Figura 13. Imagem do analisador térmico TGA (DTG-60) utilizado durante a caracterização
do MIS e NIS. Fonte: Shimadzu.com

4.5.4 Microscópio de Força Atômica (AFM)

Com intuito de estudar os aspectos que tangem a morfologia de interface dos eletrodos
modificados, foi lançado mão do microscópio de força atômica, Figura 14, (modelo SPM9700 da Shimadzu, operando no modo dinâmico com pontas de geometria cônica
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de raio nominal do ápice de 5 nm). para verificar a distribuição das camadas em todas as
etapas

de

desenvolvimento

(ECV/MWCNT-VTMS,

ECV/MWCNT-VTMS-MIS

e

ECV/MWCNT-VTMS-NIS), garantindo, assim que a fase sensora possa reconhecer com alta
sensibilidade a 4-NA.

Figura 14. Imagem do microscópio de força atômica (AFM) modelo SPM 9700 da
Shimadzu. Fonte: Shimadzu.com
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Caracterização Eletroquímica

O sucesso da impressão molecular de filmes de siloxano perpassa pela seleção e uso de
monômeros funcionais na matriz polimérica de siloxano. Neste contexto, a razão para a
escolha seletiva de monômeros centra-se no seu papel como auxiliar de criação de ligações
específicas na cavidade, e, portanto, promover ligações em posições estratégicas para
religamento com o analito alvo como pode ser observado em vários trabalhos reportados na
literatura (LIMA et al., 2008; SANTHIAGO et al., 2009 RADOI e COMPAGNONE, 2009;
SANTHIAGO et al., 2009).
Para garantir um aumento de área superficial específica e o não lixiviamento do filme
siloxano impresso molecularmente, optou-se pelo uso de MWCNT funcionalizados com
VTMS. Além disso, os nanotubos de carbono podem melhorar o transporte de elétrons entre a
superfície do ECV e matriz polimérica e, consequentemente, aumentar a sensibilidade e
estabilidade da fase sensora responsável pelo reconhecimento da 4-NA (FIGUEIREDO et al.,
2008).
Em seguida, o eletrodo foi revestido com uma camada fina e uniforme do sol contendo
TEOS, APTMS, PTEOS e 4-NA como molécula molde. O TEOS atuou como um acelerador
da etapa de condensação e também contribuiu para promover uma maior rigidez da rede de
siloxano em torno da 4-NA.
Assim, para verificar se todas as etapas do processo de síntese foram realizadas com
sucesso, foi lançado mão da técnica eletroquímica, especificamente a voltametria cíclica com
intuito de realizar um diagnóstico do polímero obtido, e, portanto, mapear o comportamento
eletroquímico da 4-NA nos sítios de ligação.
Neste sentido, foram verificadas as propriedades eletroquímicas do ECV/MWCNTVTMS/MIS antes do processo de extração da 4-NA. Para comprovar que a molécula-alvo
estava na matriz polimérica, ou seja, na impressão, optou-se, inicialmente, por realizar uma
varredura de potencial no sentido catódico (sentido de redução) com potencial inicial (Ei) de
de 0,5 V vs. Ag/AgCl e potencial de inversão de (E) -1,0 V vs. Ag/AgCl (0,1 mol L-1), em
solução tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH 7,0) e velocidade de varredura de potencial () de
0,02 V s-1 como pode ser observado na Figura 15.
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Figura 15. Voltamogramas cíclicos obtidos nas 5 primeiras varreduras de potencial para um
ECV/MWCNT-VTMS/MIS antes da extração, = 0,02 V s-1. Ei = 0,5 V e E = -1,0 V vs.
Ag/AgCl, varredura de potencial no sentido catódico. Condições empregadas: solução tampão
fosfato 0,1 mol L-1, pH 7,0.
A partir da Figura 15, observa-se um pico de redução em ~Ered1 = -0,9 V vs. Ag/AgCl em
tampão fosfato (pH 7,0), relacionado a redução irreversível do grupo nitro (R-NO2)
proveniente da 4-NA, eletrogerando in situ a espécie eletroativa, a 4-hidroxilamina (RNHOH).
Na varredura inversa de -1,0 a 0,5 V vs. Ag/AgCl, sentido anódico (oxidação) observa-se
a formação de um pico de oxidação em ~Eoxi = 0,2 V vs. Ag/AgCl em tampão fosfato (pH
7,0) que pode estar relacionado a eletrooxidação da hidroxilamina formada a partir redução de
R-NO2 e formando o correspondente grupo nitroso (R-NO) como pode ser verificado mais
facilmente quando da seleção da restrição da faixa potencial de 0,0 a 0,4V vs. Ag/AgCl como
verificado Figura 15B.
A partir da segunda varredura de potencial, observa-se um pico de redução ~Ered2 = 0,13
V vs. Ag/AgCl em tampão fosfato (pH 7,0) relacionado a eletroredução reversível do grupo
nitroso, e portanto, a formação do par redox R-NO/R-NHOH (Eoxi/ Ered2).
A Figura 16 demonstra esquematicamente o mecanismo envolvido na redução
irreversível do grupo nitro da 4-NA via quatro elétrons e quatro prótons.
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Esta redução eletroquímica de -NO2 contribui para a formação de dois pares redox,
devido à redução e oxidação de dois elétrons reversíveis do grupo hidroxilamina (-NHOH) a
um grupo nitroso (-NO). Tal mecanismo já foi proposto anteriormente por outros
pesquisadores (LIMA et al., 2009; SANTHIAGO et al., 2010).

Figura 16. Esquema de redução eletroquímica da 4-NA e formação de R-NHOH.
Fonte: Autor, 2019.
É possível verificar também que durante as cinco (5) primeiras varreduras de potencial
(scan1 a 5), a corrente de pico de redução (Ired) relacionada ao Ered1 tende a diminuir à medida
que se aumenta o quantitativo de varreduras de potencial, justificando ainda mais que o
processo deve ser irreversível. Por outro lado, na varredura inversa há um aumento de
corrente de pico tanto de oxidação quanto de redução relacionado aos potenciais Eoxi e Ered2,
respectivamente, ratificando o aumento das espécies envolvidas no processo (RNO/RNHOH).
Processos de ativação in situ de grupos R-NO2 adsorvidos em superfícies eletródicas têm
sido observados em diversos trabalhos reportados na literatura científica com seletiva política
editorial e alto fator de impacto (MANO e KUHN, 2001a; MUNTEANU et al., 2004; MANO
e KUHN, 2001b, LIMA et al., 2008a; LIMA et al., 2008b, SANTHIAGO et al., 2009 RADOI
e COMPAGNONE, 2009; SANTHIAGO et al., 2009) e corroborando os dados obtidos nesta
dissertação.
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Assim, LIMA et al., (2008a, 2008b, 2008c e 2009) desenvolveram eletrodos de pasta de
carbono modificado com a 4-nitroftalonitrila. Os autores verificaram que não há
eletroatividade nas condições testadas (tampão fosfato 0,1 mol L-1, pH 7,0) do grupo nitro
frente aos analitos testados, como por exemplo, cisteína, glutationa, NADH, ácido ascórbico.
Por outro lado, após o processo de ativação in situ do grupo nitro e, consequente formação do
par redox R-NO/RNHOH, este último se mostrou eletroativo frente aos referidos analitos.
Nesta mesma linha (MANO e KUHN, 2001a; MUNTEANU et al., 2004; MANO e
KUHN, 2001b, SANTHIAGO et al., 2009; SANTHIAGO et al., 2009, independentemente do
nitro composto estudado, a eletroatividade só foi alcançada a partir da redução do grupo nitro,
e, portanto, demonstrando que o par redox obtido estava relacionado ao processo de
eletrorredução do grupo nitro adsorvido na superfície eletródica ou aglutinados em pasta de
carbono, e, portanto, demonstrando que o comportamento eletroquímico do analito 4-NA na
matriz polimérica siloxano é semelhante ao observado nos trabalhos publicados na literatura
científica, ou seja, confirmando que o processo de síntese e desenvolvimento da fase sensora
ECV/MWCNT-VTMS/MIS foi realizado com êxito.

5.2 Caracterização microscópica eletrônica de varredura

Após o processo de caracterização eletroquímica do ECV/MWCNT-VTMS/MIS,
constatou-se que a inserção da 4-NA na matriz polimérica foi realizada com êxito. Por outro
lado, há necessidade de garantir uma melhor distribuição da molécula molde através do
polímero, garantindo neste sentido, um quantitativo de sítios suficientemente ativos para que
haja um ganho considerável de sensibilidade da fase sensora.
Por essa razão, optou-se pelo estudo morfológico do material de síntese tanto do MIS
antes e após extração quanto NIS via microscopia eletrônica de varredura (MEV). É de
fundamental importância conhecer a variedade de tamanhos de partículas dos polímeros
obtidos e, portanto, as técnicas como a microscopia eletrônica são capazes de fornecer
informações sobre geometria e tamanho das partículas. Estes dados são importantes, uma vez
que o tamanho de partícula está entre outros, correlacionado com a capacidade de religamento
da molécula alvo (referência).
Quanto menores as partículas, maior a razão superfície/volume dos polímeros que resulta
em superfície de ligação mais disponível e maior chance de ligação a moléculas alvo.
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Além disso, técnicas diferentes de polimerização podem levar a diferentes tamanhos de
partículas (DE MIDELEER et al. 2016).
Neste sentido, várias micrografias foram obtidas via MEV para diferentes magnificações.
A partir da Figuras 17, 18 e 19, é possível verificar que as amostras do NIS e MIS apresentam
formas e tamanhos diferentes. Na Figuras 17a e 17b, os tamanhos podem variar de alguns m
até 0,2 mm, obtidos pelo detector elétron secundário (SE), distância de trabalho (WD) de
aproximadamente 10-20 mm e magnificação de 13x e 5,09kx, respectivamente.
No intuito de verificar as diferenças morfológicas dessas amostras NIS e MIS antes e
após o processo de extração várias magnificações foram feitas de 426x até 3,46x (Figura 17 e
Figura 18). Observa-se que a superfície do polímero impresso na ausência da 4-NA é
relativamente mais polida, independentemente das magnificações apresentadas.
Além disso, essa constatação fica ainda mais evidente quando se compara essas
micrografias com as do polímero impresso na presença do analito alvo antes e após extração
Figura 18 e Figura 19, respectivamente.
Assim, quando se compara os aspectos morfológicos das micrografias nas mesmas
magnificações apresentadas na Figura 17f e 18f verifica-se, portanto, uma superfície mais
rugosa (contraste topográfico) para o MIS que pode estar relacionada a impressão da 4-NA no
sítio seletivo da matriz polimérica. Estes resultados corroboram com vários artigos reportados
recentemente na literatura científica com foco nos polímeros impressos (ROLAND, 2016, DE
MIDDELEER et al., 2016, NETO et al., 2011; LIMA et al., 2008a; LIMA et al., 2008b,
SANTOS et al., 2009, ROLAND, 2016).
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)
Figura 17. Micrografias eletrônicas de varredura do polímero impresso na ausência do analito
alvo (NIS) (a) 13x, (b) 237x (c) 1,29 kx, (d) 2,00 kx, (e) 2,07 kx, (f) 3,45 kx, (i) 5,09 kx.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)
Figura 18. Micrografias Eletrônicas de Varredura do polímero impresso depois da extração
do analito alvo (a) 1,0kx, (b) 1,30x, (c) 1,99kx, (d) 2,0kx, (e) 1,98 kx, (f) 3,40 kx.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 19. Micrografias eletrônicas de varredura do polímero impresso antes da extração do
analito alvo (MIS) (a) 426x, (b) 995x, (c) 1,99kx, (d) 3,46x.

5.3 Caracterização por microscopia de força atômica - AFM

No intuito de verificar a distribuição das camadas (MWCNT-VTMS, MWCNTVTMS/NIS

e

MWCNT-VTMS/MIS)

sob

a

superfície

eletródica

do

ECV,

e

consequentemente, o desenvolvimento da fase sensora, optou-se pelo uso da microscopia de
força atômica.
A partir das Figuras 20, 21 e 22 é possível observar as imagens obtidas pelo AFM das
fases sensora de ECV/MWCNT-VTMS, ECV/MWCNT-VTMS/MIS e MWCNT-VTMS/NIS,
respectivamente. Neste sentido, as imagens de AFM do ECV/MWCNT-VTMS (Figura 20),
independentemente do tamanho da área estudada (500-7000 nm), dois aspectos de
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fundamental importância podem ser verificados: (a) os nanotubos de carbono apresentam
diâmetros entre 50 a 70 nm. Por outro lado, quando se compara aos nanotubos padrões na
ausência de modificação, os diâmetros são de 7 a 15 nm como pode ser constatado pelas
informações fornecidas pelo fabricante simga-aldrich. (b) Percebe-se que essa funcionalização
do MWCNT pelo VTMS perpassa por toda extensão dos tubos, sendo facilmente observado
quando há aumento de área de varredura (Figura 20a-f, 500nm a 7000nm), garantindo,
portanto, a obtenção de um novo material a partir da síntese como discutido anteriormente nos
aspectos metodológicos.
Os MWCNT-VTMS estão distribuídos estrategicamente por toda superfície do ECV,
disponibilizando assim, sítios ativos para o desenvolvimento das camadas seguintes do MIS
ou NIS. Essa etapa da modificação, ECV/MWCNT-VTMS, é de fundamental importância
para garantir o não lixiviamento do MIS e promover, consequentemente, um aumento de
pontos de interação entre os monômeros funcionais e a 4-NA, bem como um melhor
desempenho no processo de detecção, quantificação, sensibilidade e estabilidade da fase
sensora.
Além disso, quando se verifica as imagens de AFM do ECV/MWCNT-VTMS/MIS
(Figura 21), percebe-se que há uma excelente formação e distribuição da camada final do
polímero obtido sob o MWCNT-VTMS, independentemente também da área estudada de 500
nm a 7000 nm.
A rugosidade também observada é justificada pela inserção do analito no processo de
síntese, ou seja, é relacionada a impressão de 4-NA no sítio seletivo da matriz polimérica,
diferentemente do que acontece quando se compara com as imagens de AFM do
ECV/MWCNT-VTMS/NIS que são lisas (Figura 22) (ROLAND, 2016, DE MIDDELEER et
al., 2016, NETO et al., 2011; LIMA et al., 2008a; LIMA et al., 2008b, WILNEY et al.,2009,
ROLAND, 2016). Neste contexto, os dados obtidos por AFM corroboram todos os dados
tanto de caracterização eletroquímica quanto de MEV.
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(d)

(d’)

(e)

(e’)

Figura 20. Imagens de AFM de superfície do ECV/MWCNT-VTMS. Condições: área de
amostragem de 500 a 7000 nm, velocidade de varredura de 1,5 Hz, resolução de 512x512.
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Figura 21. Imagens de AFM de superfície do ECV/MWCNT-VTMS/MIS. Condições: área
de amostragem de 500 a 7000 nm, velocidade de varredura de 1,5 Hz, resolução de 512x512.
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Figura 22. Imagens de AFM de superfície do ECV/MWCNT-VTMS/NIS condições: área de
amostragem de 500 a 2000 nm, velocidade de varredura de 1,5 Hz, resolução de 512x512.
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5.4 Caracterização termogravimétrica

Com intuito de explorar ainda mais o processo de caracterização dos polímeros impressos
tanto na ausência quanto na presença de 4-NA na síntese do NIS e MIS, respectivamente, foi
lançado mão da técnica termoanalítica. As razões para escolha da técnica perpassam por: (a)
verificar a estabilidade térmica da matriz polimérica e (b) mapear a 4-NA no polímero
impresso.
Além disso, as análises termogravimétricas a partir de suas respectivas curvas de perda
ou ganho de massa em função da temperatura, permitem tirar conclusões no que tange a
estabilidade térmica da amostra, composição e estabilidade dos compostos intermediários,
bem como a composição de resíduo (solventes, monômeros que não reagiram no processo de
síntese), sendo que várias classes de materiais (polímeros, cerâmicas, etc.) podem ser
investigados pelo uso dessas técnicas (referência).
Neste sentido, inicialmente foi obtido uma curva térmica do padrão de 4-NA
(Figura 23) (molécula alvo) para determinar a temperatura de decomposição do mesmo e
realizar o mapeamento na rede do polímero impresso MIS (antes e após processo de extração)
e NIS.

Figura 23. Termograma de 4-NA. Condições: Taxa de aquecimento de 10 ºC min -1, fluxo de
gás N2(g) de 50 mL min-1 de 25 a 420 ºC.
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A partir do termograma da Figura 23, observa-se uma perda de massa (3,28 mg de 4NA), relacionada ao processo de decomposição da 4-NA, de aproximadamente 100% na faixa
de temperatura entre 150 °C e 300 °C quando submetida a uma velocidade de varredura de
temperatura de 10 °C min-1. Essa perda de massa fica mais evidente quando se analisa a
primeira derivada do termograma como pode ser observado na Figura 23, ou seja, a derivada
da variação de massa em relação ao tempo (dm/dt), observando, portanto, um único pico
intenso e definido em aproximadamente 240 °C.
Por outro lado, na Figura 24, observa-se o perfil térmico para decomposição do MIS
antes e após o processo de extração. O MIS, independentemente do processo de extração,
apresenta perda de massa, na faixa de temperatura entre 25 °C e 100 °C, que pode ser
atribuída aos voláteis (etoxietanol) presentes na rede polimérica. A curva de análise térmica
do NIS (Figura 24, termograma em azul, insert) apresenta três regiões de perda de massa,
sendo a primeira de 5% entre a temperatura entre 25 °C e 100 °C, a segunda de 10% entre 100
°C e 300 °C e a terceira de 25°C na faixa de temperatura entre 300 °C e 600 °C.
Assim, a 1a perda de massa para o NIS pode estar relacionada a vaporização dos produtos
de reação, como por exemplo, água e etoxietanol como também observado no MIS. A 2a e 3a
perda de massa podem estar relacionadas com APTMS e TEOS, respectivamente, que estão
retidos no ormosil e não reagiram durante o processo de polimerização como pode ser
observados trabalhos reportados na literatura (DA COSTA SILVA E AUGUSTO, 2006;
SARDON et al., 2012; LIAO et al., 2016).
Além disso, quando se compara os perfis térmicos do MIS e NIS, verifica-se que há uma
estabilidade térmica na faixa de temperatura estudada entre 150°C e 900°C mais acentuada
em favor do MIS. A razão para esta estabilidade pode está centrada na inserção do 4-NA na
matriz polimérica como pode ser também observado em artigos reportados na literatura
científica (MIDDELEER et al., 2016; ABU-SURRAH e AL-DEGS, 2010; LIAO et al., 2016).
Por outro lado, quando se compara o MIS antes e após o processo de extração há um
aumento na estabilidade térmica após a extração da 4-NA, indicando, portanto, que pode ter
ocorrido uma degradação do analito alvo no polímero impresso molecularmente (DE
MIDDELEER et al., 2016; LIAO et al., 2016). Esses dados corroboram diretamente com
resultados obtidos nos testes eletroquímicos, os quais demonstraram que a 4-NA estava
presente na matriz polimérico do MIS.
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Figura 24. Termograma MIS antes e após o processo de extração. Condições: Taxa de
aquecimento de 10 ºC min-1, fluxo de gás N2(g) de 50 mL min-1 de 25 a 800 ºC.

5.5 Caracterização eletroanalítica

Com intuito de verificar o desempenho da fase sensora desenvolvida, alguns ensaios
eletroanalíticos foram realizados com uso da técnica eletroquímica voltametria de pulso
diferencial (VPD). Inicialmente, foi avaliado o ECV/MWCNT-VTMS/MIS antes e após o
processo de extração como pode ser observado da Figura 25.
Assim, o ECV/MWCNT-VTMS/MIS foi imerso em uma solução extratora de
metanol/ácido acético (9:1, v/v) para garantir a remoção completa da 4-NA, e,
consequentemente, garantir a formação de cavidades necessárias para o processo de detecção
do analito alvo. Após o processo de imersão, o eletrodo modificado foi submetido a uma
varredura de potencial no sentido catódico (sentido de redução) com potencial inicial (Ei) de
de 0,0 V e potencial de final de (Ef) -1,0 V vs. Ag/AgCl (0,1 mol L-1), em solução tampão
fosfato 0,1 mol L-1 (pH 7,0) e velocidade de varredura de potencial () de 0,02 V s-1 (Figura
25).
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Figura 25. Voltamogramas de pulso diferencial obtidos na quinta varredura de potencial para
um ECV/MWCNT-VTMS/MIS antes (a) e após (b) o processo de extração, = 0,02 V s-1.
Ei = 0,0 V e Ef = -1,0 V vs. Ag/AgCl, varredura de potencial no sentido catódico. Condições
empregadas: solução tampão fosfato 0,1 mol L-1, pH 7,0.
A partir da Figura 25a, observa-se um pico de redução em ~Ered1 = -0,85 V vs. Ag/AgCl
em tampão fosfato (pH=7,0), estar relacionado a redução irreversível do grupo nitro (R-NO2)
da 4-NA, eletrogerando in situ uma espécie eletroativa, a 4-hidroxilamina (R-NHOH),
corroborando, portanto, com vários trabalhos reportados na literatura (LIMA et al., 2009;
SANTHIAGO et al., 2010 colcor mais referência).
Por outro lado, a partir da Figura 25b, é possível verificar no voltamograma que, após o
processo de extração, não há evidência de pico na faixa de potencial estudada, ratificando
neste sentido, que a molécula alvo foi extraída com sucesso do polímero impresso, gerando,
portanto, os sítios necessários para o processo de detecção seletiva da 4-NA.
Além disso, há necessidade de verificar se após o processo de extração, os sítios gerados
no ECV-VTMS/MWCNT/MIS são capazes de religar na presença da 4-NA. Neste contexto,
foram realizados alguns testes de voltametria de pulso diferencial na presença e ausência de 4NA como pode ser verificado a partir da Figura 26.
Assim, o ECV/MWCNT-VTMS/MIS após o processo de extração foi imerso em uma
solução contendo 4-NA, e o eletrodo modificado foi submetido a uma varredura de potencial
no sentido catódico (sentido de redução) com potencial inicial (Ei) de de 0,0 V e potencial de
final de (Ef) -1,0 V vs. Ag/AgCl (0,1 mol L-1), em solução tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH 7,0)
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e velocidade de varredura de potencial () de 0,02 V s-1 (Figura 26b), e sendo possível
constatar que a 4-NA foi retida nos sítios do MIS quando comparado com o voltamograma de
pulso diferencial na ausência do analito, ou seja, houve um religamento entre os grupos
funcionais do MIS e 4-NA, demonstrando ainda mais o sucesso da fase sensora
nanoestruturada e corroborando com os dados de caracterização discutidos anteriormente.
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ECV/MWCNT-VTMS/MIS antes do religamento
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-0,8
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0,0

E/V vs Ag/AgCl

Figura 26. Voltamogramas de pulso diferencial obtidos na quinta varredura de potencial para
um ECV/MWCNT-VTMS/MIS antes (a) e após (b) o religamento, = 0,02 V s-1. Ei = 0,0 V e
Ef = -1,0 V vs. Ag/AgCl, varredura de potencial no sentido catódico. Condições empregadas:
solução tampão fosfato 0,1 mol L-1, pH 7,0.
Além disso, para verificar se a fase sensora formada por ECV/MWCNT/VTMS/MIS de
fato estava sendo responsável pela resposta frente ao analito alvo (capacidade de
reconhecimento da 4-nitroanilina), foram realizados alguns testes também comparativos com
as plataformas apenas na presença de ECV (Figura 27A), ECV/MWCNT-VTMS (Figura
27B), ECV/MWCNT-VTMS/NIS (Figura 22C) e ECV/MWCNT-VTMS/MIS (Figura 22D).
A partir do gráfico da Figura 27A, é possível observar que não há resposta (redução) do
analito alvo (4-nitroalina) tanto do uso de eletrodo não modificado (ECV), quanto do uso de
eletrodo de carbono vítreo modificado apenas com nanotubos de carbono e VTMS
(ECV/MWCNT-VTMS, Figura 27B) ou modificado com nanotubos de carbono modificado
com VTMS e NIS (Figura 27C).
Por outro lado, quando a superfície de carbono vítreo é modificada com MWCNT-VTMS
na presença de polímero impresso MIS (Figura 27D) observa-se uma corrente de redução
característico do grupo nitro presente na molécula do 4-NA como observado nos testes de
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extração e religamento, e, portanto, evidenciando alta sensibilidade e estabilidade, garantindo,
assim, o sucesso da plataforma nanoestrutura desenvolvida para detecção e quantificação da
4-NA.
Este comportamento sugere que há um efeito sinérgico da camada MIS com MWCNTsVTMS. Isto é possível porque durante a formação da rede de siloxano, a 4-NA está associada
com os monômeros funcionais no sol de alcoxissilanos. Esta interação define o tamanho e a
orientação das funções químicas da cavidade impressa, induzindo assim a cavidade especifica
funcionalizada para a ligação. A pequena quantidade de ligações inespecíficas resulta da fraca
interação da 4-NA com os grupos silanol ou amina distribuídos aleatoriamente no filme de
siloxano sem orientação pré-definida como pode ser observado no voltamograma da Figura
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Figura 27. Voltamogramas de pulso diferencial obtidos na quinta varredura de potencial para
um ECV (A), ECV/MWCNT-VTMS (B), ECV/MWCNT-VTMS/NIS e ECV/MWCNTVTMS/MIS (D) na presença de 4-NA, = 0,02 V s-1. Ei = 0,0 V e Ef = -1,0 V vs. Ag/AgCl,
varredura de potencial no sentido catódico. Condições empregadas: solução tampão fosfato
0,1 mol L-1, pH 7,0.

Durante a determinação eletroquímica, o tempo de religamento é uma maneira simples e
eficaz para melhorar a sensibilidade. Neste estudo, o tempo de religamento foi avaliado até 30
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minutos. As respostas foram investigadas por medidas VPD e os resultados podem ser
verificados na Figura 28.
Após incubação em 100 mol L-1 da 4-NA, é possível verificar a partir da Figura 28 um
aumento gradual da corrente de pico até 30 minutos. Por outro lado, optou-se por um tempo
de 5 minutos, sendo o referido tempo de escolha justificado pela tendência de corrente atingir
um patamar e sua respectiva variação não ser significativa, ou seja, sugerindo que a
quantidade de 4-NA acumulada tende a saturação. Por essa razão, considerando a eficiência e
a sensibilidade da fase sensora, o tempo de incubação de 5 minutos foi selecionado.
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Figura 28. Efeito do tempo de religamento na resposta do sensor. Eletrólito suporte: 0,1 mol
L-1 de PBS, pH7,0. Velocidade de varredura (v): 0,02 mV s -1.
Outro estudo realizado através de VPD, foi a medida em diversas concentrações do 4NA. Verificou-se que o sensor respondeu linearmente a mudança de concentração (Figura 29)

59

0,0

0,2
0,3

[4-NA]

-20

I/A

-I/A

0,1

4-NA

0

20

0,4

-0,9

-0,8

-0,7

E / V vs Ag/AgCl

0,5
0,6
-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

E / V vs Ag/AgCl

Figura 29. Voltamogramas de pulso diferencial obtidos na quinta varredura de potencial para
um ECV/MWCNT-VTMS/MIS em função da concentração de 4-NA 0,1 a 150 mol L-1, =
0,02 V s-1. Ei = 0,0 V e Ef = -1,0 V vs. Ag/AgCl, varredura de potencial no sentido catódico.
Condições empregadas: solução tampão fosfato 0,1 mol L-1, pH 7,0.
.
O sensor em questão mostrou sua melhor desempenho em uma solução 0,1 mol L-1 de
tampão fosfato, pH 7.0. O sensor apresentou coeficiente de regressão de 0,997 (Figura 30)
para o 4-NA uma resposta linear de 0,1 até 150 molL-1 com sensibilidade, limite de detecção
e limite de quantificação de 4,25 A mol L-1, 30,0 nmol L-1 e 100 nmol L-1, respectivamente.
O excelente desempenho do eletrodo ECV/MWCNT-VTMS/MIS impresso para 4-NA pode
ser atribuído à presença de MWCNT funcionalizado com VTMS, ou seja, a ótima distribuição
da matriz polimérica pode estar contribuindo sinergicamente no que diz respeito aos sítios de
ligação e, portanto, aumentando o sinal analítico útil.
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Figura 30. Resposta linear do sensor ECV/MWCNT-VTMS/MIS em diversas concentrações.
Eletrólito suporte: PBS 0,1 mol L-1, : 0,02 V s-1.

A Tabela 2 mostra alguns sensores para 4-NA e sua faixa de resposta linear, LD e LQ.
Estas comparações podem mostrar como este sensor proposto exibiu boa estabilidade com
reprodutibilidade adequada.

Tabela 2. Sensores químicos para a 4-NA reportados na literatura científica.
LD
AUTOR

1

2

(IBRAHIM et al.,
2016)

(AHMAD et al., 2016)

TIPO DE SENSOR

(mol L -1)

Sm2O3-ZnO/AgE

15,6

CeO2–ZnO NPs/AgE

250

61

3

(AHMAD et al., 2017)

ZnO NRs/FTO

0,5

4

(BAKHSH et al., 2019)

Nafion/CuNPs-CH/GCE

0,84

Os dados obtidos a partir do sensor químico neste trabalho e fundamentado na tecnologia
dos polímeros impressos molecularmente apresentaram respostas bem satisfatória quando se
compara o desempenho dos sensores reportados na literatura no tocante ao limite de detecção
como pode ser verificado em artigos recentemente publicados (Tabela 2). Sugerindo,
portanto, que o reconhecimento molecular promovido pelos sítios característicos dos
processos poliméricos via sol-gel, contribuíram decisivamente para a alta sensibilidade do
sensor proposto.
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6. CONCLUSÕES
Os resultados demonstraram que a 4-NA foi incorporada com sucesso na matriz
polimérica após o processo de síntese via tecnologia sol-gel e nanotubos de carbono. A razão
para o ótimo desempenho decorre da fase sensora sendo atribuído a funcionalização dos
MWCNTs com o VTMS, que contribuiu decisivamente para estabilizar o polímero impresso
molecularmente na interface do ECV, aumentando, portanto, o quantitativo de sítios de
interação entre os grupos funcionais da rede de siloxano e o grupos funcionais da 4-NA, e
consequentemente, melhorando os valores de sensibilidade (4,25 A mol L-1), limites de
detecção (30,0 nmol L-1) e quantificação (100 nmol L-1).
O MIS apresentou uma melhor estabilidade térmica comparado ao polímero sintetizado
na ausência do analito (NIS), ou seja, as interações entre os monômeros e o analito
favoreceram tanto a obtenção das cavidades quanto a rigidez do polímero impresso, sendo
estes de fundamental importância para garantir um aumento de área ativa durante o processo
de religamento, e assim, um aumento de sinal analítico útil.
O mecanismo de resposta do sensor químico segue o sistema clássico reportado na
literatura via redução eletroquímica do grupo nitro para a formação da hidroxilamina de forma
irreversível e proporcional a concentração de 4-NA.
As figuras de mérito obtidas foram melhores de que muitos trabalhos reportados na
literatura. O sensor químico desenvolvido demonstrou resultados satisfatórios, com alta
sensibilidade, estabilidade, simplicidade, e, portanto, se tornando uma ferramenta alternativa
para detecção de 4-NA para propósitos de segurança ambiental, e, portanto, um manuscrito
foi inicialmente elaborado para fins de depósito de patente junto ao INPI (Anexo 1).
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CAMPO DA INVENÇÃO
A tecnologia desenvolvida permite quantificar níveis baixos de 4-nitroanilina (4-NA) para
propósito de segurança ambiental. Poderá diagnosticar alterações dos níveis de 4-NA in loco
de forma mais precisa, rápida, simples e seletiva de que os sistemas descritos na literatura
científica, possibilitando, um maior controle do uso em produtos químicos. Além disso, o
dispositivo desenvolvido é de fácil operação, baixo custo, susceptíveis à miniaturização com
possibilidade de portabilidade, agregando, portanto, viabilidade de investimento tanto do
ponto de vista de produção em escala industrial quanto no que diz respeito à aplicabilidade em
análises de campo.

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO
O aumento inadvertido na produção e utilização de agroquímicos, verificado nas últimas
décadas, tem causado problemas de poluição ambiental de maneira generalizada, praticamente
em todas as partes do mundo (ELIBARIKI e MAGUTA, 2017).
Dentre os agroquímicos mais utilizados, uma classe que vem se destacando são os
nitrocompostos (NCs) por apresentarem em sua estrutura química o grupo nitro (Ar-NO2), os
quais são considerados muito tóxicos. Os nitrocompostos são divididos em quatro grupos
básicos: derivados de nitrofenol, derivados de dinitroanilinas, nitrorganofosforados e
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nitrorganoclorados.

Os NCs são contaminantes ambientais associados com atividades

antropogênicas (CHEN et al., 2012).
Em anos recentes, os NCs têm atraído bastante atenção, especialmente em termos de
segurança nacional e aplicações defensivas (CAYGILL et al., 2014; TOH, et al., 2014;
YUAN, et al., 2015). Os NCs podem atuar também como mutagênicos e carcinogênicos por
causa de suas propriedades tóxicas (YUAN et al., 2015). Além disso, suas aplicações tanto
nas 5 indústrias militares quanto defensivas resultaram em sérios danos no que tange a
contaminação ambiental (ZHANG et al., 2007).
Uma das substâncias da classe dos NCs que tem sido foco de estudos nas últimas décadas
diz respeito a 4-nitroanilina (4-NA) (Figura 1). A 4-NA é uma substância química
extremamente importante utilizada como intermediário na síntese de uma grande variedade de
produtos químicos, incluindo vários corantes orgânicos, pesticidas, medicamentos, agentes
antienvelhecimento, fotoestabilizadores, antioxidantes e agentes em desenvolvimento
(YUAN, et al., 2015).

Figura 1. Fórmula estrutural da 4-nitroanilina.
Fonte: Autor, 2019
Por outro lado, a 4-NA é extremamente tóxica quando comparada a outras substâncias da
mesma classe, como por exemplo, trinitrotolueno (TNT), trinitrofenol (TNF) e pode ser
lançada diretamente no meio ambiente como resíduo industrial ou indiretamente como
produto de degradação de herbicidas ou pesticidas (GUO et al.,2006).
Dentro desse contexto, algumas técnicas têm sido aplicadas para determinar 4-NA, tais
como as técnicas cromatográficas e espectrofotométricas. Entretanto, vários problemas têm
sido observados durante o processo de detecção a partir dessas técnicas, levando à
inviabilidade de investimento do ponto de vista operacional e prático. Uma forma bastante
eficiente para determinar 4-NA seria a utilização de sensores químicos, devido à simplicidade
de utilização e alta sensibilidade para o reconhecimento do fármaco, além da possibilidade de
análise com monitoramento contínuo in loco e em tempo real, com potencialidade para
aplicações comerciais. Por outro lado, existem alguns sensores para esse propósito, mas com
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vários pontos críticos observados durante o processo de construção dos dispositivos e sua
empregabilidade para detecção da

4-NA, inviabilizando sua aplicação prática.

BREVE DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO

Para sanar as várias problemáticas apresentadas pelas tecnologias existentes, a presente
invenção usa de forma inovadora um Sensor Voltamétrico a base de nanotubos de carbono
funcionalizado com viniltrimetoxilano e polímero impresso molecularmente, a qual apresenta
várias características importantes, como por exemplo, fácil preparo, amplo tempo de vida útil,
área superficial elevada, poros homogêneos e possibilidade de modificação e alta estabilidade,
item imprescindível para garantir a viabilidade operacional da fase sensora, agregando, assim,
confiabilidade às análises. Assim, o procedimento de imobilização estrategicamente adotado
para a construção do dispositivo difere completamente dos procedimentos empregados nos
trabalhos existentes, os quais apresentam diagnósticos imprecisos, interferindo, portanto, no
seu desempenho para fins práticos.
Por outro lado, o sensor desenvolvido possibilita detectar e quantificar a 4-NA para
propósito de segurança ambiental de forma mais precisa, rápida e simples que os sistemas
descritos anteriormente. Além disso, este dispositivo desenvolvido é de fácil operação, baixo
custo, susceptível à miniaturização, com possibilidade de portabilidade, agregando, portanto,
viabilidade de investimento tanto do ponto de vista de produção em escala industrial quanto
no que diz respeito à aplicabilidade em análises de campo.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO
Todos os passos para a configuração do dispositivo, bem como todos os reagentes e
materiais utilizados para esse propósito são descritos no item material, métodos resultados e
discussão (pág. 29 a 62).

