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RESUMO 

 

BRIGANTE, T.A. V. Desenvolvimento de polímeros de impressão molecular para 

microextração em ponteiras de bisfenol A em amostras de urina e análise por GC-MS. 2015. 

82f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015.  

 

O Bisfenol A (BPA, acrônimo da língua inglesa – bisphenol A) é uma substância utilizada na 

fabricação de embalagens alimentícias e resinas odontológicas. Sua toxicidade deve-se ao fato de 

que, como disruptor endócrino, afeta o sistema reprodutor, cardiovascular, neuro-endócrino e 

pode apresentar potencial carcinogênico. Em métodos bioanalíticos, o preparo da amostra tem 

sido requerido para aumentar a seletividade e sensibilidade analítica, através da remoção dos 

interferentes da amostra biológica e concentração dos analitos, quase sempre presentes em níveis 

de traços. A microextração em ponteiras (DPX, acrônimo das iniciais em língua inglesa - 

Disposable Pipette Extraction), baseada no equilíbrio de sorção do soluto com a fase extratora, 

consiste em uma ponteira padrão de micropipeta modificada, na qual o sorvente está contido 

livremente entre dois filtros, permitindo rápida extração do analito em diferentes matrizes 

complexas. Os polímeros de impressão molecular (MIP acrônimo das iniciais em língua inglesa – 

Molecularly Imprinted Polymer) consistem em uma rede polimérica tridimensional que possui 

cavidades seletivas para o reconhecimento molecular do analito ou de substâncias de estrutura 

análoga. Essa rede polimérica é sintetizada ao redor da substância molde (analito), e a cavidade 

seletiva é formada após a remoção do molde. As vantagens do processo sol-gel para a síntese do 

MIP são o controle do tamanho e forma das partículas, ajuste da hidrofobicidade e alta 

estabilidade térmica. No presente trabalho, o MIP foi sintetizado e utilizado como sorvente para a 

técnica DPX para a determinação de bisfenol A em amostras de urina por cromatografia em fase 

gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS, acrônimo das iniciais em língua inglesa - 

Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry). O MIP foi sintetizado pela via sol-gel 

utilizando aminopropiltrietoxisilano (APTES) como mônomero funcional e tetraetil-orto-silicato 

(TEOS) como reagente de ligação cruzada. Como molde foram avaliados o BPA para o MIP, e o 

tetrabromobisfenol A (TBBPA) para o polímero molecularmente impresso com molécula análoga 

ao analito (DMIP, acrônimo das iniciais em língua inglesa – Dummy Molecularly Imprinted 

Polymer). Para avaliar a seletividade do MIP, o polímero não impresso (NIP, acrônimo das 

iniciais em língua inglesa - Non-imprinted Polymer) foi sintetizado seguindo o mesmo 

procedimento de síntese do MIP com exceção da adição da molécula molde. Apesar de a 

capacidade de sorção do MIP ser ligeiramente maior, o DMIP foi selecionado como sorvente para 

minimizar o efeito de memória. O DMIP foi caracterizado por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e por espectroscopia vibracional na região do infravermelho por transformada 

de Fourier (FTIR, acrônico das inicias em língua inglesa - Fourier Transform Infrared). Os 

parâmetros da técnica DPX, tais como, o tempo de equilíbrio de sorção entre a amostra e o 

sorvente e condições de dessorção foram otimizadas por técnicas quimiométricas. A robustez do 

DMIP sintetizado via sol-gel foi comprovada pela reutilização deste sorvente por mais de 100 

vezes, sem perda da eficiência da extração. O método desenvolvido DPX/GC-MS apresentou 

linearidade na faixa de 50 a 500 ng mL-1, precisão com CV (coeficientes de variação) entre 4 e 

14% e de exatidão com valores de erro padrão relativo (EPR) de -13,6 a 12,3%. O método de 

referência utilizando a extração líquido-líquido e GC-MS (LLE/GC-MS), faixa de linearidade de 

5 a 50 ng mL-1, foi desenvolvido e validado. Embora o método DPX/GC-MS inovador, quando 

comparado ao LLE/GC-MS, tenha apresentado maior limite de quantificação, apresentou as 

seguintes vantagens: simplicidade, rapidez e utilização de menores volumes de amostra e de 

solventes orgânicos na etapa do preparo da amostra.  

 

Palavras-chave: bisfenol A; polímero molecularmente impresso; microextração em ponteiras; 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas.  
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ABSTRACT 

 

 

BRIGANTE, T.A.V. Development of molecularly imprinted polymer for disposable 

pipette extraction of bisphenol A in biological samples and analysis by GC-MS. 2015. 

82f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 

Bisphenol A (BPA) is widely used in food package and dental resins manufacturing. Its 

toxicity is due to its endocrine disruptor activity that affects the reproductive, cardiovascular, 

neurological system and may have carcinogenic potential. In bioanalytical methods the 

sample preparation has been required to increase the selectivity and analytical sensibility by 

removing the interfering from the biological matrix and concentration of the analytes that are 

in trace levels most of the times.  The disposable pipette extraction (DPX) is based on 

sorption equilibrium of the analyte between the sample and the extraction phase. It consists in 

a pipette that contais the sorbent phase freely between two filters. Then, the extraction of the 

solute from the complex sample occurs quickly. Molecularly imprinted polymer is a 

tridimensional polimeric network that has selectivity cavities that can recognize an analyte or 

a substance with a similar structure. The polimeric network is synthesized around to a 

template molecule and after removing this template, a selective cavity is formed. The 

advantages of the sol-gel process for the synthesis of MIP are the control of the size and shape 

of the particles, hydrophobicity adjustment and high thermal stability. In the present study 

MIP was synthesized and used as sorbent  to DPX method for determination of BPA in urine 

samples by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS). Sol-gel methodoly 

was used to synthesize the polymers. Aminopropyltriethoxysilane (APTES) was used as a 

functional monomer and tetraethyl orthosilicate (TEOS) as crosslinking reagent. BPA and 

tetrabromobisphenol A (TBBPA) were evaluated as template to the synthesis of MIP and 

dummy molecularly imprinted polymer  (DMIP) which is a molecularly imprinted polymer 

that uses a template structurally similar to the analyte.  The non-imprinted polymer (NIP) was 

synthesized following the same procedure that MIP, except for the addition of template. It 

was made to verify the improvement of selectivity and sensibility of molecularly imprinted 

polymers. Although the sorption capacity of the MIP is slightly larger, DMIP has been 

selected as a sorbent in order to minimize the memory effect. The DMIP was characterized by 

Scanning Electron Microscopy (SEM) and Fourier Transform Infrared spectroscopy (FTIR). 

The parameters of DPX, such as time sorption equilibrium between the sample and the 

sorbent and desorption conditions were optimized by chemometrics. Robustness of DMIP 

sinthesized by sol-gel process was evidenciated for the reuse of DMIP for more than a 100 

times. The developed method DPX/GC-MS showed linearity on the range from 50 to 500 ng 

ml
-1

, precision values with coefficient of variation (CV) betweeen 4 and 14% and accuracy 

with relative standard deviation values (RSD) from -13.6 to 12.3%. The reference method 

using liquid- liquid extraction and GC-MS (LLE/GC-MS) was developed and validated, 

showing linearity from 0.5 to 50 ng mL
-1

. Althout the innovative method DPX/GC-MS has 

showed limit of quantification larger than LLE/GC-MS, it presents the following advantages: 

simplicity, rapidy and utilization of smaller volumes of organic solvents on the sample 

preparation step.  

 

 

Key-words: bisphenol-A; molecularly imprinted polymer; disposable pipette extractions; gas 

chromatography-mass spectrometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Bisfenol A 

  

 

Bisfenol A (BPA) é o nome popularmente usado para se referir ao composto (2,2-

bis(4-hidroxifenil) propano (CAS n. 000080-05-7) (ANVISA, Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, 2013). Este composto é produzido pela condensação de 2 mols de fenol 

com 1 mol de acetona em pH baixo e temperatura alta na presença de catalisador, passando 

por destilação, filtração e secagem para a purificação. Em condições ambientes, o BPA é 

encontrado como sólido branco e comercializado na forma de pó ou cristais. As propriedades 

físico-químicas do BPA estão apresentadas na tabela 1 (MICHAŁOWICZ, 2014)(STAPLES 

et al., 1998)(KOSKY; SILVA; GUGGENHEIM, 1991). A Figura 1 ilustra a estrutura 

molecular do BPA. 

 

Tabela 1 – Propriedades físico químicas do BPA 

Proriedade Valor 

Fórmula molecular C15H16O2 

Massa molar 228,3 g mol
-1

 

Temperatura de fusão 156ºC 

Temperatura de ebulição 220ºC 

pKa 9,6
*
 e 10,2

**
 

Kow 3,32 
pKa: constante de dissociação; Kow: coeficiente de partição 

octanol-água. *Referente ao primeiro próton. **Referente ao 

segundo próton.  

 

 

Figura 1 – Estrutura molecular do Bisfenol A. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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A produção mundial de BPA por ano é maior do que 3,5 milhões de toneladas, pois 

devido a características de resistência e elasticidade, ele é utilizado na produção de diversos 

produtos, como policarbonato, polímeros e resinas epóxi  (FERREIRA; COUTO; 

OLIVEIRA, 2015), (VIBERG; LEE, 2012). O policarbonato é muito utilizado na fabricação 

de mamadeiras, garrafões retornáveis de água mineral, e outras embalagens alimentícias, 

devido sua transparência e alta resistência mecânica e térmica (ANVISA, 2013). Já as resinas 

epóxi estão presentes no revestimento de embalagens de alimentos enlatados (YANG et al., 

2009). O BPA é precursor do bisfenol glicidil metacrilato (Bis-GMA) e do bisfenol 

dimetacrilato (Bis-DMA) presentes na produção de resinas utilizadas como selantes 

odontológicos (RATHEE; MALIK; SINGH, 2012). A degradação e erosão das resinas 

liberam substâncias na saliva, incluindo o BPA que além de precursor, é produto de 

degradação do Bis-GMA. As esterases salivares também podem contribuir para a degradação 

das resinas e liberação de seus constituintes na saliva. Essas substâncias quando liberadas, 

podem causar efeitos locais nos tecidos orais, ou induzir efeitos sistêmicos (WANG et al., 

2013). 

O Bisfenol-A é considerado um disruptor endócrino (DE), e a exposição a esse agente 

exógeno culmina em efeitos negativos diversos. Os disruptores endócrinos são xenobióticos 

que alteram o sistema endócrino. Essa alteração pode ser devido à capacidade do composto 

químico em mimetizar hormônios endógenos, bloquear sua ligação aos receptores ou alterar a 

síntese e metabolismo destes hormônios. (SCHUG et al., 2011). O BPA atua como agonista 

parcial dos receptores estrogênicos e antagonista dos receptores andrógenos (FERREIRA; 

COUTO; OLIVEIRA, 2015). Além disso, possui capacidade de se ligar a muitos outros 

receptores envolvidos na atividade hormonal, exercendo diversos efeitos deletérios ao 

organismo e interferindo na função de hormônios sexuais, insulina, leptina e tiroxina. Estudos 

em animais sugerem que o BPA possui potencial oxidativo e mutagênico, além de promover a 

hipometilação do DNA no processo de reparação; imunotoxicidade e hepatotoxicidade. 

Estudos epidemiológicos sobre a associação da exposição humana ao bisfenol A e doenças 

coronárias, diabetes e obesidade demonstram que o risco de desenvolvimento destas doenças 

apresenta-se aumentado em pessoas expostas (MICHAŁOWICZ, 2014). 

Rancière et. al. fizeram uma revisão sistemática da literatura, e reuniram trabalhos  

epidemiológicos que associaram a presença de bisphenol na urina, com o desenvolvimento de 

desordens metabólicas. Após avaliarem mais de novecentos trabalhos, selecionaram 33 que se 

adequavam aos critérios inicias propostos por eles, que incluíam dentre outros, número de 

pacientes avaliados maior do que cem. Os autores concluíram, após análise criteriosa, que 
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estes trabalhos apontam uma associação da exposição ao BPA nos níveis encontrados na 

população geral, com a presença de diabetes, obesidade, aumento da gordura visceral e 

hipertensão. Porém mais estudos devem ser realizados para elucidar o mecanismo de sua 

toxicidade (RANCIÈRE et al., 2015).  

A presença do bisfenol A já foi identificada em estudos realizados na atmosfera, em 

água e efluentes, e em poeira doméstica. Este composto é geralmente encontrado em maiores 

concentrações no ambiente em regiões com alto desenvolvimento urbano, pois as principais 

fontes de liberação do BPA são atividade e esgoto industrial e decomposição de produtos a 

base de polímeros que têm BPA em sua composição. Algumas espécies de bactérias e de 

fungos são capazes de metabolizar o BPA transformando-o em compostos com menor 

toxicidade ou mineralizando-o e convertendo em fonte de carbono no solo. Espécies de algas 

e plantas também possuem enzimas capazes de converter o BPA em compostos com menor 

toxicidade. Esses microrganismos, algas e plantas têm potencial para serem utilizadas na 

recuperação do ambiente contaminado por este agente tóxico (MICHAŁOWICZ, 2014). 

O bisfenol A é liberado para o meio através da hidrólise e por difusão que ocorrem nos 

produtos que têm este composto como matéria prima. A difusão aumenta com alteração do pH 

das substâncias que estão em contato com os recipientes, e a hidrólise dos policarbonatos e 

das resinas epóxi é facilitada pelo aumento da temperatura. Alimentos enlatados que passam 

pelo processo de pasteurização apresentam maiores níveis de BPA liberado do que os 

alimentos enlatados que não necessitam deste processo. O tempo prolongado de uso das 

embalagens de policarbonato, como garrafões de água e mamadeiras, também favorece a 

hidrólise do polímero e liberação do BPA (MICHAŁOWICZ, 2014).  

Como o BPA é encontrado facilmente no ambiente, a exposição pode ocorrer por 

inalação, contato dérmico ou ingestão oral, sendo esta, a forma mais comum de exposição 

humana (ROCHESTER, 2013). Utilizando sistemas in vivo e in vitro, o metabolismo do BPA 

tem sido aos poucos elucidado. Após a ingestão, o bisfenol A sofre metabolismo de primeira 

passagem pelas enzimas presentes no intestino e no fígado, diminuindo assim a 

biodisponibilidade do xenobiótico (GAO et al., 2015).  Apesar do metabolismo de primeira 

passagem, o BPA pode ser encontrado em concentrações significativas no sangue, sugerindo 

que ocorra absorção sublingual, na qual o metabolismo de primeira passagem é evitado. 

Gayrard et al. confirmaram essa hipótese em estudos realizados em cães, devido a semelhança 

da membrana bucal desses animais à membrana bucal humana (GAYRARD et al., 2013). 

O BPA é biotransformado pelas enzimas do citocromo P450, que por meio de reações 

de hidrólise e oxidação convertem o BPA em metabólitos ativos. O metabólito BPA-quinona 
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liga-se covalentemente ao DNA na presença de enzimas peroxidases, danificando o material 

genético. Este mesmo metabólito é capaz de gerar, por reações de oxi-redução, radicais livres 

(MICHAŁOWICZ, 2014). O BPA e seus metabólitos sofrem, posteriormente, ação das 

enzimas uridina-difosfato-glicuronosil-transferases (UGT) e sulfotransferases em seus 

conjugados, respectivamente a BPA-glicuronídeo e BPA-sulfato, que são inativos e 

eliminados principalmente na urina. Uma pequena porcentagem (menor do que 2%) é 

eliminada na forma livre do BPA (GERONA et al., 2013).  

Devido a sua lipossolubilidade, o bisfenol A atravessa facilmente a barreira 

placentária, permitindo a exposição fetal após a exposição materna. Os neonatos e os bebês 

podem ser expostos ao BPA pelo leite materno. Embalagens de alimentos e mamadeira 

também contribuem para o aumento dos níveis de exposição (NACHMAN et al., 2014).  A 

exposição fetal e neonatal pode comprometer o desenvolvimento levando a alterações neurais, 

comportamentais, desordens imunológicas e sexuais (GAO et al., 2015). Há grande 

preocupação com a exposição no período pré-natal, pois a metabolização e inativação do BPA 

no período fetal é ineficiente devido ao fato de que o sistema UGT, responsável por 80% da 

metabolização do BPA em adultos, está ausente ou há baixa expressão durante este período 

(GERONA et al., 2013). 

Seguindo medidas adotadas por outros países, como Canadá e Estados da União 

Europeia, a ANVISA, por meio da resolução n. 41 de 2011, proibiu a fabricação e a 

importação de mamadeiras que contenham BPA em sua composição. Essa medida passou a 

vigorar a partir de 2012 (ANVISA, 2013). Essa medida foi adotada apenas para mamadeiras, 

excluindo outros utensílios utilizados para crianças como pratos, colheres, copos e 

mordedores, que também podem conter BPA (ANVISA, 2012a). 

 A European Food Safety Authorithy (EFSA) definiu o valor de ingestão diária 

tolerável (IDT) de BPA como 0,05mg/Kg/dia. Este valor foi baseado em estudos em animais 

que encontraram o nível máximo sem efeitos adversos observados (NOAEL, acrônimo das 

iniciais em língua inglesa - Non observed adverse effects levels) do BPA no valor de 

5mg/Kg/dia (EFSA, 2010). Embora esses valores sejam maiores do que a média de ingestão 

diária humana de BPA na Europa (0,01mg/Kg/dia), muitos estudos em animais demonstram 

efeito significativos com consumo de níveis menores do que os valores atualmente 

estabelecidos, além disso, estes valores não levam em consideração a vulnerabilidade pré-

natal e neonatal (REZG et al., 2014).  

Ao contrário da maioria dos agentes tóxicos, que obedecem uma correlação linear entre 

dose e feito, o BPA, como alguns hormônios endógenos, não apresenta esta correlação, e 
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estudos recentes evidenciam que este DE pode apresentar toxicidade em concentrações 

baixas, e não apresentar em doses mais altas, que são muitas vezes utilizadas nos estudos de 

toxicidade (ROCHESTER, 2013). Dessa forma, para avaliar a exposição humana ao BPA é 

imprescindível o desenvolvimento de métodos cromatográficos de alta detectabilidade para a 

determinação de BPA em níveis de traços em amostras biológicas. 

As análises toxicológicas são realizadas a fim de verificar exposição do indivíduo a 

determinada concentração de agente tóxico e/ou avaliar as consequências desta exposição. Os 

fluidos biológicos, tais como sangue, plasma, soro, urina, saliva, etc., são as amostras para 

acessar essas informações, pois avaliando a composição das mesmas pode-se presumir as 

alterações decorridas no organismo. Apresentando em sua composição proteínas, sais, 

lipídeos e muitas outras substâncias, o material biológico não pode ser introduzido 

diretamente nos sistemas analíticos, pois esta introdução direta afetaria a seletividade e 

sensibilidade do método analítico. Por essa razão, é fundamental a etapa de preparo da 

amostra no desenvolvimento de métodos analíticos, onde os analitos de interesse, presente em 

níveis de traços, são isolados e pré-concentrados e grande parte dos interferentes da amostra 

biológica é eliminada (FIGUEIREDO, 2009). 

As extrações clássicas trazem consigo alguns inconvenientes como o uso de grandes 

quantidades de solventes orgânicos tóxicos e dispendiosos. Várias sub-etapas são realizadas, 

aumentando a probabilidade de erros e o tempo da análise. A utilização de tais solventes 

orgânicos, por si só, gera problemas ambientais e, frequentemente, resultam em baixa 

seletividade analítica, fato que dificulta bastante a análise de amostras complexas.  

A Tabela 2 ilustra alguns trabalhos encontrados na literatura que abordam métodos 

analíticos para análise de Bisfenol A em amostras biológicas, de alimentos ou ambientais. 
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Tabela 2 - Recentes métodos analíticos para a determinação de BPA em amostras biológicas, de 

alimentos ou ambientais. 

Analito Amostra Extração 
Sistema de 

detecção 
LOQ Referência 

BPA 
Urina 

LLE 
UHPLC-

MS/MS 
0.75 ng mL

-1
 

(PORUCZNIK et 

al., 2015) Suor 

BPA 

Atum 

enlatado 

Atum:barra 

de agitação 

de PTFE 
LC-FD 3.7 ng g

-1
 

(FATTORE et al., 

2015) 

BPB 

BADGE Oléo e 

água da 

lata: SPE BFDGE 

Compostos 

fenólicos 

Água de 

Efluentes 

SPE – com 

carvão 

ativado 

GCxGC - 

TOFMS 
0.19 ng mL

-1
 

(OLORUNDARE 

et al., 2014) 

BPA Água 
MIP-

AuNPs  

Espalhamento 

Raman 

intensificado 

por superfície  

0,5 ng mL
-1

 
(XUE et al., 

2013) 

Compostos 

estrogênicos 
Água 

MIP - 

MEPS 

GC-MS - 

derivatização 

"no injetor" 

por BSTFA 

 0,025 ng 

mL
-1

 

(PRIETO et al., 

2011) 

BPA 

água de 

torneira 

MISPME HPLC/DAD 

5 ng mL
-1

 

(TAN et al., 

2009) 
Urina 14 ng mL

-1
 

Leite 80 ng mL
-1

 

BPA Água MIP-SPE HPLC - UV 200 ng mL
-1

 
(JIANG et al., 

2007) 

BPA: Bisfenol A; BPB: Bisfenol B; BDGE: Bisfenol A diglicil éter; BFGE: Bisfenol F diglicil éter; 

LLE: extração líquido-líquido; MIP: Polímero de impressão molecular; MIP-AuNPs: Polímero 

molecularmente impresso com nanopartículas de ouro; MEPS: Microextração em sorvente 

empacotado; MISPME: MIP como fase extratora na microextração em fase sólida; SPE: Extração em 

fase sólida; HPLC: cromatografia líquida de alta eficiência; UHPLC: cromatografia líquida de ultra 

eficiência; GC: cromatografia em fase gasosa; FD: detector de fluorescência; UV: ultravioleta; VIS: 

visível; DAD: detector arranjo de diodos; MS: espectroscopia de massas; LOQ: Limite de 

quantificação; TOFMS: Espectrômetro de massas de Tempo de vôo . 
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A química analítica moderna tem sido direcionada para a simplificação através da 

miniaturização dos sistemas analíticos. Este procedimento facilita a hifenação de técnicas, a 

minimização do consumo de solvente orgânico, do volume da amostra, do tempo da análise, e 

a utilização de tecnologias ambientalmente corretas, em direção ao cuidado preventivo do 

meio ambiente. Neste contexto, podemos destacar a Microextração em ponteiras com 

adsorvente dispersante. 

 

 

1.2 Microextração em ponteira (DPX, acrônimo das iniciais em língua inglesa - 

Disposable Pipette Extraction) 

 

 

A DPX utiliza pequena quantidade de fase inserida em uma ponteira descartável. Esta 

técnica foi desenvolvida por William E. Brewer, da Universidade da Califórnia, e baseia-se no 

rápido equilíbrio de sorção do analito, devido à dispersão da fase sólida na solução da 

amostra, podendo então, ser empregada no pré-tratamento de amostras com matrizes 

complexas, como sangue, urina, saliva, humor vítreo entre outras (LAMBERT; SCIENCES; 

BOX, 2009).   

 

 

Figura 2 - Pipeta descartável contendo sorvente dispersante. 

 

           Fonte: Próprio autor 
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A DPX comparada à extração em fase sólida (SPE, acrônimo das inicias em língua 

inglesa - solid phase extraction) apresenta procedimento analítico mais rápido, utiliza apenas 

alguns microlitros de amostra biológica e de solvente orgânico e não necessita do sistema à 

vácuo. A fase sólida encontra-se livremente acondicionada no interior da ponteira entre filtros 

que evitam a perda da fase extratora e contaminação da seringa usada para aspirar a amostra. 

Assim, as soluções podem ser facilmente aspiradas e dispensadas, manualmente, com o 

auxílio de uma seringa descartável ou em um sistema automatizado (PENA-ABAURREA; 

GARCÍA DE LA TORRE; RAMOS, 2013). 

A amostra aspirada para o interior da pipeta é dinamicamente misturada com o 

sorvente, com aspiração de ar (bolhas de ar turbulento) por alguns segundos, promovendo 

rápida e eficiente extração. Para maior repetitividade do método, o tempo de contato entre a 

amostra e sorvente deve ser rigorosamente controlado (FERNANDES et al., 2014). 

O procedimento de microextração em ponteira com sorvente dispersante, geralmente, 

tem sido realizado nas seguintes etapas: 

 Condicionamento do sorvente com solvente orgânico (ativação dos sítios ativos) 

e água (remoção do excesso de solvente e deixar a fase extratora com solvente 

similar à amostra); 

 Aspiração de alguns microlitros da amostra e em seguida aspiração de ar por 

aproximadamente 30 a 40 s. Após este período a amostra é descartada; 

 Limpeza do sorvente com solvente adequado para remoção dos componentes 

endógenos da amostra biológica; 

 Eluição dos analitos com solvente adequado. 

 

Para o desenvolvimento de método de extração, cada uma dessas etapas precisa ser 

otimizada, assim como o tempo de contato entre o líquido e o adsorvente dispersante. A figura 

3 ilustra o procedimento de extração por DPX (BORDIN et al., 2014). 

O solvente da eluição pode ser simplesmente dispensado e diretamente injetado no 

sistema cromatográfico, ou evaporado e reconstituído com a fase móvel para análise por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) ou evaporado e reconstituído com solvente 

adequado para injeção no cromatógrafo a gás (CG). Diferentes sorventes estão disponíveis no 

mercado, com diferentes mecanismos de extração, entre estes pode-se citar a sílica gel, 

octadecilsilano (C18), troca catiônica, troca aniônica entre outras (FERNANDES et al., 2014).  

A tabela 3 demonstra algumas aplicações recentes da DPX.  
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Figura 3 – Etapas da microextração em ponteira com sorvente dispersante. 

 

Fonte: Próprio Autor. 
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Tabela 3 - Aplicações da técnica DPX no preparo de amostras 

Solutos (amostra)      i       i i    Fase de sorção DPX (Procedimento)  LOQ/LOD          i    

Fluoxetina    

Norfluoxetina 
LC-FD SD/PANI 

Sorção: 200µL de amostra com 

solução borato em pH 9,0 por 30s. 

Eluição: 200µL de ACN por 10s. 

LOQ = 

10ng/mL 

(CHAVES et al., 

2015) 

Cocaína, 

GC-MS CX 

Condicionamento: 1mL ACN (30% 

v/v) 

LOD ≥ 2.5 

ng/g; LOQ 

≥ 10 ng/g 

(BORDIN et al., 

2014) 

Nicotina 
Sorção: Sucção da amostra por 1 

minuto 

e metabolitos Lavagem: 1mL de água deionizada 

(Mecônio) 

Eluição: 1mL de diclorometano: 2-

propanol: hidróxido de amônio 

(78:20:2 v/v/v) - 3 vezes 

Praguicidas 

GC-MS/MS 
MgSO4, PSA, 

C18 

Sorção dos interferentes: 1.5mL de 

extrato da amostra preparado por 

QuEChERS - 2 vezes 

LOD ≥ 0.1 

ng/g; 

LOQ≥ 0.3 

ng/g 

(FERNANDES et al., 

2014) 

(Morangos) Dispensação: extrato limpo em vial 

                                       

continua 
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Continuação Tabela 3 - Aplicações da técnica DPX no preparo de amostras.                                                                                                                    

Solutos (amostra)      i       i i    Fase de sorção DPX (Procedimento)  LOQ/LOD          i    

Antibioticos 

aminoglicosídeos 

UHPLC-MS/MS  WCX 

Condicionamento: 3mL 

MeOH (1x) e 3mL  gua (2x) 

LOD = 5 ng/g  
(LEHOTAY et al., 

2013)  

        amostra por 30s 

(Tecidos bovino) Lavagem: 3 mL  gua 

 

   i     0,  mL de  c. 

F rmico 0,1  (5x) 

Codeina, morfina e 6- 

monoacetilmorfina GC-NPD CX 

Condicionamento: 2 mL 

 gua e 2 mL MeOH (1x-20s)  LOD ≥ 160 ng/mL;                

LOQ ≥ 4 0 ng/mL 

(KOVATSI et al., 

2011)       : amostra por 30s 

(Humor vítreo) Lavagem: 2,5 mL de  gua 

(30s) e 2,5 mL de ACN 

(30s);   i   : 2,5 mL de 

CH2Cl2/isopropanol/hidr xido 

de am nio (78:20:2 v/v/v) 

 
  

  

 
  

  
    

 

  
    

LC: cromatografia líquida; GC: cromatografia gasosa; FD: detector de fluorescência; MS: espectrômetro de massas; MS/MS: espectrômetro de massas em 

tandem; NPD: detector de nitrogênio e fósforo; SD: copolímero de estireno e divinil-benzeno;  PANI: polianilina; CX: troca catiônica;  MgSO4: sulfato de 

magnésio; PSA: sorvente de aminopropil; WCX: troca catiônica fraca; ACN: acetonitrila; MeOH: metanol; LOQ: Limite de quantificação; LOD: Limite de 

detecção.  
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1.3 Polímeros Molecularmente Impressos 

 

O Polímero molecularmente impresso, ou MIP (acrônimo das iniciais em língua inglesa 

Molecularly Imprinted Polymer) é uma rede polimérica tridimensional contendo sítios com 

capacidade de reconhecimento molecular. Esses sítios possuem grupos funcionais capazes de 

interagir seletivamente com determinada molécula. A rede polimérica é sintetizada ao redor 

da molécula a qual deseja-se obter o reconhecimento molecular (molécula molde ou 

template), e ao final da síntese essa molécula é retirada, deixando a cavidade livre para a 

interação com o analito (GRASSI, 2008). 

Em 1940, Pauling sugeriu a ideia de utilizar uma substância alvo como template para 

se ligar seletivamente a um sítio de reconhecimento para explicar como funcionava o sistema 

imunológico. Em 1972 surgiu o primeiro trabalho empregando MIPs em química analítica no 

qual Wulff e Sarhan descreveram a síntese de um polímero com sítios seletivos para a 

separação enantiomérica de racematos de açúcares (TEIXEIRA TARLEY; TABOADA 

SOTOMAYOR; KUBOTA, 2005). Arshady e Mosbach, em 1981, desenvolveram uma 

metodologia que utilizava as interações não-covalentes para o reconhecimento molecular, ao 

contrário do MIP desenvolvido por Wulff que utilizava as interações covalentes.  Whitcombe 

et al., em 1995 apresentaram a interação semi-covalente como uma nova abordagem para a 

utilização do MIP (SOUSA; BARBOSA, 2009).  

O mecanismo de sorção (reconhecimento molecular) dos MIPs assemelha-se ao 

observado nos imunossorventes (interação antígeno-anticorpo). Os MIPS comparados aos 

imunossorventes apresentam as seguintes vantagens: maior estabilidade química, alta 

capacidade de adsorção, fácil procedimento de síntese, adequada repetitividade do 

procedimento de síntese, baixo custo de obtenção, alta resistência a variações de pH, 

temperatura e pressão, e ao contrário dos imunossorventes, podem ser  facilmente 

armazenados em temperatura ambiente por períodos prolongados (BOMPART; HAUPT, 

2009). 

 

 

1.3.1 SÍNTESE DO MIP 

 

 

As características do MIP são dependentes da escolha da via de síntese e da interação 

entre o template e o monômero funcional, portanto deve-se escolher criteriosamente o 
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monômero que será utilizado. O analito (template) precisa apresentar grupos funcionais 

capazes de interagir com esse monômero, permitindo a formação de um complexo estável 

entre o MIP e o analito. O solvente, também é um importante fator a ser considerado no 

planejamento da síntese do MIP, pois pode interferir na interação entre monômero funcional e 

o analito, e participa do controle da porosidade, sendo por essa razão, muitas vezes chamado 

de agente porogênico (SOUSA; BARBOSA, 2009).  

As interações entre o monômero-funcional e a molécula-molde, assim como entre o 

MIP e o analito, podem ocorrer por ligações covalentes ou não covalentes. Nos processos de 

síntese que ocorrem interações covalentes, o template é removido por clivagem. Esse 

procedimento tem estequiometria conhecida, assim, por não haver grandes excessos de 

monômero funcional, há pequena quantidade de sítios de interações inespecíficas, e gera sítios 

homogêneos e altamente específicos. Porém, há maior dificuldade em remoção do template e 

posteriormente, o analito apresenta baixa cinética de recaptação e eluição, aumentando o 

tempo de extração (SOUSA; BARBOSA, 2009).  

Nos procedimentos não-covalentes, as interações podem ser de vários tipos, ligação de 

hidrogênio, interação dipolo- dipolo, interação iônica e interações hidrofóbicas, sendo que as 

mais utilizadas são as ligações de hidrogênio e as interações hidrofóbicas. A facilidade de 

remoção do template é maior, e consequentemente, diminui o tempo da extração e aumenta a 

aplicabilidade ao polímero. Em contrapartida, há maior formação de sítios inespecíficos, já 

que há necessidade de adicionar monômero funcional em excesso em relação à molécula-

molde (SOUSA; BARBOSA, 2009). 

Visando minimizar as desvantagens dos dois tipos de interação, surge a abordagem 

semi-covalente, na qual utiliza-se as interações covalentes no procedimento de síntese, e as 

interações não- covalentes na recaptação do analito na aplicação do MIP. Para isso utiliza-se 

um grupo espaçador, que é um grupo funcional presente na molécula usada como template no 

procedimento de síntese, mas que não está presente na molécula do analito (SOUSA; 

BARBOSA, 2009). 

O processo mais comumente utilizado para a síntese do MIP é a metodologia chamada 

de polimerização em bulk, na qual a reação acontece em um sistema homogêneo. Neste 

processo ocorre a ligação da molécula molde e do monômero funcional em posições 

específicas. Posteriormente o agente de ligação cruzada é adicionado. Esse reagente é 

responsável pela formação da rede polimérica através da ligação entre os monômeros 

funcionais. O iniciador radicalar fornece radicais reativos que são responsáveis pelo início da 

reação de polimerização, sendo que esta inicia-se apenas após a adição desse reagente 
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(FIGUEIREDO, 2009). Esta reação é conduzida em frascos selados e ocorre na ausência de 

oxigênio sob fluxo de nitrogênio ou argônio e induzida com aquecimento e/ou radiação UV. 

O oxigênio deve ser eliminado do meio reacional porque retarda a reação de polimerização 

radicalar (FIGUEIREDO; DIAS; ARRUDA, 2008). Na etapa seguinte, removem-se as 

moléculas molde do polímero, e então microcavidades com tamanho, forma e estrutura 

complementares a do template são encontradas no polímero, como ilustra a Figura 4. O 

processo de polimerização radicalar é descrito pela maioria dos trabalhos envolvendo síntese 

de polímeros orgânicos devido a simplicidade de síntese dos monômeros e facilidade de 

encontrá-los comercialmente (SILVA; AUGUSTO, 2006).  

 

Figura 4. Processo de impressão molecular. 

 

Fonte: (GOMES, 2009)  

 

Apesar das inúmeras vantagens do uso do MIP, algumas dificuldades ainda precisam 

ser superadas. Entre elas, destacam-se a dificuldade de remover a substância molde, a 

existência de sítios de ligação não específicos e a necessidade do uso de solventes orgânicos 

para a dissolução dos monômeros acrílicos ou vinílicos no processo de síntese, dificultando 

assim, a utilização do MIP para moléculas solúveis em água. Além disso, a água pode 

interagir com os monômeros e com a molécula molde. E a estrutura entrecruzada dos 

polímeros impede o acesso de moléculas grandes, como proteínas, aos sítios de ligação. Neste 

contexto, surge a possibilidade de utilizar a tecnologia sol-gel para a impressão molecular 

(SILVA; AUGUSTO, 2006).  
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No processo sol-gel, ocorre, a transição do estado sol para o estado gel, sendo que, sol 

é um sistema coloidal, com partículas de dimensão entre 1 e 100nm, no qual a fase dispersa é 

sólida e encontra-se estável na fase de dispersão (JUNIOR; VARANDA, 1999). As partículas 

se ligam e formam uma rede tridimensional sólida, que retém as partículas líquidas em seu 

interior (fase gel), e que se comporta como um sólido elástico. (LOFGREEN; OZIN, 2014).  

A síntese via processo sol-gel, tem muitas vantagens, dentre estas estão a possibilidade 

de controlar a porosidade, tamanho e forma das partículas, ajuste do caráter hidrofílico do 

polímero e alta estabilidade térmica. Pois o processo sol-gel permite utilizar precursores de 

diferentes naturezas (orgânicos e inorgânicos), assim, é possível sintetizar um material que 

possua características de ambos, podendo-se escolher os precursores de acordo com as 

características de interesse que se espera encontrar no material formado (LOFGREEN; OZIN, 

2014). 

 

 

1.3.2 REMOÇÃO DA MOLÉCULA MOLDE 

 

 

Além da escolha da via de síntese, a etapa de remoção da molécula molde é de 

extrema importância para manter a eficiência do MIP e não alterar as propriedades do 

polímero. Técnicas como imersão em solvente orgânico e extração em Soxhlet são 

amplamente empregados, porém, apresentam desvantagens. Entre elas pode-se citar o longo 

tempo exigido para remoção, grandes volumes de solvente e a dificuldade dos solventes 

atingirem todos os sítios de ligação o que pode levar a liberação de molécula molde durante a 

aplicação do polímero (sangramento). (LORENZO et al., 2011). 

Para minimizar o tempo necessário e o volume de solvente gasto e melhorar o acesso 

dos solventes aos sítios de ligação, técnicas de extração auxiliadas por processos físicos têm 

sido utilizadas. Entre essas técnicas destaca-se o ultrassom que através do processo chamado 

de cavitação promove aumento de pressão e temperatura, facilitando a penetração do solvente 

no polímero e aumentando o acesso aos sítios de ligação com a molécula molde. Assim, 

facilita a retirada da molécula molde do template e a solubilização da mesma no solvente 

extrator. Após este processo de extração o polímero pode ser recuperado por filtração ou por 

centrifugação (LORENZO et al., 2011). 
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1.3.3 POLÍMERO MOLECULARMENTE IMPRESSO COM MOLÉCULA MOLDE 

ANÁLOGA AO ANALITO 

 

 

Geralmente o template usado para a síntese do MIP é a mesma molécula do analito 

para o qual o MIP será usado, porém há alguns casos em que ainda observa-se a saída dessa 

molécula molde mesmo depois de exaustiva lavagem do polímero. Isso pode interferir na 

exatidão da análise e coloca em risco a confiabilidade da mesma. Visando solucionar este 

inconveniente é possível sintetizar o MIP usando como template uma molécula análoga a do 

analito.  

O polímero sintetizado dessa forma é conhecido como Dummy molecularly imprinted 

polymer (DMIP). Apesar de menor capacidade de reconhecimento molecular que a do MIP 

sintetizado com o próprio analito como molécula molde, o uso dessa estratégia pode prevenir 

que o “sangramento” da molécula molde prejudique a an lise, pois mesmo que ocorra, não ir  

atrapalhar a quantificação do analito por se tratar de uma molécula diferente e que portanto, 

gera sinais diferentes no sistema de detecção da análise (SUN et al., 2014). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

 Devido a ampla utilização do Bisfenol A, a população em geral é facilmente exposta a 

este disruptor endócrino. Por isso há necessidade do desenvolvimento de métodos analíticos 

de alta detectabilidade que possibilitem avaliar esta exposição. O Bisfenol A e seus 

metabólitos são eliminados pela urina, e por esta razão, esta amostra biológica é adequada 

para avaliar a exposição ao BPA, sendo também vantajosa por ter a coleta menos invasiva 

quando comparada à coleta sanguínea.  

A DPX comparada à SPE apresenta-se como procedimento analítico mais rápido, 

utilizando apenas alguns microlitros de amostra biológica e de solventes orgânicos e não 

necessita do sistema a vácuo. Os MIPs utilizados como sorventes em outras técnicas de 

extração em fase sólida têm apresentado alta seletividade e adequada estabilidade, permitindo 

sua reutilização em ensaios. A síntese do MIP através do processo sol-gel permite controlar as 

características do material, como tamanho das partículas e porosidade.  

JIANG et al., desenvolveu um método de extração utilizando MIP-SPE para análise de 

BPA, em amostras de água (JIANG et al., 2007). No presente trabalho, o MIP, sintetizado 

pelo processo sol-gel, foi utilizado como sorvente para DPX para análise de BPA em amostras 

biológicas (urina) e posterior análise por GC-MS. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo  

 

Desenvolvimento de polímeros de impressão molecular para microextração em 

ponteiras com sorvente dispersante de BPA em amostras de urina para posterior análise por 

GC-MS.  

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Otimização das condições cromatográficas (padronização interna) para a 

determinação de BPA por GC-MS; 

 Padronização do método de referência utilizando as técnicas: extração líquido-

líquido (LLE) e GC-MS para determinação BPA em amostras biológicas; 

 Síntese dos polímeros de impressão molecular, via sol-gel, para a microextração 

em ponteiras com sorvente dispersante ; 

 Avaliação da seletividade dos polímeros sintetizados e otimização das variáveis da 

DPX. 

 Caracterização química e morfológica dos polímeros sintetizados; 

 Validação analítica do método DPX-MIP/GC-MS para determinação BPA em 

amostras de urina. 

 Comparação dos métodos LLE/GC -MS e DPX-MIP/GC-MS para a determinação 

de bisfenol em amostras de urina. 

 Determinação de BPA em 20 amostras de urina de voluntários saudáveis de 12 a 

30  anos.  
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4 EXPERIMENTAL 

 

 

4.1 Reagentes e padrões  

 

 

O reagente de derivatização, N-O-Bis-(trimetilsilil)-trifluoroacetamida com 1% 

de trimetilclorosilano (BSTFA + TMCS), foi o da marca Supelco, que pertence ao grupo 

Sigma-Aldrich (São Paulo, SP, Brasil). Os padrões analíticos de Bisfenol A, 

tetrabromobisfenol A (TBBPA) e do padrão interno Bisfenol A deuterado (BPA-d16) , a 

enzima glucuronidase em solução aquosa ≥ 85000unidades/mL, e os reagentes utilizados na 

síntese como o monômero funcional aminopropiltrimetoxissilano (APTS) e agente reticulante, 

tetraetilortossilicato (TEOS), foram adquiridos da Sigma-Aldrich (São Paulo, SP, Brasil). O 

cartucho SPE da marca Sampli-Q de onde foi retirada a sílica-gel foi fornecido pela Agilent 

(Santa Clara, CA, U.S.A). Os reagentes metanol e propanol foram adquiridos da Sigma-

Aldrich (São Paulo, SP, Brasil), e o etanol, o ácido clorídrico e o ácido acético foram 

adquiridos da J.T Baker (Phillipsburg, NJ, USA). O hidróxido de amônio e o hidróxido de 

sódio foram fornecidos pela Macron. O acetato de sódio foi adquirido pela J.T.Baker 

(Xalostoc, Edo. de Méx., México). A água utilizada para o preparo das soluções foi purificada 

pelo sistema Milli-Q, Millipore (São Paulo, Brasil). 

As soluções padrão diluídas de BPA, BPA-d16 e de TBBPA foram preparadas em 

metanol na concentração de 1µg mL
-1

, a partir das soluções estoque (1mg mL
-1

). Estas 

soluções, quando armazenadas a -10ºC mostraram-se estáveis durante 6 meses. Estas soluções 

padrão diluídas foram utilizadas para o preparo dos calibradores com as amostras biológicas.  

 

 

4.2. Amostras biológicas  

 

 

As amostras de branco de referência de urina foram coletadas de voluntários sadios 

não expostos ao BPA. Estas amostras enriquecidas com BPA e padrão interno foram 

utilizadas na otimização e validação analítica dos métodos LLE/GC-MS e DPX/GC-MS.  

Para avaliar exposição da população ao BPA, foram selecionados 20 voluntários de 12 

a 30 anos, de ambos os gêneros, não fumantes e que não apresentavam restaurações em 
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resinas compostas realizadas nos 3 meses anteriores a coleta. Além disso, os pacientes 

selecionados não sofriam exposição ocupacional ao BPA. Após obtenção do consentimento 

livre e esclarecido dos pacientes ou responsáveis por cada individuo participante, foram 

coletados 10 mL de urina. As amostras foram fornecidas pela Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto – USP (Comitê de Ética: CAAE:348059.9.0000.5419). 

 

 

4.3 Condições Cromatográficas 

 

 

 O método de análise foi desenvolvido utilizando o cromatógrafo a gás acoplado à 

espectrometria de massas (GC-MS, acrônimo das iniciais em língua inglesa – Gas 

Chromatography – Mass Spectrometry) da Shimadzu, modelo GCMS-QP2010 Plus com 

ionização por impacto de elétrons. As condições cromatográficas foram otimizadas 

considerando a resolução cromatográfica e tempo de análise. A coluna HP5MS (30m x 

0,25mm x 0,25µm) foi utilizada na separação cromatográfica. O gás de arraste foi o Hélio 

com fluxo de 1,0 mL min
-1

. A separação cromatográfica foi realizada nas seguintes condições: 

temperatura no injetor: 280ºC, temperatura da coluna: 180ºC - 3 min - 20ºC/min - 240ºC - 4 

min - 20ºC/min - 300ºC - 2 min, temperatura da fonte de íons: 230ºC, temperatura da 

interface: 250ºC e volume de injeção: 1µL (razão de split: 1:3). As análises foram realizadas 

no modo SIM do espectrômetro de massas, sendo o íon 357 (m/z) selecionado para 

quantificação do BPA e 368 (m/z) para a quantificação do padrão interno (BPA-d16).  

 

 

4.4 Extração Líquido-Líquido  

 

 

A extração líquido-líquido (LLE) foi baseada no método descrito por KIM et.al., 2013 

(KIM; HAN; CHOI, 2013). Em um tubo pyrex cônico foram adicionados 1mL de amostra de 

urina (branco de referência) enriquecida com BPA, 1mL de solução tampão acetato pH 5,0, 

20µL da solução salina da enzima glucuronidase e 1 mL de éter metil-terc-butílico. Este tubo 

foi agitado em vortex por 30s e em seguida centrifugado a 2795 g por 10 min. Setecentos 

microlitros da fase orgânica (superior) foram coletados e transferidos para um tubo 

Eppendorf. O solvente orgânico foi evaporado, e seguiu-se para a etapa de derivatização. 
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4.5 Procedimento de derivatização 

 

 

O procedimento de derivatização foi realizado para a obtenção de derivados mais 

voláteis, aumentando a detectabilidade do sistema GC-MS. 

Para o procedimento de derivatização, 50µL do reagente BSTFA + TMCS foram 

adicionados ao extrato seco sob aquecimento (60ºC) em banho termostático. Diferentes 

intervalos de tempo (30, 45 e 60 min) foram avaliados.    

 

 

4.6 Síntese do polímero molecularmente impresso 

 

 

O polímero de impressão molecular foi sintetizado pelo processo sol-gel baseado no 

procedimento descrito por Jiang et al., 2007.  

 

 

 

4.6.1 PROCEDIMENTO SOL-GEL: 

 

 

Para a síntese do MIP, 2,5mL de aminopropiltrimetoxissilano (monômero funcional) 

foram adicionados a 220 mg de BPA (molécula molde) dissolvidos em metanol. Após 

agitação por 30 min, foram adicionados 2,0 mL de tetraetilortossilicato. E após mais 5 min de 

agitação, foram adicionados 0,5 g de sílica gel ativada e 0,5 mL ácido acético (1 mol L
-1

). A 

mistura foi deixada sob agitação por 15 h a temperatura ambiente. Finalmente, o produto foi 

filtrado e seco a 100ºC por 12horas. Após a remoção da molécula molde, o sorvente foi 

peneirado com peneira granulométrica (53 a 106µm) para a seleção de partículas com 

tamanho adequado. 

O procedimento descrito para a síntese do MIP, exceto a adição do BPA, foi realizado 

também para a síntese do NIP, que é o polímero não impresso usado como controle para 

avaliar a seletividade do sorvente proposto.  
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Para a síntese do DMIP, foram utilizados, 220 mg de tetrabromobisfenol A como 

molécula molde ao invés de BPA. As duas moléculas possuem estruturas semelhantes como 

demonstrado na figura 5.  

 

Figura 5 - Estruturas químicas do TBBPA e do BPA.                    

 
Fonte: Próprio autor 

 

 

4.6.2 SÍLICA-GEL 

  

 

Inicialmente, a sílica usada para a síntese do MIP foi obtida de cartucho de extração 

SPE convencional. Para obtenção de partículas menores, a sílica-gel foi sintetizada no 

laboratório, seguindo o procedimento descrito a seguir.  

Para avaliar a influência da procedência da sílica na capacidade de sorção do MIP, 

extrações DPX-MIP com a sílica comercial e com a sílica sintetizada no laboratório foram 

avaliadas com amostras de urina (branco de referência) enriquecidas com BPA na 

concentração de 100 ng mL
-1

.  

 

 

4.6.2.1 Síntese da sílica-gel 

 

 

A sílica-gel foi sintetizada de acordo com o procedimento descrito por Stober, 1968 

(STOBER, 1968). Em um béquer com tampa, 3 mL de TEOS; 3,18 mL de NH4OH; 14,06 mL 

de metanol; 4,7 mL de propanol e 3 mL de água ultrapura foram agitados por 3 h à 

temperatura ambiente. A sílica sintetizada foi filtrada e lavada com metanol e água para retirar 

o excesso dos reagentes. 

HO OH 

Br Br 

Br Br 

HO OH 

BPA TBBPA 



 
27 

Para a ativação da sílica-gel sintetizada, 15 mL de HCl (6 mol L
-1

) foram adicionados 

a 2 g da sílica-gel e agitados (agitação magnética) em temperatura ambiente por 8 horas. Após 

este procedimento, a sílica foi lavada com água ultrapura, seca em estufa a 70ºC por 8 horas e 

utilizada para a síntese do MIP, via sol-gel.  

 

 

4.6.3 REMOÇÃO DA SUBSTÂNCIA MOLDE 

 

 

 Para a remoção da substância molde, quatro procedimentos foram testados. Duzentos 

microlitros das soluções de lavagem foram analisadas GC-MS, para avaliar a presença 

residual da molécula molde.  

 

4.6.3.1 Solução metanólica ácida sob agitação magnética 

 

 

A remoção da molécula molde foi realizada, em um béquer com tampa, pela adição de 

50 mL da solução de metanol:HCl (1 mol L
-1

), 1:1 v/v, sob agitação magnética por 3 horas. 

Posteriormente, o MIP foi filtrado e lavado com solução de metanol:HCl 6 mol L
-1

, 1:1 v/v. 

Após estes procedimentos, o sorvente foi lavado com água ultrapura e neutralizado com 

NaOH (0,5 mol L
-1

), e novamente, lavado com água ultrapura. Este procedimento foi repetido 

por 4 vezes. 

 

 

4.6.3.2 Extração Soxhlet 

 

 

O MIP foi colocado em um cartucho de papel de filtro e alocado na câmara de 

extração do Soxhlet. Para a extração, 120 mL de metanol ou de solução de metanol:ácido 

acético (9:1 v/v) foram adicionados no balão de fundo redondo e avaliados como solvente 

extrator sob aquecimento. Cada ciclo de extração Soxhlet teve duração de 8 horas. Esse 

procedimento foi realizado em ciclos sucessivos.  
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4.6.3.3 Metanol sob agitação magnética 

 

 

A remoção da molécula molde foi realizada em béquer com a adição de 200 mL de 

metanol sob agitação magnética por 24 horas. Este procedimento foi repetido 

aproximadamente 10 vezes para remoção da molécula molde.  

 

 

4.6.3.4 Metanol em banho de ultrassom 

 

 

O MIP em 40 mL de metanol foi sonicado em banho de ultrassom por 1 h. Este 

procedimento foi repetido por aproximadamente 50 vezes até remoção da molécula molde, em 

níveis não significativos. 

 

 

4.7 Capacidade de sorção e seletividade dos polímeros sintetizados 

 

 

Utilizando a microextração em ponteiras com sorvente dispersante, a capacidade de sorção e a 

seletividade dos polímeros sintetizados (MIP, DMIP e NIP) foram avaliadas com amostras de 

água enriquecidas com BPA na concentração de 100 ng mL
-1

. Para a extração DPX, 60 mg 

sorvente foram adicionados em ponteira contendo filtro na extremidade inferior. Após este 

procedimento, o filtro da extremidade superior foi fixado. Três ponteiras foram montadas, 

uma contendo MIP como sorvente, a outra o NIP e a outra o DMIP. Inicialmente, o sorvente 

foi condicionado com 250µL de metanol e 250µL de água ultrapura. Com auxílio de uma 

seringa descartável, aspirou-se 500µL da amostra e na sequência ar por 30 s (tempo da 

extração). A eluição do BPA foi realizada com 500µL de metanol. Para prevenir que 

alterações de área, devido ao procedimento de derivatização, solução do padrão interno foi 

adicionada ao extrato após a etapa de eluição, resultando na concentração de 10 ng mL
-1

.  
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4.8 Otimização das variáveis da técnica DPX 

 

 

A otimização do procedimento DPX foi realizada utilizando 500 µL de urina enriquecida 

com BPA na concentração final de 100 ng mL
-1

 e BPA-d16 (P.I.) na concentração de 20 ng 

mL
-1

. Antes da extração por DPX, as amostras de urina foram agitadas com 500 µL de 

solução acetato de sódio 100 mM em pH 5,0 e 20 µL da solução salina da enzima 

glucuronidase. 

Para a triagem da otimização das variáveis da técnica DPX, utilizou-se um 

planejamento fatorial 2
3
, com três variáveis independentes e dois níveis de variação (+1 e -1). 

As variáveis analisadas pelo planejamento fatorial foram o volume de ácido acético 0,1 %, 

utilizado como primeira solução de limpeza, a concentração de metanol (%) na solução de 

metanol em água utilizada como segunda solução de limpeza e volume de solvente de eluição 

(metanol) do analito. As soluções de limpeza são utilizadas após o ciclo aspirar-dispensar da 

amostra para dessorver componentes endógenos e outros interferentes antes da etapa de 

eluição do BPA. O metanol foi escolhido como solvente de eluição para dessorver o BPA 

porque é o solvente no qual o analito apresenta maior solubilidade. 

Os níveis de variação das variáveis independentes do método de extração; solução de 

limpeza A (Ácido acético 0,1 ), solução de limpeza B (solução de metanol em água) e 

solvente de eluição (Metanol puro) estão descritos na Tabela 4. O planejamento foi realizado 

através do software statistica 12 (Statsoft 2012). 

 

 

Tabela 4: Variáveis independentes e níveis de variação do planejamento fatorial 2
3
 

Variáveis Independentes 
Níveis de variação 

-1 +1 

Solvente de limpeza A (µL)  

(ácido acético 0,1%) 
250 500 

Solvente de limpeza B ( ) 

(        d  m      ) 
5 10 

Solvente de eluição (µL) 

(metanol) 
250 500 
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As condições que apresentaram melhor resultado pelo planejamento fatorial foram 

fixadas para a otimização dos demais parâmetros do procedimento DPX. 

A quantidade de sorvente MIP na ponteira foi também avaliada, visando aumentar a 

eficiência de extração do método e obter limite de quantificação satisfatório. As quantidades 

de 30, 60, 80 e 150 mg foram testadas.  

O tempo de equilíbrio de sorção do analito com o sorvente é uma importante variável 

da técnica DPX, pois influencia a eficácia da extração. Os tempos de equilíbrio de sorção de 

30 segundos, 1, 2, 3 e 4 minutos foram avaliados.  

O procedimento de lavagem, após a etapa de eluição do analito, foi introduzido no 

procedimento DPX-MIP para eliminar o analito remanescente, minimizando o efeito de 

memória para a reutilização do MIP. Para este fim, os solventes, metanol e a solução metanol 

: ácido acético (9:1 v/v), foram avaliados em diferentes volumes (500 µL, 700 µL e 1000 µL).  

 

 

4.9 Validação Analítica 

 

 

A validação analítica dos métodos, LLE/GC-MS e DPX-MIP/GC-MS, foi realizada 

segundo normas preconizadas pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) - 

RESOLUÇÃO RDC No 27, DE 17 de maio de 2012 (ANVISA, 2012). 

A seletividade avalia a coeluição de picos interferentes no tempo de retenção do 

analito. O sinal analítico dos picos interferentes, próximo ao tempo de retenção do analito, 

devem ser inferiores a 20% (vinte por cento) dos sinais analíticos do analito nas amostras 

correspondentes ao limite inferior de quantificação (LIQ). No tempo de retenção do P.I., o 

sinal analítico não deve ser maior do que 5 % do sinal analítico referente ao P.I.. 

A linearidade foi avaliada pela construção das curvas analíticas, em quintuplicata, pela 

plotagem do valor correspondente à razão entre a área do BPA e a área do P.I. em função das 

concentrações de BPA adicionadas às amostras de urina (branco de referência). 

As curvas analíticas foram aprovadas para as análises quantitativas, quando o 

coeficiente de variação (CV), equação 1, do calibrador correspondente à concentração 

nominal do limite inferior de quantificação (LIQ) apresentou valor menor ou iguais a 20% e 

quando o CV foi menor do que 15% em relação à concentração nominal para os outros 

calibradores, incluindo o limite superior de quantificação (LSQ).  
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CV =       Desvio Padrão X 100                                                                                        (1) 

         Concentração média experimental  

 

A precisão intracorrida foi determinada por ensaios conduzidos no mesmo dia e a 

precisão intercorrida, por ensaios conduzidos em três dias consecutivos. Cada experimento foi 

realizado em quintuplicata e em diferentes concentrações, denominadas limite inferior de 

quantificação (LIQ), controle de qualidade baixo (CQB), controle de qualidade médio (CQM) 

e controle de qualidade alto (CQA). A ANVISA preconiza que os valores de CV não devem 

exceder em 15% para os controles de qualidade, e 20% para o LIQ. 

Assim como a precisão, a exatidão intracorrida foi determinada por ensaios 

conduzidos no mesmo dia e a exatidão intercorrida, por ensaios conduzidos em três dias 

consecutivos. Cada experimento foi realizado em quintuplicata e em diferentes concentrações, 

LIQ, CQB, CQM e CQA. O resultado da exatidão é expresso pelo Erro Padrão Relativo 

(EPR), equação 2, sendo que não foram admitidos valores fora da faixa de ± 15% do valor 

nominal, exceto para o LIQ, para o qual não se admitiu valores fora da faixa de ± 20% (vinte 

por cento) do valor nominal. 

 

 

EPR = (Concentração média experimental - Valor nominal) X 100                                 (2) 

                                              Valor nominal 

 

 

 

 

 

4.9.1 VALIDAÇÃO DO MÉTODO LLE/GC-MS 

 

 

Os parâmetros de validação analítica para o método LLE/GC-MS foram avaliados 

utilizando amostras de urina (branco de referência) enriquecidas com padrão interno na 

concentração de 20 ng mL
-1

 e padrão de BPA em diferentes concentrações.  

Para a construção da curva analítica, amostras de urina (branco de referência) foram 

enriquecidas com soluções padrão de BPA resultando nas seguintes concentrações: 0,5; 1,5; 

10; 25; 40 e 50 ng mL
-1

. As concentrações selecionadas como controle, seguindo os critérios 
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da RDC No. 27 de 2012, foram 0,5 ng ml
-1

 para o LIQ; 1,5 ng ml
-1 

para o CQB; 25 ng ml
-1 

para o CQM, 40 ng ml
-1

 para o CQA e 50 ng ml
-1

 para LSQ. 

 

 

4.9.2 VALIDAÇÃO DO MÉTODO DPX-MIP/GC-MS 

 

 

Os parâmetros de validação analítica (seletividade, linearidade, limite de 

quantificação, precisão intra e intercorrida, exatidão intra e intercorrida, efeito residual e 

efeito de matriz) para o método DPX-MIP/GC-MS, foram avaliados utilizando amostras de 

urina (branco de referência) enriquecidas com padrão interno na concentração de 300 ng mL
-1

 

e padrão de BPA em diferentes concentrações. 

As concentrações de BPA em amostras de urina utilizadas para a construção da curva 

analítica foram: 50, 100, 200, 300, 350, 400 e 500 ng mL
-1

.  As concentrações escolhidas 

como controle, seguindo os critérios da RDC No. 27 de 2012, foram 50 ng ml
-1

 para o LIQ; 

100 ng ml
-1 

para o CQB; 275 ng ml
-1 

para o CQM, 400 ng ml
-1

 para o CQA e 500 ng mL
-1

 

para o LSQ. 

A avaliação do efeito residual foi realizada com três injeções da mesma amostra 

branco de referência, sendo uma antes e duas logo após injeção de amostras processadas no 

LSQ. Segundo normas da ANVISA, os picos interferentes, no tempo de retenção dos analito, 

devem possuir valores de área inferiores a 20% (vinte por cento) das áreas correspondentes ao 

LIQ e inferiores a 5% das áreas apresentada pelo PI.  

O efeito de matriz foi avaliado comparando os sinais analíticos do BPA em soluções 

padrão aquosas nas concentrações CQB e CQA, com os obtidos em 6 diferentes amostras de 

urina (brancos de referência) enriquecidas com BPA nas mesmas concentrações. Para cada 

concentração do CQB e CQA calculou-se o efeito de matriz normalizado por P.I. (FMN), 

Equação 3. O coeficiente de variação dos valores de FMN deve apresentar valores inferiores a 

15% para a aprovação do método. 

 

 

FMN =   Resposta do analito em matriz/Resposta do PI em matriz                                 (3) 

              Resposta do analito em solução/Resposta do PI em solução  
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4.10 Caracterização morfológica dos polímeros 

  

 

A caracterização dos sorventes foi realizada para elucidação de aspectos químicos e 

físicos dos polímeros sintetizados. As medidas foram realizadas em equipamentos do 

Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP).   

O aspecto morfológico dos polímeros foi examinado por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) utilizando o microscópio Shimadzu SS-550 (Kyoto - Japan). A identificação 

dos grupos químicos presentes nos polímeros foi realizada por espectroscopia vibracional na 

região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). Tais análises foram realizadas 

num equipamento Shimadzu-IRPrestige-21 – resolução de 2 nm.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

5.1 Condições Cromatográficas 

 

 

 Após a avaliação de diferentes programas de temperatura da coluna, a condição 

selecionada (180ºC - 3 min - 20ºC/min - 240ºC - 4 min - 20ºC/min - 300ºC - 2 min) 

apresentou adequada resolução cromatográfica e menor tempo de análise. 

 A figura 6 ilustra os cromatogramas das soluções padrão de BPA e do padrão interno 

(BPA-d16) na concentração de 100ngmL
-1

, após procedimento de derivatização. 

 

Figura 6 - Cromatogramas (modo SIM) das soluções padrão de BPA e BPA-d16 na concentração de 

100ngmL
-1 

para os dois analitos. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

 

5.2 Derivatização 

  

 

 O tempo de reação do processo de derivatização deve ser otimizado, pois este 

influencia na detectabilidade do método e pode favorecer a formação de produtos secundários 

(interferentes). Dentre os diferentes tempos de reação avaliados (20, 30, 45 e 60 min), a 

reação realizada em 30 min apresentou sinal analítico com intensidade adequada e mínima 

formação de produtos secundários. A figura 7 ilustra os cromatogramas das reações realizadas 
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em 30 min e 45 min. Neste último observamos a formação de vários produtos secundários. A 

reação realizada em 60 min apresentou cromatograma muito similar ao obtido em 45 min. 

 

Figura 7 - Cromatogramas de solução padrão de BPA na concentração de 1ng mL
-1

 após reação de 

derivatização. 

 

Legenda: A) 20 min. B) 30 minutos; C) 45 minutos. Fonte: Próprio Autor. 

 

 

5.3 Análise de amostras de urina pelo método LLE/GC-MS 

 

 

5.3.1 VALIDAÇÃO ANALÍTICA DO MÉTODO LLE/GC-MS  

 

 

O método LLE/GC-MS foi validado com amostras de urina enriquecidas com BPA em 

diferentes concentrações, segundo normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), resolução - RDC Nº 27, de 17 de maio de 2012. 

A seletividade do método foi comprovada pela comparação dos cromatogramas de 

amostras de urina (branco de referência) com os obtidos com amostras de urina enriquecidas 

com BPA em concentração que representa o LIQ (0,5 ng mL
-1

), Figura 8. Estes 

cromatogramas ilustram que no tempo de retenção do BPA não observamos picos 

interferentes com sinal analítico superior a 20% da resposta do analito no LIQ.  
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Figura 8 - Cromatogramas referentes às análises LLE/GC-MS. 

 

Legenda: Cor preta: amostra de urina (branco de referência). Cor vermelha: amostra de urina (branco 

de referência) enriquecida com BPA na concentração correspondente ao LIQ (0,5 ng mL
-1

). Fonte: 

Próprio Autor. 

 

A linearidade do método LLE/GC-MS foi determinada com amostras de urina (branco 

de referência) enriquecidas com o BPA em cinco diferentes concentrações. O método 

apresentou linearidade na faixa de concentração de 0,5 ng mL
-1

 (LIQ) a 100 ng mL
-1

 com 

coeficiente de determinação igual a 0,9954. O limite de quantificação determinado 

corresponde à menor concentração da curva analítica que apresentou coeficiente de variação 

(CV) inferior a 15%, em ensaios de precisão, e erro padrão relativo (EPR) inferior a 20%, em 

ensaios de exatidão, Tabela 5. Os demais calibradores da curva analítica apresentaram valores 

de CV (n=5) menores que 15%, como preconizado pela ANVISA, Tabela 4. 

O método LLE/GC-MS padronizado apresentou exatidão com valores de EPR de  

-15,4 a 12,4 e precisão com valores de CV de 3,3 a 14,4, Tabela 5. 

 

  Tabela 5 -  Exatidão e precisão (intra e intercorrida) em amostras de urina enriquecida com BPA nas 

concentrações correspondentes ao LIQ, CQB, CQM e CQA; n = 5, (método LLE/GC-MS) 

Concentração de 

BPA  

(ng mL
-1

) 

Exatidão  

EPR (%) 

Precisão  

CV (%) 

Intracorrida  Intercorrida  Intracorrida  Intercorrida  

0,5 -13,1 -15,4 14,4 6,4 

1,5 -7,8 9,1 8,8 6,7 

10,0 12,4 7,3 11,8 6,7 

15,0 3,1 -0,3 4,9 3,3 

20,0 - 4,2 -7,4 11,0 12,2 
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5.3.2 ANÁLISE DE AMOSTRAS DE PACIENTES PELO MÉTODO LLE/GC-MS  

 

 

Para avaliar a aplicabilidade do método padronizado, 20 amostras de urina de 

pacientes saudáveis de 12 a 30 anos sem resinas compostas colocadas a menos de 3 meses do 

dia da coleta e que não sofriam exposição ocupacional ao BPA, foram analisadas para fins de 

avaliação da exposição ao BPA. A Tabela 6 ilustra os resultados obtidos e as concentrações 

determinadas. Os valores de coeficiente de variação encontrados foram inferiores a 15%. 

Cada análise foi realizada em triplicata. 

 

Tabela 6 – Análise de BPA em urina de 20 pacientes pelo método LLE/GC-MS, n=3  

Paciente 
Concentração 

Média (ng mL
-1

) 
CV (%) 

1 3,7 8,0 

2 2,8 8,2 

3 1,7 10,4 

4 2,9 8,2 

5 3,2 1,3 

6 2,9 9,9 

7 1,2 9,8 

8 1,6 13,8 

9 2,6 8,4 

10 3,4 4,4 

11 2,0 0,8 

12 1,3 12,8 

13 2,3 5,0 

14 3,8 11,5 

15 2,0 1,9 

16 1,3 9,8 

17 1,2 7,3 

18 0,9 6,8 

19 1,1 14,8 

20 1,5 6,4 

Média 2.2   

 

 

 As concentrações de BPA encontradas nas amostras variaram de 0,9 ng mL
-1 

a 3,8 ng 

mL
-1

, sendo a média de 2,2 ng mL
-1

. As concentrações sugerem que a população em geral 



 
39 

encontra-se exposta ao BPA, por fontes domésticas, como embalagens alimentícias e poeira 

doméstica. Os valores encontrados, embora um pouco acima, estão de acordo com os valores 

encontrados por Vkel, et. al. nos estudos realizados em 2005 na Europa (média de 1,14 ng 

mL
-1

) (VÖLKEL; BITTNER; DEKANT, 2005). 

 

 

5.4 Síntese do polímero molecularmente impresso 

 

 

5.4.1 REMOÇÃO DA MOLÉCULA MOLDE 

 

 

A Tabela 7 e Figura 9 ilustram os valores das áreas de BPA e cromatogramas, 

referentes às análises GC-MS das últimas soluções de lavagem do MIP, para a remoção da 

substância molde (BPA), após a realização dos diferentes procedimentos de extração: (1) em 

solução metanólica ácida sob agitação magnética, (2) extração Soxhlet com solução 

metanol:ácido acético (9:1 v/v), (3) em metanol sob agitação magnética e (4) em metanol em 

banho de ultrassom. 

Dentre os procedimentos avaliados, a extração em metanol no banho de ultrassom 

resultou em eficiente remoção do BPA e em menor tempo de análise. A energia gerada pelo 

ultrassom promoveu o processo de cavitação e aumentou levemente a temperatura do sistema, 

formando pequenas bolhas que favoreceram a dissolução da molécula molde no solvente de 

extração. Assim, o procedimento da remoção da molécula molde com metanol em banho de 

ultrassom por 50 horas foi selecionado para a remoção da molécula molde, após o 

procedimento de síntese. 
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Tabela 7 - Comparação dos diferentes procedimentos para a remoção de BPA do MIP sintetizado 

Procedimento de remoção 

da molécula molde 
BPA residual (Área) Tempo de Extração (h) 

Solução metanólica ácida 12689 36 

Metanol sob agitação 

magnética 
22157 240 

Extração Soxhlet 6882 300 

Banho de Ultrassom 

(metanol) 51 
50 

 

 

 

Figura 9 - Comparação das áreas obtidas na última solução de lavagem após remoção da molécula 

molde por diferentes procedimentos. 

 

Legenda: A) Banho de Ultrassom (metanol); B) Soxhlet; C) Metanol sob agitação magnética; D) 

Solução metanólica ácida. Fonte: Próprio Autor. 
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5.4.2 SÍLICA-GEL 

 

 

 As sílicas de diferentes procedências (cartucho SPE e sintetizada no Laboratório) 

utilizadas na síntese do MIP não demonstraram influência significativa na capacidade de 

sorção da fase. A sílica sintetizada no laboratório apresentou razão entre as áreas de 

BPA/BPAd16 ligeiramente maior, nas análises MIP-DPX/GC-MS (Figura 10).   

 

Figura 10 - Influência da procedência da sílica utilizada na síntese do MIP na capacidade de sorção. 

 

1) Sílica comercial obtida do cartucho de SPE; 2) Sílica sintetizada no laboratório segundo 

procedimento descrito por Stober, 1968. Fonte: Próprio Autor.  

 

 

 

5.4.3 POLÍMERO MOLECULARMENTE IMPRESSO SINTETIZADO COM 

MOLÉCULA MOLDE ANÁLOGA AO ANALITO (DMIP) 

 

 

Para minimizar o efeito de memória de BPA no sorvente (MIP), o tetrabromobisfenol 

A (TBBPA) também foi avaliado como molécula molde, durante o procedimento de síntese. 

 O TBBPA (Tr = 18 min) não coeluiu com o BPA (Tr = 11,8 min), além disso, o 

fragmento de íon formado após a derivatização é diferente do formado pelo BPA. Sendo 
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assim, mesmo havendo resíduo de TBBPA no MIP, não há influencia na análise.  

 

 

5.5 Capacidade de sorção e seletividade dos polímeros sintetizados 

  

 

 A Figura 11 ilustra a capacidade de sorção dos sorventes MIP, NIP e DMIP em 

amostras de água enriquecidas com BPA na concentração de 100 ng mL
-1

. O MIP e o DMIP 

sintetizados apresentaram capacidade de sorção significativamente maior, quando comparados 

ao NIP, em razão das interações específicas. As barras de erro presentes no gráfico ilustram os 

desvios padrão referentes às replicatas das extração utilizando os diferentes polímeros. 

Devido à ocorrência do efeito de memória do template BPA no MIP, a repetitividade da 

análise tornou-se impraticável, como pode ser observado pelo maior valor de desvio padrão 

em relação ao dos outros dois polímeros.  

O polímero sintetizado com TBBPA (template) apresentou satisfatória capacidade de 

sorção nas análises de BPA. Este fato possibilitou a utilização do TBBPA como molécula 

molde no procedimento de síntese, com a vantagem de prevenir a influência deste template no 

resultado final da análise. 

 

Figura 11 - Razão da área do pico do BPA pela área do pico do padrão interno, após extração (DPX) de 

500 µL de amostra aquosa enriquecida com 100 ng mL
-1

 do analito. 

 

Fonte: Próprio Autor. 
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5.6 Otimização das variáveis da técnica DPX 

 

 

5.6.1 PLANEJAMENTO FATORIAL 

 

 

O planejamento fatorial 2
3
 totalizou 8 experimentos (DPX), obtendo-se como resposta 

a recuperação do BPA nas diferentes condições avaliadas (Tabela 8).  

 

Tabela 8 - Planejamento fatorial 2
3
 e taxas de extração 

Corrida
₸
 

Variáveis independentes Resposta
ҍ
 

Á id      i   0,1%  

 (   . d   imp z  A) 

(µL) 

        d  

M        m  g   

(   . d   imp z  

B) 

 (%) 

M       

(   v     d  

   i   ) 

  

 (µL) 

Recuperação 

BPA  

(%) 

1 250 5 250 4,75 ± 0,80 

2 500 5 250 3,77 ± 0,03 

3 250 10 250 5,86 ± 2,23 

4 500 10 250 5,81 ± 0,26 

5 250 5 500 6,84 ± 0,69 

6 500 5 500 8,26 ± 0,01 

7 250 10 500 5,49 ± 0,19 

8 500 10 500 6,24 ± 0,01 

₸
Randomizado. Ҍ Média ± desvio padrão. 

 

 

 A partir dos dados obtidos pelo planejamento fatorial, foi possível gerar superfícies de 

resposta como mostrado pela Figura 12 e função resposta (y) referente à recuperação do BPA, 

representada pela equação 4. 
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Figura 12 - Superfícies de resposta referente a influência da interação entre as variáveis. 

 

A) Sol. de limpeza B (Solução de metanol) x Solução de Eluição (metanol); B) Sol. de limpeza A (ácido 

acético 0,1 %) x Solução de Eluição (metanol); C) Sol. de limpeza A (ácido acético 0,1 %) x Sol. de 

limpeza B (Solução de metanol).  Fonte: Próprio Autor. 

 

No gráfico de superfície de resposta nota-se que a área vermelha indica os valores nos 

quais a eficiência máxima de extração foi obtida. A figura 12A indica que o máximo de 

extração pode ser obtido com a utilização de maior volume do solvente de eluição e 

porcentagem menor de metanol no solvente de limpeza B, já a Figura 12B mostra que ao 

aumentar o volume de solvente de eluição e o volume do solvente de limpeza A (ácido acético 

0,1%) obtêm-se maiores taxas de recuperação. Observa-se pela Figura 12C que as taxas de 

recuperação permanecem constantes com o aumento do solvente de limpeza A, independendo 

da variação do solvente de limpeza B. 

 

% extraída de BPA= 5,877 + 0,143X1 – 0,027X2 + 0,829X3 + 0,032X1X2 + 0,399X1X3 – 0,815X2X3       (4) 

 

 A equação 4 mostra a função resposta (y), onde X1 representa a influência do solvente 

de limpeza A na taxa de recuperação de BPA, X2 a influência do solvente de limpeza B e X3 
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do solvente de eluição. O maior coeficiente é o do solvente de eluição, indicado pelo sinal 

positivo. O aumento dessa variável resultará em maior eficiência de extração. O segundo 

coeficiente que mais influência na resposta analítica é a interação do solvente de eluição com 

o solvente de limpeza B, indicado pelo sinal negativo. A diminuição da porcentagem de 

metanol no solvente de limpeza B (já que o aumento da porcentagem de metanol pode causar 

a eluição do BPA) juntamente com o aumento do solvente de eluição aumenta a eficiência de 

extração de BPA, confirmando o que foi visto nas superfícies de resposta. Os valores de X1 e 

X2 indicam baixa influência na resposta final, o que pode ser confirmado pela análise de 

variância (ANOVA), onde se observa que essas variáveis não apresentam efeito significativo 

ao nível de 5% (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Análise de variância (ANOVA) dos parâmetros de regressão 

Fatores SS df MS F p 

Sol. de limpeza A (Ácido acético 0,1%) 0,328 1 0,328 0,422 0,534 

Sol. de limpeza B (Solução de Metanol) 0,012 1 0,012 0,016 0,904 

Solvente de eluição (Metanol) 10,996 1 10,996 14,157 0,006 

Sol. Limpeza A X Sol. Limpeza B 0,017 1 0,017 0,021 0,887 

Sol. Limpeza A X Sol. Eluição 2,547 1 2,547 3,279 0,108 

Sol. Limpeza B X Sol. Eluição 10,633 1 10,633 13,688 0,006 

Falta de ajuste 0,632 1 0,632 0,814 0,393 

Erro Puro 6,214 8 0,777   

Total SS 31,379 15    

SS Soma dos quadrados. df Graus de liberdade. MS Quadrado da média. F valor calculado. p Nível de 

significância. 

 

  

 

 

 Confirmando os resultados discutidos na superfície de resposta e na função resposta, 

pode-se observar que os únicos fatores que apresentaram efeito significativo ao nível de 5%, 

foram o solvente de eluição e a interação solvente de limpeza B versus solvente de eluição. A 

falta de ajuste não apresentou efeito significativo, indicando bom ajuste do modelo aplicado.  

Os valores experimentais de eficiência de extração do BPA em função dos valores 

calculados pelo modelo preditivo (Equação 4) apresentaram um coeficiente de determinação 

(R
2
) de 0,782. Isso indica que 78,2% das variações dos dados puderam ser explicados pelo 

referido modelo (Figura 13). 
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                Figura 13 - Correlação dos valores observados com os valores previstos pelo modelo. 

  

Fonte: Próprio Autor. 

  

 

Pela análise de desejabilidade foi possível obter os pontos ótimos de extração dentro 

da faixa de estudo como sendo: Solvente de limpeza A (+1), Solvente de limpeza B (-1) e 

Solvente de eluição (+1) (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
47 

Figura 14 - Parâmetros de desejabilidade estimado na condição ótima de extração do BPA. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

O valor teórico predito pela Equação 4 foi de 8,06 % (área) de BPA na amostra de 

100ng mL
-1

 enquanto o valor experimental foi de 8,26 % ± 0,01 (área).  

 Através do planejamento fatorial foi possível realizar uma triagem experimental, a fim 

de verificar a influência das variáveis estudadas, bem como suas respectivas faixas de 

variação e fixar os valores ótimos para as etapas seguintes da otimização. 

Após a análise dos resultados, as condições que favoreceram a eficiência de extração, 

foram selecionadas e fixadas para a otimização dos demais parâmetros da DPX-MIP. A 

condição de extração fixada foi: 

 Condicionamento:  

o 250 µL de metanol 

o 250 µL de água; 

 Amostra: 500 µL 

 Eliminação dos interferentes:  

o Solução de limpeza A (Ácido acético 0,1 %): 250 µL 

o Solução de limpeza B (solução de metanol 5%): 150 µL 

 Eluição do analito (Metanol): 500 µL. 
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5.6.2 TEMPO DE EQUILÍBRIO DE SORÇÃO 

 

 

A constante aspiração de ar na extração por DPX, promove a mistura dinâmica entre 

a fase extratora e o analito, permitindo a completa interação entre eles. Desta forma, o tempo 

de aspiração de ar pode influenciar a eficiência da extração. Os tempos de aspiração de ar de 

0,5; 1 ; 2; 3 e 4 minutos foram avaliados em relação a eficiência de extração. Conforme 

demonstrado pela figura 15, o equilíbrio de sorção foi atingido mesmo com o menor tempo 

avaliado. Para maior controle manual da técnica, o tempo de 1 minuto foi escolhido para as 

etapas seguintes. 

 

 

Figura 15 – Relação entre o tempo de aspiração de ar e a eficiência de extração da técnica DPX. 

 
Fonte: Próprio Autor. 
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5.6.3 TESTE DE LAVAGEM DA FASE EXTRATORA 

 

 

A mistura metanol : ácido acético (9:1 v/v) foi escolhida para a limpeza da fase devido 

a maior capacidade de remoção do analito e dos interferentes remanescentes na fase extratora. 

O volume que apresentou maior remoção foi 1000µL dividido em 2 ciclos de 500µL cada.  

A alta estabilidade do polímero sintetizado pela via sol-gel, promoveu o 

aperfeiçoamento da técnica DPX, já que cada ponteira pôde ser reutilizada por cerca de 100 

extrações, sem perda da eficiência da extração. A maioria dos métodos DPX descritos na 

literatura não reutilizam as ponteiras.  

 

 

5.6.4 TESTE DE QUANTIDADE DE FASE EXTRATORA 

 

 

A quantidade de polímero DMIP foi aumentada até que condições de extração 

satisfatórias fossem atingidas. A figura 16 ilustra o aumento na eficiência de extração em 

relação ao aumento da massa do polímero. Apesar dos resultados mostrarem que o aumento 

na massa de fase MIP resulta em extrações com maiores taxas de recuperação; a quantidade 

de fase extratora foi mantida em 150 mg, pois valores maiores, aumentaram a pressão do 

sistema de extração, inviabilizando a técnica. Com 150 mg de DMIP, as taxas de recuperação 

da técnica DPX foram de aproximadamente 50,7%, Figura 16. 
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Figura 16 – Relação entre aumento da massa da fase extratora (ponteira DPX) e eficiência de extração. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

5.7 Validação analítica da técnica DPX 

 

 

Após otimizado, o método DPX-MIP/GC-MS foi validado para a determinação e 

quantificação de BPA em amostras de urina para fins de análises toxicológicas.  

 

 

5.7.1 LINEARIDADE 

 

 

O limite inferior de quantificação foi definido como a menor concentração 

determinada quantitativamente com exatidão e precisão aceitáveis. Neste contexto, o método 

DPX-MIP/GC-MS apresentou intervalo linear de que 50 ng mL
-1

 (LIQ) a 500 ng mL
-1

 (LSQ) 

e coeficiente de determinação (R
2
) de 0,9918. A equação 5 refere-se a equação de regressão 

linear encontrada e utilizada para a análise de BPA.  

 

y = 0,0059 x - 0,0525                                                                                                        (5) 
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5.7.2 EXATIDÃO E PRECISÃO 

 

 

A Tabela 10 apresenta os valores de exatidão e precisão intra e intercorrida do método 

desenvolvido, avaliados nas concentrações referentes ao LIQ, controle de qualidade baixo, 

médio e alto. Os valores de EPR variaram de -13,6% a 3,8% (exatidão intracorrida) e -8% a 

12,3% (exatidão intercorrida). A precisão do método apresentou valores de CV que variaram 

de 4,0% a 12,7% (precisão intracorrida) e de 8,15% a 14,22% (precisão intercorrida). Estes 

valores estão em concordância com os limites estabelecidos pela ANVISA.  

 

Tabela 10 - Exatidão e precisão (intra e intercorrida) em amostras de urina enriquecida com BPA 

nas concentrações correspondentes ao LIQ, CQB, CQM e CQA; n = 5, (método DPX/GC-MS) 

Concentração 

(ng mL
-1

) 

Exatidão - EPR (%) Precisão - CV (%) 

Intracorrida  Intercorrida  Intracorrida  Intercorrida  

50.0 -11.0 5.9 12.7 14.22 

100.0 3.8 12.3 4.0 11.22 

275.0 -13.6 -8.0 11.3 12.32 

400.0 1.8 1.4 10.5 8.15 

 

 

5.7.3 EFEITO DE MATRIZ 

 

 

O efeito de matriz foi avaliado pelo CV do fator de matriz normalizado. A figura 17 

mostra os valores encontrados para o CQB e CQA, que são inferiores ao limite de 15% 

preconizado pela ANVISA.  
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Figura 17 – Fluxograma mostrando os valores de CV do FMN para cada controle de qualidade avaliado. 

 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

5.7.4 EFEITO RESIDUAL 

 

 

O efeito residual foi avaliado pela extração de amostra branco de referência, antes e 

após a análise de amostra de urina enriquecida com BPA na concentração correspondente ao 

LSQ (500 ng mL
-1

). Em todas as amostras branco de referência, os sinais analíticos nos 

tempos de retenção dos analitos e do P.I. ficaram abaixo de 5% dos sinais analíticos 

correspondentes à amostra no LIQ. Tais valores apresentaram-se em concordância com os 

limites preconizados pela ANVISA.  

 

 

5.7.5 SELETIVIDADE 

 

 

Os cromatogramas do método DPX-MIP/GC-MS, obtidos a partir de um pool de 

amostras de urina branco de referência de seis diferentes procedências e destas amostras 

enriquecidas com os analitos na concentração correspondente ao LIQ ilustram a seletividade 

do método, como pode ser observado na figura 18. 
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CV 
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13.92% 
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  Figura 18 – Cromatogramas (modo SIM, m/z 357) referentes análise pelo método DPX-MIP/GC-MS. 

 
Cor rosa: amostra de urina (branco de referência). Cor preta: amostra de urina (branco de referência) 

enriquecida com BPA na concentração correspondente ao LIQ (50,0 ng mL
-1

).  Fonte: Próprio Autor 

 

 O pico que aparece na amostra branco de referência no tempo de retenção do BPA, 

apresentou valor de área médio de 10,19% do valor médio da área referente ao BPA no LIQ, e 

portanto, menor do que 20% como preconizado pela ANVISA. Este pico interferente é 

observado mesmo quando é realizada análise GC-MS do reagente de derivatização (sem 

adição de padrão) que passou pelas mesmas condições de tempo e temperatura que o padrão. 

No tempo de retenção do P.I., não foram observados picos interferentes nas análises do 

branco.  

 

 

5.8  Caracterização morfológica dos polímeros molecularmente impressos 

 

 A figura 19 representa a micrografia eletrônica de varredura (MEV) dos polímeros 

sintetizados.  

 

 

 

BPA 
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Figura 19 – MEV dos polímeros sintetizados, aumento de 10000 vezes.  

 

A) DMIP; B) MIP; C) NIP. Fonte: Próprio autor 

  

 

O polímero sintetizado sem adição de molécula molde (NIP) foi o que apresentou 

maior uniformidade entre as partículas. As partículas do polímero sintetizado utilizando a 

molécula análoga, TBBPA como molde (DMIP) apresentou menor uniformidade e maior 

tamanho médio de partículas. O sítio gerado pelo TBBPA é maior do que o gerado pela de 

BPA, o que  influenciou nos tamanhos finais das partículas. A tabela 11 mostra a diferença 

entre os polímeros em relação ao tamanho médio das partículas e ao coeficiente de variação 

após medida do tamanho de 10 partículas.  
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Tabela 11 – Diferença entre tamanho das partículas dos polímeros sintetizados (n=10) 

Polímero Média (nm) CV(%) 

MIP 654,20 11,95 

NIP 597,30 8,79 

DMIP 748,70 29,44 

  

 

A figura 20 mostra o espectro vibracional obtido pela análise do polímero 

molecularmente impresso e pelo polímero não impresso por FTIR. A banda por volta de 1560 

cm
-1

 (1559,5 cm
-1

 para o MIP e 1558 cm
-1

 para o NIP) são referentes ao grupamento N-H e a 

banda em volta de 2945 cm
-1

 (2944,8 cm
-1

 para o MIP e 2946 cm
-1

 para o NIP) correspondem 

ao grupamento C-H. Estes grupamentos elucidados remetem aos grupamentos encontrados no 

monômero funcional (APTES) e do reagente de ligação cruzada (TEOS). Estes resultados 

assemelham-se aos observados nos trabalhos desenvolvidos por Jiang et. al. em 2007 e por 

Shen et. al. em 2013, no qual a síntese do polímero foi realizada pelo mesmo procedimento 

que o presente trabalho (JIANG et al., 2007) (SHEN et al., 2013). A banda presente entre 

3300 e 3500 cm-1 (3422,4 cm
-1 

para o MIP e 3423,1 cm
-1

 para o NIP) refere-se ao O-H ligado 

a molécula de água e ao modo de vibração de deformação axial de -OH do grupo Si-OH 

(INNOCENZI, 2003) também observada por Shen et.al. O grupamento Si-O-Si apresenta 

banda em aproximadamente 469 cm
-1 

referente a sua deformação e uma intensa banda no 

intervalo de 1000 a 1200 cm
-1 

referente a seu estiramento assimétrico, sugerindo densa rede 

de sílica e oxigênio (AL-OWEINI; EL-RASSY, 2009). 
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Figura 20 – FTIR do polímero molecularmente impresso e do polímero não impresso.

 
Fonte: Próprio autor 

 

 

5.9 Comparação do método DPX/GC-MS com os da literatura 

 

 O método DPX-MIP/GC-MS quando comparado ao LLE/GC-MS e com a maioria dos 

métodos descritos na literatura para a determinação de BPA em amostras biológicas, utilizou 

menor volume de amostra de urina e de solvente orgânico. No entanto, apresentou maior valor 

de LOQ. O polímero molecularmente impresso aumentou a seletividade do método, 

garantindo maior eficiência na remoção dos compostos endógenos da matriz e aumentando a 

vida útil do sistema cromatográfico. A síntese via sol-gel permitiu a solubilização dos 

reagentes em pequeno volume de solvente, o metanol. Este solvente possui toxicidade muito 

menor que os solventes empregados nas metodologias de síntese via radicalar. Além disso, a 

técnica de extração por DPX conferiu simplicidade e agilidade ao procedimento de extração.  

A tabela 12 ilustra a comparação do método desenvolvido com alguns métodos encontrados 

na literatura.   

Micro esferas molecularmente impressas foram produzidas por Yang, 2015. Neste 

trabalho a síntese foi realizada por via radicalar, utilizando tolueno como solvente (YANG et 

al., 2015). A quantidade de sorvente utilizada por Yang et al. é o dobro da quantidade que 

utilizamos no procedimento DPX-MIP desenvolvido.  
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 O polímero sintetizado por Li, et. al., assim como o MIP desenvolvido no presente 

trabalho, utilizou a molécula análoga ao BPA, TBBPA como molde para a impressão 

molecular para minimizar o efeito de memória. Outro ponto de semelhança é a utilização de 

partículas de sílica como suporte para a impressão molecular (LI et al., 2014). Porém, a 

síntese realizada por Li, et. al., ocorreu por via radicalar e utilizou tolueno como solvente.  

Xu, et. al. descreve um método MISPME/HPLC-UV utilizando uma fibra 

molecularmente impressa sintetizada via radicalar (XU et al., 2013). O tempo de equilíbrio de 

sorção para o método MISPME foi de 60 minutos, já para o método DPX-MIP foi de 1 

minuto.  

 A síntese do MIP realizada no presente trabalho foi baseada na síntese descrita 

previamente por Jiang, et. al. O MIP sintetizado por Jiang, et. al., utilizou o próprio BPA 

como molécula molde, fato que aumentou o tempo para a eliminação total do template, após a 

síntese, e apresentou efeito de memória durante as análises. Neste trabalho o MIP foi utilizado 

como sorvente em cartuchos de SPE para análise de água. 

 Até o presente momento, não encontramos nenhum método descrito na literatura para 

a determinação de BPA em amostras biológicas empregando a técnica DPX ou utilizando 

polímero molecularmente impresso como sorvente. 

Apesar de haver muitos trabalhos descrevendo síntese de polímeros molecularmente 

impressos para análise de BPA, a maioria deles utiliza a via de síntese radicalar. Há trabalhos, 

como citado anteriormente, que empregam a via sol-gel para a síntese do MIP, porém a 

maioria deles é utilizada para análise de água.  
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Tabela 12 – Comparação dos métodos de análise de BPA 

Analito (s) Matriz 
Sistema 

Analítico 

Técnicas de 

extração 

Tipo de 

síntese 
Template 

Volume de 

amostra 

(mL) 

 LIQ do 

BPA 

(ngmL-1) 

Referência 

BPA urina humana GC-MS LLE - - 1 0.5 Presente trabalho 

BPA urina humana GC-MS DPX-MIP sol-gel TBBPA 0.5 50 Presente trabalho 

BPA, BPF, BPB, 

BPE, BPAF, BPS, 

BPAP, BPZ 

urina humana 
HPLC-

DAD 

MIPMS-

SPE 
radicalar BPA 1 20 Yang, 2015 

BPA 
Garrafas 

plásticas; frutas 
HPLC-UV MISPE radicalar TBBPA 20 5 Li, et. al, 2014 

BPA,HEX, DES 

urina humana; 

água de 

torneira; esgoto 

HPLC-UV MISPME radicalar BPA 3 10 Shuxia Xu, 2013 

BPA Água 
HPLC - 

UV 
MIP-SPE sol-gel BPA 10 10 

JIANG,et al., 

2007(JIANG et al., 

2007) 

BPA: bisfenol A, BPF: bisfenol F, BPB: bisfenol B, BPE: bisfenol E, BPAF: bisfenol AF, BPS: bisfenol S, BPAP: bisfenol AP, BPZ: bisfenol Z, HEX: 

hexestrol, DES: dietilbestrol, GC-MS: cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas, HPLC: cromatografia líquida de alta eficiência, DAD: 

detector de arranjo de diodos, UV: detector UV, LLE: extração líquido-líquido, DPX: microextração em ponteira com sorvente dispersante, MIPMS: 

microesfera de polímero molecularmente impresso, SPE: extração em fase sólida, MISPE: extração em fase sólida molecularmente impressa, MISPME: 

microextração em fase sólida molecularmente impressa; MIP: polímero molecularmente impresso, TBBPA: tetrabromo bisfenol A 
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6 Conclusão 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O MIP sintetizado com o molde BPA apresentou maior capacidade de sorção, quando 

comparado ao NIP, e capacidade de sorção ligeiramente maior, quando comparado ao DMIP 

(molécula molde: TBBPA), comprovando assim, a seletividade dos polímeros 

molecularmente impressos. Porém, com o intuito de minimizar o efeito de memória do BPA 

no MIP, o DMIP foi utilizado para o desenvolvimento do método DPX/GC-MS.  

A técnica de preparo de amostra DPX proporcionou simplicidade e agilidade ao 

método GC-MS. Além disso, por ser uma técnica de microextração, utilizou menores volumes 

de amostra de urina e de solvente orgânico (técnica ambientalmente correta). 

A utilização do polímero molecularmente impresso como sorvente (DPX) favoreceu a 

seletividade da extração (reconhecimento molecular) e remoção dos compostos endógenos da 

matriz biológica. A robustez do DMIP sintetizado via sol-gel foi comprovada pela reutilização 

deste sorvente por cerca de 100 vezes, sem perda na eficiência da extração. 

Apesar de não atingir limites de quantificação tão baixos quanto o método LLE/GC-

MS, o LIQ obtido pelo método DPX-DMIP/GC-MS (50 ng mL-1) é suficiente para quantificar 

o BPA em amostras de urina de pacientes expostos a este xenobiótico em concentrações 

muito abaixo do valor de ingestão máximo permitido de acordo com a EFSA 

(0,05mg/Kg/dia).  
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