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RESUMO 

 

Aplicação de eletrodos compósitos à base de grafite-poliuretana modificados com 

polímeros com impressão molecular na determinação de ácido fólico e diclofenaco 

 

Neste trabalho foram preparados eletrodos compósitos grafite-poliuretana modificados com 

polímeros metacrilatos com impressão molecular (EGPU-MIP) visando a determinação de 

ácido fólico (FA) e forma ácida do diclofenaco (DCF), os quais foram usados como moléculas 

molde. O objetivo principal era avaliar o desempenho dos MIPs em relação à seletividade e 

sensibilidade, além da inovação em relação ao uso dos compósitos como material de eletrodo, 

relativamente a esses analitos. No caso do FA, os MIP foram preparados com essa molécula, 

relativamente grande e contendo vários grupos funcionais, para avaliar o efeito dessas 

características no desempenho do sensor. Inicialmente foram feitos estudos exploratórios 

usando voltametria cíclica (CV), nos quais o FA apresentou pico irreversível de oxidação em  

+0,80 V (vs. SCE) e picos reversíveis de redução em -0,40 e -0,65 V (vs. SCE), com 

respectivos processos de oxidação em -0,33 e -0,49 V (vs. SCE). Foi desenvolvido um 

procedimento analítico para determinação do fármaco usando voltametria de pulso diferencial 

(DPV), após otimizar parâmetros tais como composição de MIP no sensor de (2,5%, m/m), 

amplitude de pulso (a = 50 mV), velocidade de varredura ( = 10 mV s-1) e meio eletrolítico 

(tampão acetato, pH = 4,5). Nesse procedimento, determinou-se uma mesma região linear de 

resposta entre 0,6 e 2,0 mol L-1 para os dois picos de redução em -0,52 e  

-0,58 V (vs. SCE), com limites de detecção (LOD) de 0,17 e de 0,03 mol L-1, 

respectivamente. O pico em -0,58 V mostrou-se mais sensível e foi escolhido para determinar 

o FA nas formulações farmacêuticas Folacin, Afopic e Folifolim, com resultados 

concordantes com o método oficial baseado na Cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC), em 95% de confiança, segundo o teste t-Student. O MIP-FA mostrou-se mais 

seletivo que o polímero sem impressão molecular (NIP-DCF) frente às interferências do 

metotrexato (MTX), porem o ácido ascórbico (AA), ácido úrico (UA) e dopamina (DA) 

mostraram interferências, em relação aos grupos funcionais presentes nessas espécies, com 

forte influência da rigidez estrutural e da mobilidade rotacional de tais grupos. Outro MIP foi 

sintetizado com impressão para DCF. A voltametria cíclica mostrou que o DCF apresenta 

pico irreversível de oxidação em + 0,83 V (vs. SCE), na primeira varredura e picos reversíveis 

de redução em +0,40 e +0,65 V (vs. SCE), a partir da segunda varredura, com respectivos 

processos de oxidação em +0,27 e +0,58 V (vs. SCE). Foi desenvolvido um procedimento 

analítico para determinação do fármaco em formulações comerciais, usando DPADASV, após 

otimização dos parâmetros tais como composição de MIP no sensor (2,5%, m/m), tempo de 

acumulação (300 s) e potencial de pré-concentração (+0,2 V), a = 50 mV, v = 10 mV s-1 em 

ácido perclórico pH condicional (pHcond) = 1,6, com uma região linear entre 0,010 e 0,20 

mol L-1 e LOD de 0,99 nmol L-1 para o pico anódico em +0,8 V (vs. SCE). O DCF foi 

determinado nas formulações farmacêuticas Biofenac, Medley e Voltaren e em urina 

sintética. O MIP-DCF se mostrou relativamente seletivo ao sinal do DCF, mesmo na presença 

dos interferentes como ácido meclofenâmico (AMCFN) e ácido mefenâmico (AMFN), os 

quais apresentam grande semelhança estrutural e funcional em relação ao analito. Deve-se 

tomar cuidado ao estender o intervalo de potencial operacional para o GPU, neste meio de 

ácido perclórico, para evitar ativação de grupos funcionais do grafite e/ou da PU. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Application of graphite-polyurethane composite electrodes modified with molecularly 

imprinted polymers in the determination of folic acid and diclofenac 

 

In this work methacrylate molecularly imprinted polymers (MIP) were prepared using folic 

acid (FA) as well as diclofenac (DCF) templates. These MIPs were used in the modification 

of graphite-polyurethane (GPU) composites in order to evaluate the performance of the 

resulting electrodes in the determination of the templates in pharmaceutical formulations and 

to estimate the sensitivity and selectivity of the resulting devices joined to the innovation of 

using the composites in such development regarding these analytes. In the case of FA, MIPs 

were prepared with this relatively large and containing multiple functional groups, to evaluate 

the effect of such characteristics in the performance of the sensor. First of all exploratory 

experiments were performed using cyclic votammetry (CV) in which the FA presented an 

irreversible oxidation peak at + 0.80 V (vs. SCE) and reversible reductions peaks at -0.40 and 

-0.65 V (vs. SCE) with respective oxidation at -0.33 and -0.49 V (vs. SCE). An analytical 

procedure was developed based on differential pulse voltammetry (DPV), after optimizing 

parameters such as MIP composition in the sensor (2.5%, m/m), pulse amplitude (a = 50 mV), 

scan rate ( = 10 mV s-1) and supporting electrolyte (acetate, pH = 4.5). In such procedure 

was obtained a linear dynamic range from 0.6 to 2.0 mol L-1 for both DPV reduction peaks 

at -0.52 and -0.58 V (vs. SCE), with limit of detection (LOD) of 0.17 and 0.03 mol L-1, 

respectively. As the second on was more sensitive it was chosen for the determination of FA 

in the commercial pharmaceutical formulation Folacin, Afopic and Folifolim,with results 

that agreed with those from the official HPLC procedure within 95% confidence level 

according to the t-Student test. The MIP-FA was more selective than the non-imprinted 

polymer (NIP-DCF) in relation to the interference of metotrexate (MTX), however ascorbic 

acid (AA), uric acid (UA) and dopamine (DA) revealed significant interferences regarding the 

functional groups present in these species, with strong influence from the structural rigidity of 

the molecule that plays an important role in the rotational mobility of these groups. Another 

MIP was synthesized with DCF as a template. Cyclic voltammetry demonstrated that the DCF 

presented a single irreversible oxidation peak at + 0.83 V (vs. SCE) in the first scan, and two 

reversible reduction peaks at +0.40 and +0.65 V (vs. SCE) with respective oxidation at +0.27 

and +0.58 V (vs. SCE), from the second scan. A DPADASV procedure was also developed 

for the determination of DCF in commercial formulations after optimizing some experimental 

parameters such as MIP composition in the sensor (2.5%, m/m), accumulation time (300 s) 

and potential (+0.2 V), a = 50 mV, v = 10 mV s-1 and supporting electrolyte (perchloric acid 

pHcond = 1.6). A linear dynamic range from 0.010 to 0.20 mol L-1 and a LOD of 0.99 nmol L-

1 were observed for the anodic peak at +0.8 V (vs. SCE). Then the DCF was determined in the 

commercial formulations Biofenac, Medley and Voltaren and also in synthetic urine 

samples. The MIP-DCF sensor showed to be selective regarding the DCF signal even in the 

presence of meclophenamic acid (AMCFN) and mefenamic acid (AMFN), which present 

structural and functional similarity when compared with the analyte. Care must be taken when 

using the GPU in extreme potential windows in the perchloric acid medium, to avoid 

activation of functional groups in the polymer. 
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1. Introdução 

1.1. Tipos de Eletrodos 

O eletrodo de trabalho desempenha papel fundamental na qualidade da resposta 

voltamétrica e assume importância fundamental no seu desempenho, pois é na superfície deste 

eletrodo que se ocorrem os processos de transferência de carga. 

O eletrodo gotejante de mercúrio, depois de proposto por Kučera (1) em 1903 e 

com o surgimento da polarografia, desenvolvida por Heyrovsky (2) na década de 20, se tornou 

muito popular devido às suas características, principalmente à facilidade de renovação de 

superfície e reprodutibilidade da área. Entretanto, em potenciais mais positivos o mercúrio é 

oxidado, limitando sua aplicação, além do mesmo apresentar toxicidade, o que restringe suas 

aplicações. Com isso, abriu-se uma frente de pesquisa promissora na área de eletroquímica e 

eletroanalítica, que é o desenvolvimento de novos materiais eletródicos (3). Dentre esses, o 

eletrodo de pasta de carbono (CPE), proposto por Adams (4), pode ser utilizado em um 

intervalo mais amplo de potenciais, sendo útil nos estudos de espécies orgânicas de interesse 

biológico. Os eletrodos de carbono apresentam vantagens em relação aos metálicos, pois 

nestes, pode haver formação de filme de óxido na superfície, que provocam problemas na 

reprodução da área superficial (5). 

Diversos eletrodos à base de carbono são descritos na literatura (6), incluindo sua 

construção, vantagens e desvantagens (7), entre eles, os eletrodos de grafite pirolítico, 

carbono vítreo, fibras de carbono, bem como as pastas de carbono. 

Dentre os eletrodos à base de carbono, destacam-se os eletrodos compósitos 

sólidos a base de polímeros em sua composição, pois ao substituir os aglutinantes líquidos, 

oferecem vantagens como estabilidade, resistência mecânica, melhor relação sinal/ruído, 

menores limites de detecção, facilidade na confecção do eletrodo e na renovação da 

superfície, possibilidade de incorporação de modificadores, baixo custo na preparação e 

relativa repetibilidade de área ativa (8). 

1.1.1. Eletrodos Compósitos 

Tallman e Petersen (9) definiram um eletrodo compósito como “um material 

consistindo de pelo menos uma fase condutora misturada a pelo menos uma fase isolante” 

que tenha também a função de aglutinante, como as pastas de carbono e os compósitos 
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sólidos. Também classificaram os eletrodos compósitos de acordo com a distribuição do 

material condutor e isolante dentro do compósito. Assim, as partículas condutoras e isolantes 

podem estar distribuídas de forma ordenada ou aleatória. Se a distribuição for ordenada, o 

componente condutor pode ficar confinado na superfície do componente isolante e vice-versa, 

ou o componente condutor ordenado atravessa o corpo do material. 

Ruschau e colaboradores (10) afirmaram ainda que, cada material componente do 

compósito mantém sua natureza original, dando ao eletrodo compósito qualidades física, 

química e mecânica, diferentes das de cada componente, individualmente. 

Se a distribuição for aleatória, as partículas do componente condutor podem se 

encontrar dispersas ou agrupadas em zonas claramente definidas na matriz do compósito, 

classificando o compósito aleatório em disperso ou consolidado, respectivamente (11). 

Os eletrodos compósitos dispersos podem se apresentar na forma de pasta, quando 

se mistura um material condutor com aglutinante como no caso do CPE. Há também os 

eletrodos compósitos sólidos, quando o material condutor é preparado com polímeros: grafite-

epóxi, fibra de carbono-epóxi, negro de fumo-polietileno ou grafite-poliuretana. 

Os compósitos consolidados podem ser classificados em impregnados, quando 

envolve a impregnação de um material condutor poroso com o material isolante e vice-versa, 

ou segregados, quando se mistura o pó de um condutor com um polímero em pó e faz-se a 

moldagem por compressão da mistura, como grafite-polietileno. 

As propriedades elétricas dos compósitos dependem da natureza de cada 

componente, suas quantidades e distribuição. A resistência elétrica é determinada pela ligação 

entre as partículas condutoras dentro da matriz polimérica. 

Materiais à base de carbono como grafite, negro de fumo, fibra de carbono, têm 

sido muito utilizados como fase condutora na fabricação de compósitos. 

A facilidade de preparação desses materiais eletródicos permite preparar sensores 

de tamanhos e formas diferentes, e a incorporação de uma variedade de modificadores, os 

quais podem aumentar a seletividade e sensibilidade dos eletrodos. 

Mascini et al., Klatt et al., Swofford e Carman, Wang e Naser e Stulík et al. (12–

16) descrevem vários procedimentos para preparação dos eletrodos compósitos, conforme 

descreveu Cervini (17). 

O grupo vem desenvolvendo pesquisas utilizando a resina poliuretana derivada do 

óleo da mamona ou óleo de rícino (em inglês, castor oil) (17,18). A Tabela 1 mostra um 
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resumo das publicações do Grupo LATEQS, utilizando eletrodo compósito de grafite e 

poliuretana (EGPU) em diferentes geometrias na determinação de fármacos e metais. 

 

Tabela 1 – Compilação das publicações do grupo de pesquisa com EGPU em diferentes geometrias 

Eletrodo Analito Técnica LOD / mol L-1 Ref. 

GPU Ferricianeto 

Hidroquinona 

Catecol 

Cd(II) 

CV;DPV - 

- 

- 

- 

(19) 

GPU Hidroquinona DPV 9,3 x 10-7 (20) 

GPU Hidroquinona SWV 2,8 x 10-7 (21) 

GPU Hidroquinona FIA 1,0 x 10-4 (22) 

GPU Rutina SWV 7,1 x 10-9 (23) 

GPU Atenolol DPV 3,2 x 10-6 (24) 

GPU Paracetamol FIA 1,9 x 10-5 (25) 

GPU Atenolol FIA 1,8 x 10-5 (26) 

GPU Furosemida DPV; 

SWV 

1,5 x 10-7 

9,6 x 10-7 

(27) 

GPU Verapamil DPV; 

SWV 

7,0 x 10-7 

Dpv ou outra? 

(28) 

GPU-MIP Paracetamol DPV 6,7 x 10-8 (29) 

GPU-BTSBAa Cd(II) 

Pb(II) 

Cu(II) 

Hg(II) 

DPASV; 

SWASV 

1,0 x 10-8; 6,0 x 10-9 

3,0 x 10-10; 9,0 x 10-11 

5,0 x 10-9; 1,0 x 10-9 

1,8 x 10-9; 6,0 x 10-10 

(30) 

GPU-BTPSA Cu(II) DPASV 3,9 x 10-8 (31) 

GPU-BiFb Zn(II) 

Cd(II) 

Pb(II) 

Cu(II) 

Hg(II) 

SWASV 6,0 x 10-10 

2,2 x 10-9 

1,1 x 10-9 

2,7 x 10-9 

2,5 x 10-9 

(32) 

GPU-BTSBA Cd(II) 

Pb(II) 

Cu(II) 

Hg(II) 

SWASV 

EIS 

- 

- 

- 

- 

(33) 

GPU Tetraciclina DPV 2,8 x 10-6 (34) 

EIGPUc Paracetamol CV 8,2  x 10-7 (35) 

EIGPU Paracetamol 

Cafeína 

DPV 8,4 x 10-7 

1,6 x 10-6 

(36) 

GPUE Minoxidil CV 

DPV 

SWV 

1,5 x 10-5 

4,0 x 10-6 

5,0 x 10-6 

(37) 

GPU-MIP Ácido fólico DPV 1,7 x 10-7 

3,4 x 10-8 

(38) 

EIGPU-MOe Zn(II) 

Pb(II) 

Cu(II) 

Hg(II) 

DPASV 3,0 x 10-7 

6,5 x 10-8 

3,0 x 10-8 

4,6 x 10-8 

(39) 

MGPUd Dopamina DPV 3,8 x 10-7 (40) 
aEletrodo compósito à base de GPU modificado com sílica SBA-15 funcionalizada com benzotiazol-2-tiol 
bEletrodo compósito à base de GPU modificado com filme de Bismuto 
cEletrodo compósito impresso à base de GPU 
d Eletrodo compósito à base de GPU modificado com Cu(II) Salen 
e Eletrodo compósito impresso à base de GPU modificado com sílica SBA-15 organofuncionalizada com 

benzotiazol-2-tiol 
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Cervini e Saciloto (17,18) citaram várias vantagens do uso desta resina na 

confecção de eletrodos, sendo elas: sustentabilidade ambiental, processo de cura à 

temperatura ambiente, bicomponente, facilidade de preparação e estocagem, alta 

hidrofobicidade, facilidade de renovação da superfície, possibilidade de agregar 

modificadores ao compósito, modelar eletrodos com várias geometrias, resistência a solventes 

não aquosos, além da redução do custo. 

1.2. Polímero com Impressão Molecular (MIP) 

O reconhecimento de moléculas biologicamente importantes governa muitas 

interações, essencialmente biológicas. Já a mimetização dos processos com receptores 

artificiais, por exemplo, proteínas, peptídeos, dentre outros, permanece um grande desafio em 

química e biologia. 

A impressão molecular oferece várias vantagens sobre outros processos utilizados 

para preparar receptors sintéticos (41) como estabilidade química, térmica, mecânica do 

material resultante, robustez, afinidade e seletividade para o analito impresso semelhante ao 

dos receptores naturais (42,43). 

A impressão molecular começou a se desenvolver em 1931 quando uma 

quantidade de sílica gel foi preparada por Polyakov (44) e este observou que, preparada com 

um solvente aditivo (molde), a sílica final mostrava afinidade de ligação a este solvente. 

O conceito de impressão molecular surgiu com a teoria de Pauling em relação à 

formação dos anticorpos, na qual um antígeno era usado como uma molécula modelo para 

moldar a cadeia polipeptídica de anticorpos (45). Surgiu então a ideia de produzir uma 

estrutura rígida tridimensional, um polímero, ao redor de uma molécula molde que pudesse 

atuar de forma similar ao anticorpo, ou seja, que pudesse efetuar seletivamente o 

reconhecimento molecular. Esses polímeros são chamados polímeros com impressão 

molecular, (do inglês, Moleculary Imprinted Polymers, MIP) e também designados de 

materiais biomiméticos (46,47). 

Os MIPs são amplamente empregados em química analítica e podem ser aplicados 

a uma ampla variedade de analitos, como moléculas orgânicas pequenas, por exemplo, 

fármacos, pesticidas, aminoácidos, açúcares, e em compostos orgânicos maiores, como 

peptídeos, sendo estes últimos ainda um grande desafio (48). 

Portanto, a formação de impressões moleculares na superfície do substrato 

eletródico é uma solução viável aos problemas de acessibilidade e transferência de massa para 
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moléculas grandes. Além disso, impressões moleculares na superfície fornecem maior 

controle na orientação e densidade de sítios ligados, fornecendo rapidez e exatidão na 

detecção do analito. Entretanto, um protocolo genérico para impressão molecular ainda não 

está muito bem estabelecido, requerendo adaptação aos protocolos convencionais, de acordo 

com o analito utilizado. 

As aplicações dos MIPs em química analítica são muito amplas. Alguns exemplos 

ocorrem em extração em fase sólida (SPE) (49,50), microextração em fase sólida (51,52), 

técnicas cromatográficas (53,54), eletroforese capilar (55) e eletrocromatografia capilar 

(56,57). Se o analito de interesse exibe uma propriedade especial como fluorescência ou 

atividade eletroquímica, pode ser explorado como sensor em MIP. 

Sensores eletroquímicos MIP (58,59) foram relatados inicialmente em 1990, 

quando pesquisas do grupo de Mosbach descreveram a integração do polímero impresso 

anilida fenilalanina em um sensor de capacitância e relatou uma redução significativa na 

capacitância total do sistema quando o sensor foi exposto ao “template”(60). 

Kriz e Mosbach (61) desenvolveram um sensor amperométrico para morfina, em 

que a morfina foi seletivamente enriquecida sobre um MIP e em seguida, quantificada por 

eletrooxidação. 

Dentre os trabalhos do grupo sobre MIP, está o de Cervini & Cavalheiro (29) que 

desenvolveram um eletrodo compósito de GPU modificado com polímero com impressão 

molecular para o paracetamol para a determinação deste fármaco (Tabela 1), que também 

publicaram uma revisão (62) sobre as características gerais de preparação dos MIPs, incluindo 

a descrição dos eletrodos modificados com MIPs por diferentes abordagens. 

Pereira, Cervini e Cavalheiro (38) utilizaram o ácido fólico, uma molécula 

relativamente grande, como “analito” para sintetizar um polímero com impressão molecular a 

fim de modificar o EGPU com este MIP para avaliar sua sensibilidade e seletividade na 

determinação do FA. Os detalhes desta pesquisa estão no presente trabalho. 

1.3. Ácido Fólico e Algumas de Suas Aplicações 

Detalhes como o tamanho da molécula e o número de grupos funcionais são 

importantes para selecionar um analito como molde para a síntese de um MIP, pois isto pode 

diminuir sua sensibilidade e seletividade em relação aos interferentes e excipientes que 

possam estar na solução a ser analisada devido a grande cavidade formada pela impressão da 

molécula e os sítios de ligações formados para diversos grupos funcionais. 
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Um exemplo destas moléculas é o ácido fólico (FA), ou ácido pteroilglutâmico, 

cuja fórmula estrutural é apresentada na Figura 1 e, é a forma mais estável de folato. Este 

folato faz parte do grupo de vitaminas essenciais, uma vez que precisa ser adquirido pela dieta 

(63). Auxilia no tratamento da anemia megaloblástica e macrocítica, estimulando a produção 

de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. É essencial para a síntese de nucleoproteínas e 

formação das hemácias e, na presença do ácido ascórbico, é convertido em ácido 

tetraidrofólico, sua forma metabólica (64). 
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Figura 1-Fórmula estrutural do ácido fólico. 

 

Seu consumo é necessário, principalmente, entre mulheres gestantes, pois sua 

deficiência está relacionada à má formação do tubo neural da criança (65). Outros estudos 

ainda sugerem que a carência de FA pode contribuir para o aparecimento de câncer no trato 

digestivo (66,67). Dada à importância, faz-se necessário garantir a qualidade dessa vitamina 

nos alimentos e nas formulações farmacêuticas. 

Os maiores desafios na análise de vitaminas se devem à baixa concentração em 

que se encontram nas amostras biológicas, da presença de interferentes, da complexidade da 

matriz e da baixa estabilidade desses nutrientes. 

Os principais métodos para determinação de vitaminas hidrosolúveis, como o FA, 

incluem a espectrofotometria, titulação, cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), 

electroforese capilar (CE) e cromatografia em camada delgada de alta eficiência (HPTLC). Já 

para a análise quantitativa em preparações farmacêuticas e suplementos multivitamínicos 

alimentares, estão em destaque os métodos espectrofotométricos de UV-visível (68–71) e 

HPLC com diferentes detectores como: UV-Visível (72–75), fluorescência (76), 

espectrometria de massa (77,78), e arranjo de diodos (79). 
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Dentre os métodos eletroanalíticos, destacam-se os trabalhos de El-Maali (80,81), 

porém, apenas dois trabalhos foram encontrados utilizando MIP-FA como modificador de 

eletrodos (82,83) para a determinação de FA. 

El-Maali (80) desenvolveu um CPE modificado com ácido palmítico e esteárico 

para determinar FA em soluções aquosas e biológicas. Foram obtidos limites de detecção de 

5; 80 e 500 nmol L-1 para as respectivas amostras aquosa, de urina e de soro. 

Le Gall e Van Den Berg (81) determinaram FA em amostras de água de mar, 

utilizando um eletrodo gotejante de mercúrio em voltametria de redissolução catódica (CSV) 

em um intervalo de potencial entre -0,2 e -1,2 V, após etapa de pré-concentração. Três picos 

catódicos foram encontrados, em -0,5, -0,8 e -1,2 V (vs. Ag/AgCl) em água de mar em pH 5, 

enquanto nenhum pico anódico foi observado, indicando que os processos de redução foram 

electroquimicamente irreversíveis. Um único pico foi obtido em -0,8 V, em pH 8,5, 

correspondente ao pico em -0,5 V em pH 5, mas deslocado para um potencial mais negativo, 

como um resultado da alteraçãodo pH. Um pico anódico em -0,8 V foi observado no sentido 

inverso, indicando processo de redução reversível, em pH 8,5.  

Prasad e colaboradores (82) desenvolveram um sensor eletroquímico para 

reconhecimento seletivo e quantitativo do FA, utilizando um eletrodo de grafite de lápis grau 

2B modificado com filme de sol-gel pré-anodizado com MIP imobilizado. A solução de FA 

(1,00-100 µg mL-1) foi adicionada à célula com eletrólito KCl-HCl em pH 2,5, com tempo de 

acumulação de 120 s, a 0,8 V (vs. Ag/AgCl) em condições ambiente. Os voltamogramas 

obtidos por voltametria cíclica CV e voltametria de pulso diferencial de redissolução catódica 

(DPCSV) foram registrados no intervalo de potencial de 0,1 a -1,1 V e de -0,2 a -0,95 V (vs. 

Ag/AgCl), respectivamente, utilizando velocidade de varredura de potencial (ν) 10 mV s-1, 

amplitude (a) de 25 mV e tempo de equilíbrio de 15 s, tendo sido obtido um pico catódico em 

-0,55 V. Uma região linear entre 7 e 156 ng mL-1 de FA com limite de detecção (LOD) de 

0,002 µg mL-1 de FA foi encontrada ao determinar o FA em amostra aquosa. 

Em outro trabalho, Prasad e colaboradores (83) desenvolveram um eletrodo compósito 

consolidado de fibra de carbono modificado com um MIP para a determinação de FA em 

amostras comerciais, entre outras, utilizando DPCSV e CV. Voltamogramas cíclicos (CV) em 

modo de redissolução catódica foram obtidos em um intervalo de potencial entre 0,1 e -1,4 V 

(vs. Ag/AgCl) e mostraram dois picos de um par redox para o FA: Epc = - 0,70 V (vs. 

Ag/AgCl) e Epa = - 0,50 V (vs. Ag/AgCl) em 10 mV s-1. O eletrodo de fibra foi submetido a 

um tempo de acumulação otimizado de 180 s. Os voltamogramas de DPCSV foram obtidos 
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em um intervalo de potencial entre -0,4 e -1,0 V (vs. Ag/AgCl), com amplitude de pulso  

25 mV, v = 10 mVs-1 e 15 s de tempo de equilíbrio. Em amostra aquosa foi encontrada uma 

região linear entre 0,595 e 3,83 ng mL-1 com LOD de 0,192 ng mL-1. 

1.4. Diclofenaco 

 

A Figura 2 apresenta a fórmula estrutural do diclofenaco de sódio. Um anti-

inflamatório não esteroidal, que também apresenta atividade analgésica e antipirética (84).  

 

Cl

Cl

NH

O

O

Na

 

Figura 2-Fórmula estrutural do diclofenaco de sódio. 

 

Quimicamente, é um derivado do ácido fenilacético. Têm indicações em vários 

processos inflamatórios, ou não, como artrite reumatóide, osteoartrose, espondilite 

anquilosante, cólica renal, cirurgias menores, trauma e dismenorréia (85). Tem sido utilizado 

em 94 países, no tratamento de 115 milhões de pessoas por mês, ocupando a 8ª posição dos 

anti-inflamatórios mais comercializados do mundo (85,86). Sua ação se deve, principalmente, 

à inibição da atividade da ciclooxigenase, o que vai causar intensa redução da formação de 

prostaglandina, prostaciclina e tromboxano, todos mediadores da resposta inflamatória (87). 

Segundo receituário de um dos fabricantes, aproximadamente, 60% da dose 

administrada é excretada na urina como conjugado glicurônico da molécula intacta e como 

metabólitos, a maioria dos quais são também convertidos a conjugados glicurônicos e menos 

de 1% é excretado como substância inalterada. O restante da dose é eliminado como 

metabólitos, através da bile e nas fezes (88). 

Portanto, analisando o consumo mundial e a quantidade da substância que não é 

metabolizada pelo organismo, justifica-se a preocupação tanto no controle de qualidade como 

da sua presença no meio ambiente. 
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A contaminação de águas e solos por fármacos tem sua importância devido ao 

impacto sobre a saúde humana e o meio ambiente mesmo em baixas concentrações (89–91). 

O desenvolvimento de métodos de tratamento de águas mais eficientes, por exemplo, tem em 

comum o foco na degradação de fármacos, incluindo o diclofenaco como um dos mais 

preocupantes devido ao grande consumo (91–93). 

Os principais métodos analíticos para determinar diclofenaco são cromatografia 

gasosa (94,95), eletroforese capilar (96), HPLC (97–99) e voltametria (99,100). Alguns 

trabalhos utilizando eletrodos na determinação de DCF em urina e em formulações 

farmacêuticas estão apresentados na Tabela 2, os quais envolvem métodos eletroanalíticos. 

 

Tabela 2 - Compilação das principais publicações com resultados da determinação de diclofenaco em urina e 

formulações farmacêuticas utilizando voltametria. 

Eletrodo Modificação Técnica Aplicação LOD / nmol L-1 Ref. 

EDDB  SWV urina 115 (99) 

EDDB  

CV 

DPV 

SWV 

 

600 

300 

60 

(100) 

GCE MWCNT a CV urina 80 (101) 

Grafite pirolítico - SWV 
Urina e 

comprimidos 
6,2 (102) 

CarGCEbono 

vítreo 
MWCNT/Cu(OH)2 DPV Comprimido 40 (103) 

CPE Tirosina 
CV / 

DPV 

Comprimidos 

e urina 
3380 (104) 

CerâmicoCE MWCNT/ILb DPV Comprimido 18 (105) 

BDDEc - SWV 
Comprimido 

e urina 
150 (99) 

GCE 
Óxido de grafeno 

funcionalizado 
LSV/CV urina 90 (106) 

Pasta de carbono MWCNT/ILd DPV 
Urina e 

comprimido 
200 (107) 

GCE Filme-MIP CV  - (108) 

GE  DPV  50 (109) 

GCE MWCNT-COOHe SWV 

FIA 
 

13000 

17000 (110) 

a Nanotubo de carbono com paredes múltiplas 
b Líquido iônico : 1-butil-3-metilimidazólio-hexafluorofosfato 
cEletrodo de diamante dopado com boro 
dLíquido iônico: n-hexil – 3- metilimidazólio – hexafluorofosfato 
e Eletrodo de carbono vítreo modificado com complexo 1,4,8,11,15,18,22,25-octabutoxi-29H,31H-ftalocianina 

de cobre(II) e nanotubos de carbono de parede múltipla funcionalizados 

 

Os únicos trabalhos da literatura em que foram preparados MIP´s para 

determinação do diclofenaco são os de Blanco-López e colaboradores (108,109). Nesse 

trabalho foram preparados eletrodos de grafite-Teflon®, grafite-epóxi e epóxi/negro de fumo. 

Foi avaliada a melhor composição dos eletrodos para a determinação do diclofenaco. Sobre os 

eletrodos modificados com MIP e NIP, não há dados sobre LOD ou eficiência quanto à 
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seletividade. Para o eletrodo de grafite pirolítico, o único para o qual os autores descrevem 

figuras de mérito em DPV, nota-se maior limite de detecção (Tabela 2) que o determinado no 

presente trabalho. 
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1.5. Objetivos 

 

Os objetivos deste trabalho foram: 

 Sintetizar MIP’s a serem usados na modificação de eletrodos compósitos à base de 

grafite e poliuretana, utilizando ácido fólico e diclofenaco como “moldes”; 

 

 Avaliar o desempenho desses eletrodos compósitos na determinação eletroquímica de 

substâncias de interesse farmacêutico como o FA e DCF; 

 

 Contribuir para o desenvolvimento de materiais eletródicos com maior seletividade e 

sensibilidade para a determinação destas substâncias; 

 

 Avaliar o efeito do tamanho do molde e do número e natureza dos grupos funcionais na 

seletividade dos dispositivos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 – Parte Experimental  
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2. Parte Experimental 

2.1. Equipamentos 

As medidas voltamétricas foram realizadas utilizando-se um potenciostato-

galvanostato μAUTOLAB TIPE III (Ecochemie), acoplado a um microcomputador e 

controlado pelo software GPES 4.9 (Eco chemie). Todas as medidas foram realizadas em uma 

célula de vidro com capacidade total de 25 mL em arranjo de três eletrodos. 

2.2. Eletrodos 

Um eletrodo de calomelano saturado (SCE) com 1,57 mm2 de área foi utilizado 

como referência e um fio de platina de 1 cm de comprimento e 7,85 mm2 de área como 

eletrodo auxiliar.  

Dois eletrodos de trabalho com áreas de 28,3 mm2, cada um, foram 

confeccionados e utilizados neste trabalho, um para determinação do FA: eletrodo compósito 

de grafite-poliuretana (GPU) modificado com polímero com impressão molecular para FA 

(EGPU-MIP-FA) e modificado com polímero sem impressão molecular para FA (EGPU-NIP-

FA). O outro conjunto foi confeccionado para a determinação do DCF: eletrodo compósito de 

grafite-poliuretana (GPU) modificado com polímero com impressão molecular para DCF 

(EGPU-MIP-DCF) e modificado com polímero sem impressão molecular para DCF (EGPU-

NIP-DCF). Para comparação foi utilizado o carbono vítreo (GC) e confeccionado um eletrodo 

compósito de grafite-poliuretana sem modificação (EGPU). 

2.2.1. Síntese dos polímeros com impressão molecular para FA (MIP-FA) e sem 

impressão molecular para FA (NIP-FA) 

2.2.1.1. Reagentes e Soluções 

Os reagentes utilizados na síntese do MIP-FA foram de grau analítico e usados 

sem purificação prévia; sendo eles ácido acrílico (AAc, Aldrich), hidroquinona (HQ, Vetec), 

cloreto de benzoíla (BC, Aldrich), melanina (MEL, Aldrich) e dimetilformamida (DMF, 

Vetec). O cloreto de acriloíla (AC) foi sintetizado no laboratório. Foram utilizados também o 

2,4,6-trisacrilamida-1,3,5-triazina (TAT), que foi sintetizado no laboratório, Azobis-
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(isobutironitrila) (AIBN, AcrösOrganics), dimetilsufóxido (DMSO, Vetec), dimetacrilato de 

etilenoglicol (EGDMA, Polysciencis, Inc.), acetonitrila (ACN, Vetec) e trietanolamina (TEA, 

Vetec). 

A solução de FA (Sigma-Aldrich) foi preparada diariamente pela dissolução deste 

composto em meio de solução fosfato e tampão acetato com diferentes valores de pH. 

As amostras comerciais, que contém o FA, utilizadas na aplicação do eletrodo 

foram Afopic® (Teuto Brasileiro S/A), Folifolin® (EMS S/A) e Folacin® (Arese), adquiridos 

em farmácias locais. 

2.2.1.2. Síntese do MIP-FA e do NIP-FA 

Inicialmente, foi preciso sintetizar AC, necessário para a síntese do MIP, seguindo 

a metodologia de Stempel (111), segundo a qual uma mistura de 31,53 g de AAc com  

105,40 g de BC e 0,225 g de HQ foi destilada à vácuo. A temperatura no topo da coluna de 

destilação variou entre 60 e 70 °C e a destilação terminou quando a temperatura atingiu  

85 °C. O destilado coletado em um balão volumétrico contendo HQ, para inibir a 

polimerização, foi imerso em banho de gelo e redestilado, com temperatura variando entre 72 

e 74 °C e pressão de 740 mmHg. 

A síntese do monômero TAT, precursor da síntese do MIP, foi feita seguindo a 

metodologia de Prasa de colaboradores (83), na qual 38,45 mmol de MEL foi dissolvido em 

25 mL de DMF em um balão volumétrico com septo e sob agitação. Em seguida, 125 mmol 

de AC foram adicionados gradualmente por meio de uma seringa com agulha, através do 

septo. A mistura reacional foi submetida à agitação por 12 h. O monômero 2,4,6-

trisacrilamida-1,3,5-triazina (TAT) foi filtrado e lavado com uma mistura de água-DMF, a 

quente, para retirar qualquer resíduo. 

A síntese do MIP-FA foi realizada conforme descrito na literatura, por Prasad e 

colaboradores (82), utilizando o método convencional de polimerização em batelada. O 

polímero sem impressão molecular para FA (NIP-FA) foi sintetizado da mesma forma que o 

MIP-FA, mas sem a adição do analito. O MIP-FA e o NIP-FA foram preparados com 

reagentes descritos na Tabela 3. 
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Tabela 3-Reagentes utilizados na síntese do MIP-FA e do NIP-FA 

Reagentes (mmol) Solvente (mL) 

 TAT EGDMA AIBN FA DMSO 

MIP-FA 0,5 20 0,45 0,165 24,0 

NIP-FA 0,5 20 0,45 0,000 24,0 

 

Primeiramente, 0,50 mmol de monômero TAT e 20 mmol do agente reacional de 

ligação inter-cruzada EGDMA foram adicionados a uma ampola de vidro. Em seguida, 0,16 

mmol de FA e 0,45 mmol do iniciador AIBN foram pesados, adicionados ao meio reacional e 

a mistura dissolvida em 24 mL de DMSO. Logo após, a ampola foi fechada com um septo de 

borracha e nitrogênio foi purgado por 30 minutos, usando uma agulha hipodérmica. A ampola 

foi mantida em um banho ultratermostatizado MA-184 (Marconi) a 50 °C por 24 horas. 

Após a síntese do MIP, o FA foi extraído, lavando-se três vezes o material com 

mistura de ACN/TEA (4/1, v/v) em uma placa de funil sinterizado. O polímero resultante foi 

triturado em almofariz de vidro e passado em peneiras para a separação do MIP em diferentes 

granulometrias (1180; 500; 355; 250 e 150 μm). A granulometria de 150 μm foi escolhida 

para a confecção dos eletrodos, pois foi a melhor segundo Cervini (29). 

2.2.2. Síntese dos polímeros com impressão molecular para DCF (MIP-DCF) e sem 

impressão molecular para DCF (NIP-DCF) 

2.2.2.1. Reagentes de Soluções 

Os reagentes utilizados para a síntese do MIP-DCF foram de grau analítico e 

usados sem purificação prévia, sendo esses o ácido metacrílico (MAA), Azobis-

(isobutironitrila) (AIBN, AcrösOrganics), dimetacrilato de etilenoglicol (EGDMA, 

Polysciencis, Inc.), acetonitrila (ACN), metanol (Tedia) e Ácido Acético (Macro Erba). Todos 

os reagentes utilizados foram de grau analítico (PA). 

A partir do diclofenaco de sódio (Sigma-Aldrich) foi obtida a forma ácida do 

diclofenaco (DCF) seguindo a literatura (112). Foi preparada diariamente uma solução 

concentrada de DCF (Sigma-Aldrich) pela dissolução deste composto em ACN e adicionada 

uma determinada alíquota em solução fosfato com 10% de ACN (v/v) ou em solução de ácido 

perclórico com 10% de ACN (v/v). 

As amostras farmacêuticas contendo DCF, Biofenac® (Aché S/A), Diclofenaco 

Sódico® (Medley) e Voltaren® (Novartis Biociências S/A), utilizadas na aplicação do eletrodo 

foram adquiridas em farmácias locais. 
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2.2.2.2. Síntese do MIP-DCF e NIP-DCF 

A síntese do MIP-DCF foi realizada seguindo a metodologia de Blanco-Lopez 

(59), utilizando o método convencional de polimerização em batelada. O NIP-DCF foi 

sintetizado da mesma maneira que o MIP-DCF, mas sem a adição do analito. As proporções 

dos reagentes estão apresentadas na Tabela 4: 

 

Tabela 4 - Reagentes utilizados na síntese do MIP-DCF e do NIP-DCF 

 Reagentes (mmol) Solvente (mL) 

 MAA EGDMA AIBN DCF ACN 

MIP-DCF 2,478 12,6 0,194 0,500 4,20 

NIP-DCF 2,478 12,6 0,194 0,000 4,20 

 

O monômero MAA foi misturado ao agente de ligação cruzada EGDMA, e 

adicionados em uma ampola de vidro. Adicionou-se DCF e o iniciador radicalar AIBN à 

mistura que foi dissolvida em ACN. A ampola foi fechada com um septo de borracha e, com 

uma agulha hipodérmica, purgou-se nitrogênio por 30 minutos. Em seguida, a ampola foi 

mantida em banho ultratermostático MA-184 (Marconi) a 50°C por 24 horas. 

 Depois da polimerização, o DCF foi extraído, lavando-se o MIP com mistura de 

Metanol / Ácido acético (1:9, v/v) através do sistema de soxhlet sob refluxo por 10 h . O MIP-

DCF e o NIP-DCF foram macerados em almofariz de ágata e passados por peneiras, obtendo-

se um pó com granulometria menor que 150 µm. 

2.2.3. Confecção dos Eletrodos Modificados 

A resina poliuretana (Poliquil) foi preparada misturando-se 0,8 partes do poliol 

(B-471) e 1,0 parte do pré-polímero (A-249), conforme recomendação do fabricante. A 

seguir, uma quantidade de pó de grafite (Aldrich; diâmetro da partícula ≤ 20 micrômetros) e 

do MIP foi adicionada para obter eletrodos compósitos contendo 2,5; 5,0; 7,5 e 10% (m/m) de 

modificador. A Tabela 5 apresenta as quantidades utilizadas de cada componente usado na 

confecção dos eletrodos. Essa mistura foi homogeneizada por 5 minutos em um almofariz de 

vidro e prensada numa prensa manual com extrusor de 3 mm de diâmetro. 

Após a cura total da resina, que ocorre em 24 horas em temperatura ambiente, de 

acordo com o fabricante, os tarugos foram cortados em peças com 1 cm de comprimento. A 

seguir, foram conectados a um fio de cobre com auxílio de epóxido de prata (Two Part 

Conductive Silver Paint, Electron Microscopy Sciences). 
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Tabela 5 - Massas utilizadas na confecção dos eletrodos 

Eletrodo modificado (%) MIP (g) Grafite (g) Pré-polímero (g) Poliol (g) 

2,5 0,050 1,175 0,431 0,344 

5,0 0,100 1,150 0,419 0,331 

7,5 0,150 1,125 0,403 0,322 

10 0,200 1,100 0,389 0,311 

 

Após 48 horas, o conjunto compósito/fio de cobre foi inserido em um tubo de 

vidro de 6 mm de diâmetro e 9 cm de comprimento. Então, uma resina epóxi (Silaex SQ 

3024), foi adicionada ao tubo de vidro com o auxílio de uma pipeta de Pasteur para 

preenchimento. O processo de cura durou 24 horas. 

2.2.4. Tratamento Mecânico 

O tratamento mecânico consistiu de abrasão em lixa d’água 500 em uma lixadeira 

politriz motorizada modelo APL-02 (Arotec) para eliminar o excesso de resina epóxi na 

superfície e expor o compósito. Então, o eletrodo foi imerso em isopropanol e submetido ao 

ultra-som em um banho USC 1400 (Unique), por 5 minutos, antes de cada medida. O mesmo 

procedimento foi feito em água, para a retirada de possíveis partículas da superfície do 

eletrodo. 

2.3. Caracterização físico-química dos polímeros sem e com impressão molecular para o 

analito 

Os polímeros com impressão molecular, MIP-FA e MIP-DCF e os polímeros sem 

impressão molecular, NIP-FA e NIP-DCF, foram caracterizados morfologicamente utilizando 

a Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) (FEI MAGELLAN 400 L) no Laboratório de 

Caracterização Estrutural (LCE/DEMa/UFSCar) operando a 2 kV. 

As análises de Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) foram realizadas no 

Microscópio Philips CM-120 do Laboratório de Caracterização Estrutural 

(LCE/DEMa/UFSCar) com tensão de aceleração variando entre 31 kV a 380 kV para 

visualizar as partículas poliméricas ao nível de nanômetros, suas cavidades e deformações. A 

amostra foi dispersa em álcool isopropílico com algumas gotas de água para desaglomerar as 

partículas. Uma gota desta suspensão foi depositada em uma tela de cobre com diâmetro de 3 

mm de carbono. 
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A determinação da área superficial  do  material polimérico foi feita  a  partir  da 

adsorção física de gás inerte (nitrogênio) no equipamento Micromeritics ASAP 2020 V3, pelo 

método de Braunaer-Emmett-Teller (BET). 

2.4. Procedimentos empregados para a avaliação dos eletrodos compósitos modificados 

com MIP-FA 

A melhor composição de eletrodo utilizando 2,5; 5,0; 7,5 ou 10% (m/m) de MIP-

FA foi determinada em CV e DPV, sob as mesmas condições descritas por Prasad e 

colaboradores (82,83). A melhor resposta em termos de resolução e intensidade da corrente 

foi obtida para o eletrodo compósito GPU contendo 2,5% (m/m) de MIP-FA (EGPU-2,5MIP-

FA). Curvas analíticas foram obtidas utilizando este eletrodo, o eletrodo compósito GPU 

modificado com 2,5% (m/m) de NIP-FA (EGPU-2,5NIP-FA) e o eletrodo EGPU não 

modificado, para comparação, com v = 10 mV s-1, amplitude de pulso de 50 mV, variando-se 

a concentração de FA de 0,1 a 10 µmol L-1, utilizando como eletrólito de suporte, tampão 

acetato pH 4,5. 

2.4.1. Determinação do FA em formulações farmacêuticas comerciais 

O eletrodo EGPU-2,5MIP-FA foi utilizado na determinação de FA em 

formulações farmacêuticas. A quantidade desta substância presente nas amostras foi 

determinada pelo método de Adição de Padrão. 

De acordo com a Farmacopéia Brasileira (113), foram triturados vinte 

comprimidos de cada amostra e depois as porções do pó obtido, equivalentes a 5 mg de FA de 

Afopic®, Folifolin® e Folacin® foram pesadas. Em seguida foram dissolvidos em 100 mL de 

solução NaOH 0,1 mol L-1 pH 13 para total dissolução do analito, para obter soluções 

correspondentes a 100 µmol L-1 de FA. As soluções foram submetidas a um banho de 

ultrasson por 20 minutos, a fim de assegurar a dissolução. 

2.4.2. Método oficial de análise do FA 

O método comparativo empregado para a determinação do FA foi a cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC), de acordo com as recomendações da U.S. Pharmacopeia 29 

(USP 29)(114). Cromatogramas foram obtidos utilizando um Cromatógrafo Schimadzu LC-
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10AD UP, equipado com um detector SPD-10A UP UV, bomba LC-6AD (610), controlado 

pelo Software Class-VP. A coluna C-18 (15 cm x 4,6 cm x 5µm) foi mantida a temperatura 

ambiente e a fase móvel foi uma mistura de perclorato de sódio, fosfato de potássio 

monobásico, hidróxido de potássio 1 mol L-1 e metanol, com uma vazão de 0,8 mL min-1. O 

comprimento de onda do detector foi fixado em 225 nm. 

2.4.3. Teste de Interferentes na determinação do FA 

Um estudo foi realizado utilizando como interferentes o metotrexato (MTX), cuja 

estrutura é muito semelhante à do FA, para verificar a seletividade do eletrodo EGPU-

2,5MIP-FA. As interferências de ácido ascórbico (AA), dopamina (DA) e ácido úrico (AU) 

também foram avaliadas, considerando a relevância biológica destas substâncias e a presença 

de grupos funcionais semelhantes aos presentes em FA em suas estruturas. O eletrodo EGPU-

2,5NIP-FA foi utilizado para comparação. Voltamogramas foram obtidos em DPV, para 

soluções contendo 0,90 µmol L-1de FA em tampão acetato (pH 4,5), na presença de 0,60; 

0,90; e 1,2 µmol de L-1 de cada interferente. 

2.5. Procedimentos empregados para a avaliação dos eletrodos compósitos modificados 

com MIP-DCF 

Inicialmente, para se avaliar o comportamento voltamétrico do DCF, foram 

obtidos voltamogramas cíclicos, utilizando os eletrodos GC, EGPU e EGPU-2,5MIP-DCF em 

solução de ácido perclórico 25 mmol L-1 pH condicional (pHcond) 1,6, com 10% de ACN (v/v), 

com v = 50 mV s-1, sem analito e com DCF 0,2 mmol L-1, nas mesmas condições que Blanco-

Lopez (109). 

A melhor percentagem de MIP-DCF na modificação do eletrodo compósito 

EGPU e a otimização dos parâmetros na determinação quantitativa do DCF foram realizados 

em DPV. Foram utilizados dois eletrólitos suporte para otimização: solução fosfato com 

valores de pH 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 e 7,0 de acordo com Christian e Purdy (115) e ácido 

perclórico 25 mmol L-1 pHcond 1,6. 

Para a otimização da amplitude de pulso (a) e da velocidade de varredura de 

potencial (ν), foi usado um planejamento fatorial 2n, sendo n = número de variáveis (a, ν), no 

qual foram estabelecidos valores de a = 10 e 25 mV s-1 e valores de ν = 25 e 50 mV, 

totalizando-se quatro experimentos. Para otimização do potencial de acumulação, inicialmente 
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fixou-se um tempo de acumulação de 60 segundos e foram obtidos voltamogramas para os 

valores de potencial de acumulação de 0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 e 0,5 V (vs. SCE), com 

renovação da superfície entre cada medida. Escolhido o potencial de acumulação, foram 

obtidos voltamogramas de pulso diferencial por redissolução anódica para valores de tempo 

de acumulação de 0; 60; 120; 180; 240; 300; 360 e 480 segundos, para a escolha do melhor 

tempo de acumulação. 

Assim, entre os eletrodos compósitos GPU modificados com 2,5; 5,0; 7,5 ou 10% 

(m/m) de MIP-DCF, a melhor resposta em termos de resolução e intensidade da corrente foi 

obtida para o eletrodo contendo 2,5% (m/m) de MIP-DCF. 

Os parâmetros foram otimizados, baseando-se nos trabalhos de Blanco-López 

(108,109) e, em seguida, curvas analíticas foram obtidas utilizando os eletrodos EGPU-

2,5MIP-DCF, EGPU-2,5NIP-DCF, e EGPU não modificado, para comparação, variando-se a 

concentração de DCF de 0,010 a 1,00 µmol L-1, com v = 10 mV s-1, a =  50 mV, em ácido 

perclórico 25 mmol L-1 pHcond 1,6 com 10% de ACN (v/v). 

2.5.1. Determinação do DCF em formulações farmacêuticas 

O eletrodo EGPU-2,5MIP-DCF foi utilizado na determinação do DCF em 

formulações farmacêuticas pelo método de Adição de Padrão. 

De acordo com a Farmacopéia Brasileira (113), foram triturados vinte 

comprimidos de cada amostra e depois as porções do pó obtido, equivalentes a 50 mg de DCF 

de Biofenac®, Diclofenaco Sódico® e Voltaren® foram pesadas. Em seguida, foram 

dissolvidos em 100 mL de ACN para obter soluções correspondentes a 100 µmol L-1 de DCF. 

As soluções foram submetidas a um banho de ultrasson por 20 minutos, a fim de assegurar a 

dissolução. 

2.5.2. Método oficial de análise do DCF 

O método comparativo empregado para a determinação do DCF foi a 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), de acordo com o metodologia de Fernández-

Llano (116). Cromatogramas foram obtidos utilizando um Cromatógrafo Schimadzu LC-

10AD UP, equipado com um detector SPD-10A UP UV, bomba LC-6AD (610), controlado 

pelo Software Class-VP. A coluna C-18 (15 cm x 4,6 cm x 5µm) foi mantida a temperatura 
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ambiente e a fase móvel foi uma mistura de acetonitrila e água (60:40) (v/v), com uma vazão 

de 0,6 mL min-1. O comprimento de onda do detector foi fixado em 278 nm. 

 

2.5.3. Determinação do DCF em Urina sintética 

O eletrodo EGPU-2,5MIP-DCF foi utilizado para determinação do DCF em 

amostra de urina sintética, preparada de acordo com Laube e colaboradores (117) como 

mostra a Tabela 6. A amostra foi intencionalmente enriquecida com alíquotas da solução 

estoque 15 µmol L-1 de DCF em ACN, de forma a se obter concentração de 100 nmol L-1 de 

DCF. A quantidade de DCF foi determinada pelo método de adição de padrão. 

 

Tabela 6 - Composição da Urina artificial 

Substância Urina sintética / g L-1 

CaCl2 . H2O 1,103 

NaCl 2,925 

Na2SO4 2,25 

KH2PO4 1,40 

KCl 1,60 

NH4Cl 1,00 

Urea 25,00 

Creatinina 1,10 

pH 6,0 

 

2.5.4. Teste de interferentes na determinação do DCF 

Devido à semelhança estrutural com a molécula do DCF, os interferentes, ácido 

mefenâmico (AMFN) e ácido meclofenâmico (AMCFN) foram utilizados para avaliar a 

seletividade do eletrodo EGPU-2,5MIP-DCF. O eletrodo EGPU-2,5NIP-DCF foi utilizado 

para comparação. Voltamogramas de pulso diferencial foram obtidos para soluções contendo  

150 nmol L-1 DCF em solução de ácido perclórico 25 mmol L-1 (pHcond 1,6), com 10% de 

ACN  (v/v), na presença de 75, 150 e 300 nmolL-1 de cada interferente. 
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3. Resultados e Discussão 

3.1. Ácido Fólico 

3.1.1. Síntese do MIP e Confecção dos Eletrodos Compósitos de GPU Modificados 

A síntese do MIP foi baseada na co-polimerização do monômero funcional TAT e 

do agente reacional de ligação inter-cruzada EGDMA, que interagem com as moléculas do 

FA, antes da polimerização. Depois da remoção das moléculas do analito do polímero 

formado, sítios de ligação são deixados (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - O esquema representativo da impressão molecular e posterior remoção do FA no MIP e sua inserção 

no eletrodo compósito GPU. 
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3.1.2. Caracterização do MIP-FA e NIP-FA 

Para a caracterização dos MIP-FA e NIP-FA foi utilizado o método de Braunaer-

Emmett-Teller (BET) para calcular a área superficial, a microscopia eletrônica de varredura 

(SEM) para visualizar a morfologia dos polímeros e imagens de Microscopia eletrônica de 

transmissão (TEM), para visualizar as deformações das partículas. 

3.1.2.1. Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) 

As imagens de SEM de ambas as amostras, MIP-FA e NIP-FA são apresentados 

nas Figura 4a/4e e 4b/4f, respectivamente.  

 

a)   b)  

c)  d)  

e)  f)  
Figura 4-Imagens de SEM do MIP-FA (a, c, e) e do NIP-FA (b, d, f) com magnificações de 250x, 5.000x e 

200.000x, respectivamente. 
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Nas Figuras 4a e 4b as partículas de MIP-FA e NIP-FA apresentam morfologia de 

blocos com diâmtro médios variando entre 4 e 150 µm. 

Sob ampliações maiores de 5000x (Figura 4c e 4d), ambas apresentam geometria 

semelhante a aparente rugosidade de superfície com irregularidades nos dois casos. 

Ampliando-se 200.000x (Figura 4e eFigura 4f) nota-se novamente semelhança estrutural em 

ambos os casos com poros de ordem de 100 nm e estruturas nanométricas de crescimento 

polimérico. 

Apesar das imagens serem tridimensionais, sua ampliação não foi suficiente para 

visualizar as cavidades da impressão do analito no polímero. 

3.1.2.2. Miscroscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) 

As Figura 5a e 5b apresentam imagens das partículas do MIP-FA e do NIP-FA, 

respectivamente, obtidas pela microscopia eletrônia de transmissão. 

As Figura 5a e Figura 5b mostram uma micrografia representativa de várias que 

foram realizadas para o MIP-FA e o NIP-FA, respectivamente. Pode-se observar que foi 

possível dispersar as partículas de MIP e visualizá-las separadamente (Figura 5a). O mesmo 

não aconteceu com o as partículas de NIP-FA que continuaram com pequenos aglomerados 

(Figura 5b). Verificaram-se, a partir das imagens de TEM, partículas do MIP com diversos 

tamanhos na ordem de nanômetros e com nanocavidades menores e maiores sobre a superfície 

das partículas do polímero. Pode-se inferir que no momento da polimerização o molde foi 

realizado de forma aleatória com aglomerados de moléculas de FA de vários tamanhos. Com 

relação às partículas de NIP-FA não foram visualizadas cavidades em sua superfície, mas 

apenas partículas maciças aglomeradas com formatos irregulares. 

Como as imagens fornecidas pelo TEM são bidimensionais, utilizou-se o 

Matematica® para criar uma imagem tridimensional com as nanocavidades. Selecionou-se 

dentro de uma escala de tons de cinza da imagem, uma cor para o cinza escuro e outra cor 

para o cinza mais claro. O software reconhece todos os pontos de cores e cria uma imagem 

tridimensional como mostrado nas Figura 5c e 5d. Podem-se notar pequenas deformações na 

superfície do MIP (Figura 5c), enquanto não se observou estas deformações na superfície do 

NIP-FA (Figura 5d). 
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a)  b)  

c)  d)  

Figura 5 - Imagens bidimensionais do TEM do (a) MIP-FA com ampliação de 31000x e (b) NIP-FA com 

ampliação de 175000x e suas respectivas imagens tridimensionais criadas de um programa de 

tratamento de dados (c) MIP-FA e (d) NIP-FA apresentadas nas cores verde (plano de fundo), azul 

claro, azul escuro, rosa, vermelho, laranja e amarelo (mais longe do plano). 

 

Para estimar a área e o diâmetro médio das partículas e das cavidades presentes no 

MIP, utilizou-se um programa de tratamento de imagens. As partículas de MIP foram 

divididas em dois grupos de áreas da ordem de 103 e 104 nm2 e diâmetro médio da ordem de 

10 e 100 nm, respectivamente, como apresentado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Área e diâmetro médio das partículas do MIP-FA 

 Partículas do MIP-FA 

Grupo Área (nm2) Diâmetro médio (nm) 

1 (2,4 ± 0,9) x 103 (5 ± 1) x 101 

2 (3 ± 2) x 104 (1,8 ± 0,5) x 102 

 

As cavidades das partículas do MIP também foram selecionadas e com um 

programa de tratamento de imagens obteve-se dados da área e do diâmetro médio (Tabela 8).  
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Tabela 8 - Área e diâmetro médio das cavidades do MIP-FA 

 Cavidades do MIP-FA 

Grupo Área (nm2) Diâmetro médio (nm) 

1 (2 ± 1) x 101 6 ± 2 

2 (3 ± 2) x 102 (1,8 ± 0,5) x 101 

3 (4 ± 2) x 103 (6 ± 2) x 101 

4 (3 ± 0,5) x 104 (1,9 ± 0,2) x 102 

 

As cavidades foram divididas em quatro grupos variando a ordem de grandeza da 

área de 10 a 104 nm2. De acordo com o software ACD / Chem Sketch®, o volume molar do 

FA é 273,3 cm3 mol-1, ou seja, um volume de 0,454 nm3 por molécula. Supondo que seja uma 

esfera, uma molécula de FA teria uma área de 2,86 nm2 e um raio de aproximadamente 0,48 

nm. 

Estas nanocavidades podem estar relacionadas com a formação de sítios ativos de 

uma ou várias moléculas de FA, pois o processo de impressão no momento da polimerização 

é aleatório e não se pode afirmar que a impressão molecular seja formada para cada molécula 

de FA. 

3.1.2.3. BET 

Pela análise de BET foi possível obter uma área superficial de 279,7 e de  

153,2 m2 g-1 para o MIP-FA e o NIP-FA, respectivamente. Pode-se inferir que o aumento de 

82,6% na área do MIP, em relação ao NIP-FA, se deve às diferenças morfológicas e de 

superfície foram provocadas pela impressão da molécula molde no polímero, o que corrobora 

os dados de TEM. 

3.1.3. Estudos Voltamétricos dos Eletrodos EGPU-MIP-FA 

O comportamento do FA em eletrodo não modificado e nos eletrodos modificados 

com diferentes percentagens de MIP foi inicialmente avaliado em voltametria cíclica, para 

identificar a melhor composição do eletrodo. 

Inicialmente, os voltamogramas apresentados na Figura 6 mostram o 

comportamento do FA 1,0 mmol L-1 em solução de fosfato pH 7,8,  utilizando os eletrodos 

compósitos modificados com as diferentes percentagens de MIP e com o eletrodo compósito 

GPU sem modificação, em v = 25 mV s-1, semelhante ao que descreveram Prasad e 

colaboradores (83). 
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Figura 6 - Voltamogramas cíclicos obtidos para FA 1,0 mmol L-1 em solução de fosfato pH 7,8 com velocidade 

de varredura de potencial ν = 25 mV s-1, utilizando os eletrodos compósitos GPU modificados com 

2,5; 5,0; 7,5 e 10% (m/m) de MIP e o eletrodo GPU sem modificação. 

 

Em todos os voltamogramas cíclicos da Figura 6, observou-se um pico de 

oxidação em, aproximadamente, +0,8 V (vs.SCE). Foi possível observar também picos de 

redução em -0,4 V e em -0,7 V (vs. SCE). 

Gall & Van Den Berg (81) obtiveram voltamogramas de redissolução catódica 

para determinação de 100 nmol L-1 de FA em tampão acetato pH 5, com pré-concentração de 

60s a -0,2 V, tempo de repouso de 15 s, amplitude de 25 mV e velocidade de varredura de 

potencial de 20 mV s-1 e encontraram três picos de redução em -0,5; -0,8 e -1,2 V (vs. SCE), 

com intensidades na ordem de 1 nA, utilizando um eletrodo gotejante de mercúrio. Entretanto, 

nos voltamogramas da Figura 6, a intensidade da corrente dos picos foi da ordem de 1 µA, 

que pode ser considerada uma corrente baixa para a concentração relativamente elevada do 

analito, neste caso, da ordem de mmol L-1. 

De acordo com El-Maali e colaboradores(80), durante a varredura anódica,um 

pico de oxidação apareceu em cerca de 0,8 V (vs. SCE), relacionado com a perda de dois 

elétrons e dois prótons. Na varredura catódica (81), dois picos de redução foram observados. 

O primeiro pico de redução, em -0.4 V (vs. SCE), se deve ao ganho de dois elétrons e dois 

prótons, seguido por uma tautomerização da molécula e o segundo pico em cerca de -0,8 V 

(vs. SCE), é devido a uma redução irreversível. 
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Os voltamogramas cíclicos apresentados na Figura 7 apresentam o 

comportamento voltamétrico do FA, utilizando as mesmas condições descritas na Figura 6, 

mas alterando o sentido da varredura do potencial, como feito por Prasad e colaboradores 

(83). 

Pode-se observar o pico de oxidação do FA próximo a 0,8 V (vs. SCE), 

semelhante àquele observado também por El-Maali (80), quando utilizou um CPE modificado 

com ácido palmítico e ácido esteárico. 

Porém, houve diferença nas intensidades de corrente dos eletrodos compósitos 

modificados em relação ao eletrodo EGPU sem modificação que chega a 10%, como é o caso 

da intensidade da corrente de pico obtida pelo EGPU-10MIP-FA, mostrado na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Correntes obtidas por CV utilizando diferentes EGPU 

Eletrodos GPU 2,5% 5,0% 7,5% 10% 

Ip/10-6 A 8,83 8,94 9,42 7,80 9,69 
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Figura 7 - Voltamogramas cíclicos obtidos para FA 1,0 mmol L-1 em solução fosfato pH 7,8, com ν = 25 mV s-1, 

utilizando os eletrodos compósitos GPU modificados com 2,5; 5; 7,5 e 10% (m/m) de MIP e o 

eletrodo GPU sem modificação. 

 

Entretanto, voltamogramas cíclicos obtidos em tampão acetato pH 4,5, como 

sugerido por Le Gall e colaboradores (81) (Figura 8) mostraram resultados melhores que em 

solução fosfato (Figura 7), em relação à definição de pico e o potencial de oxidação mais 

baixo. Os picos apresentados foram mais intensos e mais bem definidos do que aqueles 

obtidos em solução fosfato. Além disso, estes picos de redução não ficaram tão perto da 

descarga do eletrólito suporte, como ocorreu na oxidação, apresentando uma linha base com 

perfil mais adequado para a extrapolação. Assim, o processo de redução foi escolhido para ser 

investigado com mais profundidade. 
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Figura 8-Voltamogramas cíclicos obtidos para FA 1,0 mmol L-1em tampão acetato (pH 4.5), com 

ν = 25 mV s-1, utilizando o eletrodo EGPU não modificado e os eletrodos modificados com 2,5, 

5,0 e 7,5% (m/m) de MIP-FA. 
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A Figura 8 apresenta os voltamogramas cíclicos obtidos para os eletrodos 

compósitos GPU com diferentes percentagens de MIP em tampão acetato pH 4,5. Nestes 

voltamogramas foi possível observar um pico anódico de baixa intensidade em 0,69 V (vs. 

SCE) relacionado à oxidação do FA e dois picos catódicos em -0,41 e -0,65 V (vs. SCE). 

Estes picos de redução têm picos de oxidação correspondentes com intensidade muito baixas 

em -0,49 e -0,33V (vs. SCE), já discutidos por Luo (118). 

Dois picos reversíveis de intensidade muito baixa anódico e catódico em +0,43 / 

0,40 V (vs. SCE) foram atribuídos a grupos funcionais da poliuretana presente no eletrodo 

EGPU sem modificação como, anteriormente reportado (19). 

De acordo com El-Maali (80) ao utilizar os eletrodos de pasta de carbono 

modificados com ácido esteárico e ácido palmítico para determinar FA em tampão universal 

em DPCSV, observaram-se dois picos, sendo o primeiro pico referente à primeira etapa de 

oxidação (Figura 9),, como representado no mecanismo abaixo em 0,8 V (vs. SCE) referente 

ao processo  

- CH2 – NH 
−2𝐻+−2𝑒−

→        - CH – CH = N -   Equação 1 

A Figura 9 mostra o mecanismo de oxidação biológica do FA proposto por El-

Maali (80). Considerando-se apenas a etapa de oxidação eletroquímica do FA, pode-se dizer 

que há uma perda de 2 prótons e 2 elétrons (reação 1). 
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Figura 9 - Mecanismo de oxidação biológica do FA. 

Fonte: EL-MAALI, N.A. “Carbon paste electrodes modified with palmitic acid and stearic acid for the 

determination of folic acid (vitamin E9) in both aqueous and biological media”, Bioelectrochemitry and 

Bioenergctics, 27, 465, 1992. 

 

Le Gall & Van Den Berg (81) observaram picos de redução de FA em -0,5; -0,8 e  

-1,2 V (vs. SCE), em solução fosfato pH = 5, mas não descreveram processos de oxidação 

nessas condições. Em pH 8,5, os autores observaram apenas um pico de redução em -0,8 V, 

com um pico de oxidação em torno de +0,8 V (vs. SCE). 

Esses mesmos autores propuseram um mecanismo de redução do FA, apresentado 

na Figura 10. 
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Figura 10 - Comportamento eletroquímico do FA. 

Fonte: Le Gall, A.C.; Van den Berg, C.M.G. “Determination of folic acid in sea water using adsorptive cathodic 

stripping voltammetry”, AnalyticaChimicaActa, 282, 459, 1993. 

 

Como só foi possível estudar qualitativamente o comportamento voltamétrico do 

FA por CV e não foram observadas diferenças nas intensidades de corrente (Figura 7), optou-

se por avaliar os eletrodos em voltametria de pulso diferencial (DPV), uma técnica mais 

sensível que CV, usando concentrações mais baixas de FA. 
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3.1.4. Otimização da porcentagem do modificador 

Para a escolha da melhor percentagem de MIP-FA na composição do eletrodo 

compósito, voltamogramas de pulso diferencial foram obtidos com eletrodos contendo 2,5, 

5,0, 7,5, e 10% (m/m) de modificador em solução fosfato (pH 4,2) e tampão acetato (pH 4,5) 

em uma região catódica de 0,0 a -1,2 V (Figura 11), tomando-se a corrente no potencial de 

pico e usando a linha base ombro a ombro. 
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b)
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Figura 11 - Voltamogramas de pulso diferencial para o FA 10 µmol L-1, em (a) solução fosfato pH 4,2 e (b) 

tampão acetato pH 4,5 dos eletrodos modificados com 0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10% (m/m) de MIP, em 

amplitude de 25 mV e ν = 10 mV s-1. 

 

Em DPV foram observados perfis semelhantes para os eletrodos com MIP-FA 

entre 2,5 e 7,5% (m/m), enquanto que a resolução foi perdida e o pico foi distorcido quando a 

percentagemde MIP-FA foi aumentado para 10%. Além disso, a intensidade de corrente de 

pico foi maior em menores percentagens de MIP-FA (Tabela 10). O eletrodo com 2,5% (m/m) 

de MIP-FA foi, portanto, selecionado para utilização nos estudos seguintes. 

Através da Tabela 10 observa-se que o eletrodo com 5% de modificador mostrou 

menor intensidade de corrente, mas que podem ser consideradas na mesma ordem de 

grandeza das intensidades de corrente de pico obtidas pelos eletrodos com 7,5 e 10% de MIP-

FA. Talvez isso ocorra devido a problemas de homogeneização do compósito. 

 

Tabela 10- Correntes obtidas a partir dos voltamogramas de pulso diferencial para o FA em solução fosfato (pH 

4,2) e tampão acetato (pH 4,5) 

Meio eletrolítico Ip (µA) para % MIP-FA (m/m) 

 EGPU* 2,5 5,0 7,5 10 

Fosfato 1,76 2,48 2,25 2,45 1,61 

Acetato 2,38 4,48 2,83 3,76 3,23 
*Eletrodo não modificado 
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3.1.5. Escolha do eletrólito suporte 

Como a redução do FA é dependente do pH, o estudo do efeito do pH do meio na 

resposta voltamétrica do eletrodo MIP 2,5% (m/m) foi realizado, utilizando 10 mmol L-1 de 

FA em solução fosfato, com valores de pH 2,2, 4,2, 6,0 e 8,6 (Figura 12). As medidas foram 

feitas com a = 25 mV e ν = 10 mV s-1, como anteriormente utilizado por Prasad e 

colaboradores (83). 

Nos voltamogramas, pode-se observar que, no processo de redução, há dois picos, 

quando o pH varia de 4,0 a 6,0 e tornou-se um único pico novamente em pH superior a 6,0. 

Isto pode ser explicado pela redução de formas ácidas e básicas de FA, uma vez que seu pKa 

é 4,7 (82). Também observou-se que, com o aumento do valor de pH, esses picos de redução 

são deslocados para valores menores de potencial. 

Utilizando o eletrodo compósito com 2,5% (m/m) de MIP, maior intensidade de 

corrente foi obtida com pH 4,2, o qual foi escolhido para os estudos seguintes. 

O efeito da natureza do eletrólito suporte também foi avaliado em DPV, 

utilizando solução fosfato pH 4,2 e tampão acetato pH 4,5, com a medida das correntes nos 

potenciais em que o pico foi mais intenso. Os voltamogramas (Figura 13) mostraram uma 

melhor definição de pico e maior intensidade de corrente, utilizando o tampão acetato pH 4,5, 

que foi, portanto, utilizado nos estudos seguintes. 
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Figura 12 - Voltamogramas de pulso diferencial para o FA 10 µmol L-1 em solução fosfato com eletrodos 

compósitos GPU modificados com 2,5% (m/m) de MIP, com a = 25 mV e ν = 10 mV s-1, em 

diferentes valores de pH. 
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Figura 13 - Voltamogramas de pulso diferencial para o FA 10 µmol L-1 em solução fosfato pH 4,2 e tampão 

acetato pH 4,5 com eletrodos compósitos GPU modificados com 2,5% (m/m) de MIP, com 

amplitude de 25 mV e ν = 10 mV s-1. 

 

3.1.6. Curva Analítica 

Após a otimização dos parâmetros, foram obtidos voltamogramas de pulso 

diferencial em diferentes concentrações de FA (Figura 14), para os eletrodos EGPU, EGPU-

2,5MIP-FA e EGPU-2,5NIP-FA, para avaliar o efeito da presença do MIP-FA na 

sensibilidade do eletrodo. 

Como mencionado anteriormente, dois picos de redução, em torno de -0,52 (pico 

a) e -0,58 V (pico b) (vs. SCE), foram observados em pH 4,5. As correntes foram, portanto, 

medidas nos potenciais referentes a estes dois picos, a fim de avaliar a sensibilidade, devido à 

presença de MIP-FA e NIP-FA nos eletrodos compósitos, em comparação com o eletrodo de 

GPU não modificado. Os voltamogramas obtidos (Figura 14a-c) mostraram que, em todos os 

casos, as correntes capacitiva e faradaica aumentaram com o aumento da concentração de FA. 

As Figura 15a e Figura 15b apresentam sobreposições das curvas analíticas 

obtidas para o EGPU-2,5NIP-FA, EGPU-2,5MIP-FA e EGPU em -0,52 e -0,58 V (vs. SCE), 

respectivamente. Acima de 2,0 µmol L-1, houve uma tendência para a saturação dos sítios 

ativos, resultando em uma corrente de pico constante, como o aumento da concentração de 
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FA. As inserções nas Figura 15 a e Figura 15b mostram as regiões lineares em concentrações 

mais baixas. 
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Figura 14 - Voltamogramas de pulso diferencial para o FA em concentrações entre 0,1 e 10 µmol L-1, em tampão 

acetato pH 4,5, a = 50 mV, ν = 10 mV s-1, para os eletrodos: (a) EGPU, (b) EGPU-2,5MIP-FA e (c) 

EGPU-2,5NIP-FA. 
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Figura 15- Curvas analíticas para o eletrodo EGPU, EGPU-2,5MIP-FA e EGPU-2,5NIP-FA, usando o pico em  

(a) -0,52 V (vs. SCE) e (b) -0,58 V (vs. SCE). 

 

A Tabela 11 resume os resultados obtidos com os eletrodos modificados e não 

modificados nos potenciais -0,52 e -0,58 V (vs. SCE). 

 

Tabela 11 - Figuras de mérito correspondentes aos picos em  -0,52 e em -0,58 V (vs. SCE) 

Potencial de Pico 

V(vs. SCE) 

Eletrodos Região linear 

(μmol L-1) 

Coeficiente de 

Correlação 

Sensibilidade 

(μA µmol L-1) 

LOD 

(µmol L-1) 

-0,52  

MIP-FA 0,6-2,0 0,992 0,69 0,17 

NIP-FA 0,6-1,5 0,992 0,88 0,16 

GPU 0,6-1,5 0,992 0,88 0,16 

-0,58  

MIP-FA 0,6-2,0 0,999 0,56 0,03 

NIP-FA 0,6-2,0 0,975 0,65 0,30 

GPU 0,6-2,0 0,975 0,66 0,30 

 

Para as correntes de pico obtidas em -0,52 V (vs. SCE), pode ser visto que, 

embora a sensibilidade tenha sido ligeiramente mais elevada para o EGPU e EGPU-2,5NIP-

FA, o intervalo linear foi maior para o EGPU-2,5MIP-FA. O limite de detecção (LOD) foi 

calculado como três vezes o desvio padrão do branco, dividido pela inclinação da reta (115), e 

foi semelhante para todos os eletrodos, nesse potencial. 

No caso das correntes de pico obtidas em -0,58 V (vs. SCE), apesar dos eletrodos 

EGPU e EGPU-2,5NIP-FA apresentarem sensibilidade mais alta, os intervalos lineares foram 
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os mesmos para todos os eletrodos e LOD foi menor para o eletrodo EGPU-2,5MIP-FA, o 

que indica que este eletrodo é capaz de proporcionar uma melhor repetibilidade e dispersão 

reduzida (como confirmado pelos coeficientes de correlação). Portanto, comparando os dois 

potenciais, o eletrodo EGPU-2,5MIP-FA mostrou vantagem apenas em realção ao LOD, em 

-0,58 V (vs. SCE). 

Quando comparados com outros eletrodos de grafite apresentados na Introdução, 

nota-se que seus LOD variam entre 10-6 a 10-10 mol L-1, sendo muitos deles mais sensíveis 

que o presente trabalho. Entretanto, esses limites de detecção baixos são obtidos com etapas 

longas de pre-concentração para preparação de filmes, que resultam em resultados pouco 

reprodutíveis (119), ou são baseados no uso de eletrodos de mercúrio, envolvendo toda a 

problemática ambiental e de saúde que envolve esse metal (81,120,121). Há, ainda, eletrodos 

que envolvem o crescimento de filmes sobre o carbono vítreo (122), o qual é perdido na 

renovação de superfície. O presente eletrodo, embora apresente um LOD relativamente mais 

elevado, possui vantagens em relação à esses eletrodos, como boa repetibilidade e 

reprodutibilidade e possibilidade de produção em massa. 

Os LOD obtidos pelos dois eletrodos propostos por Prasad e colaboradores foram 

menores devido a aplicação da pré-concentração do analito na superfície do eletrodo antes das 

medidas voltamétricas, o que não foi realizado no presente trabalho. Entretanto, o EGPU-

MIP-FA desenvolvido neste trabalho apresenta algumas vantagens como o MIP que está 

presente em todo o corpo do compósito do eletrodo, enquanto que no eletrodo de grafite de 

lápis com filme de sol-gel modificado o MIP está presente somente na superfície do eletrodo 

(82). Outra vantagem é a presença da poliuretana no compósito, dando ao mesmo maior 

resistência e reatividade em relação ao eletrodo de fibra de carbono modificado com MIP 

(83). A principal inovação desta pesquisa (38) está na investigação da seletividade do eletrodo 

para moléculas de tamanho grande e com vários grupos funcionais presentes na estrutura 

como o FA, com o MIP para esse analito inserido na matriz do compósito. 

3.1.7. Determinação do FA em formulações farmacêuticas 

Após otimizar todas as condições conforme descrito, anteriormente, o ácido fólico 

foi determinado nas amostras farmacêuticas comerciais Afopic®, Folifolin® e Folacin® pelo 

método de adição de padrão, em DPV, utilizando o eletrodo EGPU-2,5MIP-FA. Alíquotas 

sucessivas de solução padrão de FA foram adicionadas às amostras contendo 0,9 mmol L-1 de 

FA, em tampão acetato pH 4,5, a fim de obter concentrações de 0,6, 0,9, e 1,2 mmol L-1 de 
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FA. As medidas foram feitas em triplicata. As interferências dos excipientes presentes nas 

amostras comerciais (Tabela 12) foram avaliadas no teste de recuperação. 

 

Tabela 12 - Excipiente das formulações farmacêuticas utilizadas neste estudo 

Formulações Excipientes 

Folacin® Lactose,amidogliconato de sódio, estearato demagnésio, talco, dióxido detitânio, 

polietilenoglicol, trietilcitrato, polissorbato, copolimero ácidometacrilico, simeticona, 

águadestilada, agente de coloração, álcool isopropílico 

Afopic® Estearato demagnésio, celulosemicrocristalina, croscarmelosesódica 

Folifolin® Lactose monohidratada, talco, estearato demagnésio, celulose microcristalina, 

croscarmelosesódica, laurilsulfatode sódio, povidona 

 

A Tabela 13 apresenta as concentrações de FA obtidas por DPV com o EGPU-

2,5MIP-FA e os resultados obtidos utilizando o procedimento oficial, HPLC (114). Os 

resultados obtidos por DPV estão de acordo com os obtidos utilizando HPLC, em um 

intervalo de confiança de 95%, de acordo com o teste t de Student, que confirmou a eficiência 

e o desempenho satisfatório do eletrodo. Também foi avaliado o efeito de matriz, no qual as 

recuperações médias obtidas foram de 97 ± 7; 97 ± 9, e 102 ± 8% para Afopic®, Folacin® e 

Folifolin®, respectivamente, indicando que não houve interferência significativa dos 

componentes das amostras analisadas pelo método proposto (Tabela 14). 

 

Tabela 13 - Determinação do FA em formulações farmacêuticas pelo método de Adição de Padrão, usando 

eletrodo de EGPU-2,5MIP-FA por DPV e HPLC 

Amostras Rotulado / mg DPV / mg 𝑬𝟏
𝒂 / % HPLC/ mg 𝑬𝟐

𝒃/ % 𝑬𝟑
𝒄 / % 

Afopic® 5,00 4,71 - 5,78 4,82 - 3,62 - 2,31 

Folifolin® 5,00 4,64 - 7,14 4,76 - 4,82 - 2,44 

Folacin® 5,00 5,21 + 4,25 5,09 + 1,79 + 2,43 

a = DPV vs Rotulado: ((DPV – Rotulado) / Rotulado) x 100% 

b = HPLC vs Rotulado: ((HPLC – Rotulado) / Rotulado) x 100% 

c = DPV vs HPLC: ((DPV – HPLC) / HPLC) x 100% 

 

Tabela 14 - Valores de recuperação do FA nas três formulações farmacêuticas analisadas 

Amostras Adição Adicionado 

(µmol L-1) 

Encontrado 

(µmol L-1) 

Recuperação 

(%) 

Afopic® 1ª 0,60 0,54 89,7 

 2ª 0,90 0,88 98,3 

 3ª 1,20 1,24 104 

    Média = 97,2 

Folifolin® 1ª 0,60 0,52 87,3 

 2ª 0,90 0,93 104 
 3ª 1,20 1,21 102 

    Média = 97,4 

Folacin® 1ª 0,60 0,61 101 

 2ª 0,90 0,99 110 

 3ª 1,20 1,13 94,1 

    Média = 102 



Resultados e Discussão - 62 

 

 

Um único eletrodo de compósito EGPU-2,5MIP-FA foi utilizado em todas as 

medidas descritas neste trabalho, não sendo necessário regenerar a superfície entre medidas 

sucessivas, o que sugere que o sensor apresenta uma vida útil relativamente longa. 

Os resultados descritos acima demonstraram que o EGPU-2,5MIP-FA pode ser 

utilizado com sucesso na determinação quantitativa de FA em formulações farmacêuticas 

comerciais, sem interferência dos excipientes presentes nestas matrizes, comum ligeiro 

aumento na sensibilidade em baixas concentrações quando comparadas com o EGPU e 

EGPU-2,5NIP-FA. 

3.1.8. Estudo de seletividade 

Um dos motivos do uso do MIP como modificador de um eletrodo é a 

possibilidade de melhorar sua seletividade. No presente caso, o FA, que é uma molécula 

relativamente grande, contendo diversos grupos funcionais na sua estrutura, foi utilizado para 

avaliar a seletividade do EGPU-2,5MIP-FA. Testes de interferência foram realizados 

utilizando o MTX, uma substância com um tamanho molecular relativamente grande e 

estrutura química muito semelhante à do FA, assim como moléculas menores, que contêm 

grupos funcionais também presentes na estrutura do FA e que foram escolhidos com base na 

sua importância biológica. As estruturas de FA e dos interferentes utilizados são ilustrados na 

Figura 16. A Tabela 15 resume os resultados de interferência do MTX em soluções de FA. 

 

Tabela 15 - Relação de interferência do MTX no sinal referente a 0,6 µmol L-1de FA 

 MIP-FA 2,5% Esperada NIP-FA 2,5% 

CFA : CMTX 

(µmol L-1) 

Ip 

(µA) 

Interferência 

(%) 

Interferência 

(%) 

Ip 

(µA) 

Interferência 

(%) 

0,6:0,0 1,76 - - 0,97 - 

0,6:0,6 2,99 69,6 100 1,68 73,4 

0,6:0,9 3,28 86,0 150 2,07 114 

0,6:1,2 3,67 108 200 2,16 123 

 

Pode-se concluir que a interferência do MTX ocorreu em todos os casos, tanto 

para o MIP-FA quanto para o NIP-FA. No entanto, é interessante notar que, embora a 

interferência esperada fosse de 100% (um sinal de corrente igual a duas vezes o sinal de FA 

sozinho) quando as concentrações de FA e MTX eram iguais, os aumentos reais foram de 

apenas 69,6 e 73,4%, para os eletrodos modificados com MIP-FA e NIP-FA, respectivamente. 

O aumento de sinal esperado para uma mistura na proporção 1:2 (FA: MTX, mol/mol) deveria 
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ser de 200% (três vezes o sinal do FA), mas os valores medidos foram 108 e 123% para os 

eletrodos MIP-FA e NIP-FA, respectivamente. Resultados semelhantes foram obtidos 

utilizando uma proporção de 1: 1,5 (FA: MTX, mol/mol). 

Estes resultados sugerem que, embora a interferência tenha sido relativamente 

grande, o MIP-FA foi capaz de discriminar o analito na presença do interferente, apesar da 

semelhança estrutural entre o FA e o MTX, de modo que a interferência observada foi menor 

que a esperada, e que a encontrada para o NIP-FA. 

O FA e o MTX têm estruturas muito próximas, incluindo grupos funcionais 

semelhantes. Tais grupos funcionais certamente interagem com os grupos da matriz do 

metacrilato, uma vez que este responde para ambos os analitos, não importando se foi ou não 

impresso com FA. Quando a mesma concentração de FA e MTX está presente em solução, 

parece que ainda há cavidades disponíveis para pré-concentração de ambos analitos, 

resultando assim em um não reconhecimento do FA no NIP-FA e MIP-FA, surgindo uma 

interferência grave. Quando a concentração de MTX aumenta, uma competição pelas 

cavidades é estabelecida, sendo que o FA é favorecido pelo MIP-FA, enquanto que no NIP-

FA não há qualquer discriminação entre FA e MTX, uma vez que não se têm cavidades para 

discriminar entre eles, resultando em uma maior interferência. 

Os resultados obtidos para os testes de interferência de substâncias 

biologicamente relevantes como ácido ascórbico (AA), dopamina (DA) e ácido úrico (AU) 

(Figura 16) foram obtidos utilizando o EGPU-2,5MIP-FA e estão mostrados na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Interferência de AA, DA e UA no sinal obtido para 0,6 µmol L-1 de FA usando o EGPU-2,5MIP-FA 

 Esperada AA UA DA 

CFA:CINTERFERENTE 

(µmol L-1) 

Interferência 

(%) 

Ip 

(µA) 

Interferência 

(%) 

Ip 

(µA) 

Interferência 

(%) 

Ip 

(µA) 

Interferência 

(%) 

0,6:0,0 - 0,63 - 0,78 - 0,58 - 

0,6:0,6 100 0,94 48,1 0,88 12,2 0,70 21 

0,6:0,9 150 1,28 102 0,93 19,2 1,40 143 

0,6:1,2 200 1,52 140 1,19 52,3 1,48 157 

 

A interferência foi observada para todas as espécies avaliadas, especialmente AA 

e DA. A menor interferência observado para o UA, pode ter sido devido à sua estrutura rígida 

sem ramificações, em que os heteroátomos são fixos nos anéis, o que poderia dificultar a sua 

complexação nos locais de coordenação na cavidade do MIP, apesar da sua semelhança com a 

região da molécula do FA em que os anéis heterogêneos, contendo heteroátomos de 

nitrogênio estão presentes. Por outro lado, AA e DA possuem grupos funcionais em cadeias 

alifáticas, bem como grupos pendentes ligados a anéis, resultanto em maior mobilidade 
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rotacional, o que pode ter facilitado a coordenação nos sítios ativos nas cavidades, resultando 

em uma maior interferência. 
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Figura 16–Fórmula estrutural do (a) FA, (b) MTX, (c) AA, (d) DA e (e) UA 

 

Assim, a interferência nos MIPs parece estar relacionada com o processo de 

impressão quando a molécula molde é inserida na cavidade, durante a polimerização e interaje 

com grupos funcionais dos monômeros, iniciadores e agentes de reticulação. A remoção do 

molde deixaria uma cavidade com grupos pendentes capazes de coordenar outras moléculas 

molde durante a análise. A utilização de uma grande molécula molde com diversos grupos 

funcionais diferentes na sua estrutura cria uma cavidade grande, cheia de sítios de 

coordenação, com a conformação do molde. 

Assim, devem-se considerar duas fontes possíveis de interferência nos MIPs 

quando se usam moléculas molde de dimenssões grandes. A primeira seria a interferência de 

moléculas também grandes, mas com estrutura e grupos funcionais semelhantes ao molde, 

que podem se coordenar aos sítios pendentes no polímero. Neste caso, o efeito foi ilustrado 

pela interferência do MTX. A segunda é resultante da interação de grupos funcioanis 

presentes em pequenas moléculas, que apresentam semelhanças com aqueles presentes no 

molde. Assim, podem coordenar-se com sítios de coordenação da cavidade, tal como 

demonstrado pelos efeitos de AA e DA, e em menor proporção pelo UA. Neste caso, porém, a 
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mobilidade estrutural desses grupos funcionais tem papel importante ao tornar mais ou menos 

disponíveis para coordenação desses grupos funcionais. 

Quando o molde é uma molécula pequena, apenas o efeito conformacional parece 

desempenhar um papel importante na seletividade, porque alguns grupos funcionais estão 

presentes. Exemplos disso incluem a utilização de moldes como paracetamol (29), piridoxina 

e epinefrina (resultados do grupo ainda não publicados), e outras moléculas (119,123). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Diclofenaco  



Resultados e Discussão - 67 

 

3.2. Diclofenaco 

3.2.1. Caracterização do MIP-DCF 

As amostras de MIP-DCF e NIP-DCF foram analisadas pela microscopia 

eletrônica de varredura (SEM), microscopia eletrônica de transmissão (MET) e suas áreas 

superficiais foram medidas pelo método de BET. 

3.2.1.1. Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) 

As imagens de SEM do MIP-DCF e do NIP-DCF estão apresentadas na Figura 17. 

 

a)  b)  

c)  d)  

e)  f)  
Figura 17 -Micrografias de SEM para o MIP-DCF (a, c, e) e para o NIP-DCF (b, d, f), com magnificações de 

250x, 5.000x e 200.000x, respectivamente. 
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Nas Figura 17a/c e Figura 17b/d já se verifica que o MIP-DCF e o NIP-DCF 

apresentam aspecto compacto e cristalino. As Figura 17e e Figura 17f mostram uma 

aglomeração porosa e mais deformações no MIP-DCF, enquanto que o NIP-DCF apresenta 

uma arranjo mais compacto entre as partículas. 

Sob maior ampliação, 5.000 x, a superfície das partículas se apresenta porosa 

(Figs. 17.c e 17.d) mais irregular no caso dos DCF-MIP, sugerindo maior porosidade nesse 

caso. 

As Figura 17e e Figura 17f, com ampliação de 200.000x, mostram uma 

aglomeração com poros maiores e mais deformações no MIP-DCF, enquanto que o NIP-DCF 

apresenta uma arranjo mais compacto entre as partículas. 

3.2.1.2. Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) 

As imagens bidimensionais de TEM para MIP-DCF e NIP-DCF estão 

apresentadas nas Figura 18a e 18b e suas imagens tridimensionais criadas com auxílio do 

Matematica® estão nas Figura 18c e 18d. 

 

a)  b)  

c)  d)  

Figura 18 - Imagens bidimensionais do TEM do (a) MIP-DCF com ampliação de 31000x e (b) NIP-DCF com 

ampliação de 175000x e suas respectivas imagens tridimensionais criadas por um programa de 

tratamento de dados (c) MIP-DCF e (d) NIP-DCF apresentadas nas cores verde (plano de fundo), 

azul claro, azul escuro, rosa, vermelho, laranja e amarelo (mais longe do plano). 
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As Figura 18a e Figura 18b mostram uma micrografia representativa de várias que 

foram tiradas para o MIP-DCF e o NIP-DCF, respectivamente. Pode-se verificar que as 

partículas NIP-DCF são maciças e não possuem cavidades (Figura 18b) como observado em 

umas das partículas isoladas do MIP-DCF (Figura 18a). Para melhor visualizar esta diferença, 

observa-se as imagens construídas em 3D para o MIP-DCF e NIP-DCF nas Figura 18c e 18d, 

respectivamente. 

Em relação ao MIP-DCF, foram observas partículas poliméricas isoladas na 

escala nanométrica com vários tamanhos, com pequenas cavidades de áreas circulares, em sua 

maioria. 

Com o auxílio do Matematica® as partículas das imagens de TEM foram 

selecionadas para calcular sua área e seu diâmetro médio (Tabela 17). O mesmo foi realizado 

com as cavidades destas partículas (Tabela 18). 

 

Tabela 17 - Dimensões das partículas de MIP-DCF 

 Partículas do MIP-DCF 

Grupo Área (nm2) Diâmetro médio (nm) 

1 (3 ± 1) x 104 (1,6 ± 0,3) x 102 

2 1,4 x 105 1,6 x 102 

 

Tabela 18 - Dimenssões das cavidades das partículas de MIP-DCF 

 Cavidades do MIP-DCF 

Grupo Área (nm2) Diâmetro médio (nm) 

1 (5 ± 2) x 101 (6 ± 2) x 100 

2 (3 ± 2) x 102 (1,2 ± 0,5) x 101 

3 (1,3 ± 0,4) x 103 (2,4 ± 0,7) x 101 

 

As partículas foram classificadas em dois grupos por terem áreas na ordem 104 e 

106 nm2 e diâmetros médios na ordem de 100 nm. Já as cavidades foram classificadas em três 

grupos com áreas variando de 10, 102 e 103 nm2 e diâmetros médios na ordem de 10 nm. 

De acordo com o software ACD / Chem Sketch® o volume molar do DCF é 206,8 

cm3 mol-1, ou seja, um volume de 0,342 nm3 por molécula. Supondo que seja uma esfera, uma 

molécula de FA tem uma área de 2,366 nm2 e um raio de aproximadamente 0,434 nm. 
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3.2.1.3. BET 

A área superficial obtida para o MIP-DCF e NIP-DCF foi de 314,8 e 250,5 m2 g-1, 

respectivamente. O aumento de 25,6% na área superficial do MIP-DCF confirma a impressão 

molecular do diclofenaco na superfície do polímero, causando deformações na mesma, como 

já foi verificado nas imagens de TEM. 

3.2.2. Estudo voltamétrico dos eletrodos EGPU-MIP-DCF 

Os voltamogramas cíclicos apresentados na Figura 19 foram obtidos para avaliar 

o comportamento do DCF utilizando o eletrodo compósito GPU modificado com 2,5% (m/m) 

de MIP (EGPU-2,5MIP-DCF) em comparação ao eletrodo de carbono vítreo (GC). Os 

voltamogramas cíclicos foram realizados em solução de ácido perclórico 25 mmol L-1, pHcond 

1,6, com 10% de ACN (v/v), com v = 50 mV s-1, na mesma faixa de potencial e meio 

eletrolítico e velocidade de varredura de potencial utilizadas por Blanco-Lopez (109), visando 

a comparação dos resultados, já que aquele autor também fez uso de eletrodos de grafite e 

compósitos desse condutor aglutinado por diferentes polímeros. 

Entretanto, trata-se de um meio relativamente agressivo, com a presença de 

HClO4 e acetonitrila em concentração significativa, além de varreduras relativamente lentas, 

que expõem a superfície eletródica a um possível tratamento eletroquímico (124). 

Há algum tempo este grupo de pesquisa vem observando a presença de sinais 

voltamétricos nos eletrodos de GPU (18,125,126), os quais foram atribuídos à resposta 

eletroquímica devida à presença de grupos funcionais da PU, ou mesmo do grafite, que seriam 

ativados quando os eletrodos são submetidos à ciclagem em potenciais mais elevados, 

dependendo do meio. 

No presente trabalho, esse fenômeno foi observado com maior evidência, como 

pode ser observado na Figura 19. Inicialmente foi feito um experimento no qual eletrodos de 

carbono vítreo, GPU sem MIP e GPU com DCF-MIP foram submetidos a 5 ciclos sucessivos 

de potencial entre -0,2 e +1,2 V (vs. SCE) em solução contendo ácido perclórico 25 mmol L-1, 

pHcond 1,6, com 10% de ACN (v/v), a v = 50 mV s-1. Os resultados são apresentados na Figura 

19a. 
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Figura 19 - Voltamogramas cíclicos em solução ácido perclórico 25 mmol L-1, pHcond 1,6, com 10% de ACN 

(v/v), com  

v = 50 mV s-1, utilizando GC, EGPU e EGPU-2,5MIP-DCF (a) sem analito e (b) com DCF  

0,2 mmol L-1. 

 

A Figura 19a mostra que, na ausência de DCF, o eletrodo GC não apresenta 

resposta voltamétrica nas ciclagens sucessivas, mostrando que não há evidência da presença 

de impurezas eletroativas na solução ou contaminações na cela ou nos eletrodos. Entretanto, 

tanto no GPU não modificado, quanto no modificado com DCF-MIP, nota-se um processo 

intenso, irreversível, em torno de 1,1 V, no primeiro ciclo que tende a desaparecer nas 

varreduras seguintes. Enquanto isso, surgem dois pares redox, referentes a processos 

reversíveis em 0,60/0,52 V e 0,35/0,30V. Tais eventos foram atribuídos à ativação de grupos 
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funcionais presentes na PU, pois também aparecem quando grafites de diferentes origens são 

utilizados. 

Quando DCF é adicionado à solução, o eletrodo de GC apresenta um sinal 

irreversível em 0,84 V (vs. SCE, chamado aqui de IDCF,), que se desloca para potenciais mais 

positivos com a sequência das varreduras, se fixando em 1,0 V a partir do 4° ciclo, enquanto a 

corrente se atenua e se torna constante a partir do 3° ciclo. Isso sugere adsorção de produtos 

de oxidação na superfície do GC. Na reversão da varredura de potenciais, surge um pico de 

redução em torno de 0,50 V no primeiro ciclo. Nas varreduras seguintes se estabelece um 

sistema redox reversível com um processo oxidativo que se desloca para potenciais mais 

positivos com as varreduras sucessivas, tendendo a 0,70 V, associado a um processo redutivo 

que se fixa em 0,35 V na varredura de redução. Em relação a estes picos, Blanco-Lopez 

(2003), que utilizou GC em ácido perclórico 0,1 mol L-1 afirma que em pH 1,0, o DCF é 

oxidado irreversivelmente (IDCF), gerando subprodutos dessa oxidação que se apresentam na 

forma dos processos reversíveis chamados, IIDCF e IIIDCF. 
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Figura 20 - Mecanismo de oxidação do DCF segundo Razmi e colaboradores (127). 

 

Nos eletrodos GPU modificado ou não, observa-se o surgimento de processo 

anódico irreversível em 0,831 V (vs. SCE) que diminui com os ciclos subseqüentes e que foi 

atribuído à oxidação do DCF, IDCF, segundo Blanco-Lopez (2004). No sentido da redução, 

nota-se um pico catódico em 0,834 V (vs. SCE), provavelmente, referente à redução do 

produto proveniente da oxidação do DCF. Nas varreduras seguintes surgem picos dos 

produtos de oxidação do DCF, como dito acima, em 0,401 e 0,617 V (vs. SCE), chamados de 

IIIDCF e IIDCF, respectivamente. Notam-se também os picos provenientes dos grupos 

funcionais da PU em 0,59/0,55V (par PUI) e 0,35/0,25V (par PUII), que se apresentam de 

forma quase coincidente com esses processos. 

Nos ciclos seguintes observa-se uma diminuição de intensidade do pico IDCF e 

consequentemente um aumento seguido da estabilização de intensidade dos picos dos 

produtos IIDCF, IIIDCF. 
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Entretanto, felizmente, de acordo com Blanco-Lopez (108), utilizando o GC, 

apenas o sinal do processo IDCF é considerado um sinal analítico. Além disso, em 

concentrações de ordem de µmolar, o pico aumenta linearmente com a velocidade de 

varredura, indicando que o processo é controlado pela adsorção, enquanto que para 

concentrações entre 10-5 e 10-3 mol L-1, o sinal se aumenta linearmente com a raiz quadrada da 

velocidade de varredura de potencial, indicando que o processo ocorre por difusão. 

Como resumo dessas observações pode-se concluir que o eletrodo GPU não deve 

ser usado em potenciais mais elevados que 1,0 V (vs. SCE), neste meio, para evitar o 

surgimento dos picos referentes aos grupos funcionais que poderiam interferir nos processos 

secundários do DCF. Porém, para fins quantitativos, utiliza-se o pico de oxidação do DCF, em 

torno de 0,8 V (vs. SCE), o qual não sofre influência dos picos dos grupos funcionais da PU. 

Para confirmar essas observações e a possibilidade de usar quantitativamente o 

eletrodo GPU modificado com os DCF-MIPs, obtiveram-se também voltamogramas de pulso 

diferencial, sob condições semelhantes, utilizando os eletrodos GC e EGPU-2,5MIP-DCF 

para avaliar seu comportamento voltamétrico na determinação de DCF. Os resultados são 

mostrados na Figura 21. 

Na primeira varredura da Figura 21a, usando o GC, observa-se o pico referente ao 

processo de oxidação, IDCF, em 0,805 V (vs. SCE), com intensidade de corrente de 6,0 µA, 

medida a partir do branco. Com as subsequentes varreduras seu sinal diminui para 0,2 µA. Os 

picos relacionados aos processos de oxidação IIDCF e IIIDCF aparecem na segunda varredura 

em 0,640 e 0,347 V (vs. SCE), nas ordens de µA e nA, respectivamente.  

Na Figura 21b, para o EGPU-2,5MIP-DCF verifica-se um pico intenso de 

oxidação do DCF, IDCF, em 0,786 V (vs. SCE), medindo 42 µA na primeira varredura. Na 

segunda varredura aparecem os picos de oxidação IIDCF e IIIDCF, nos respectivos potenciais 

0,581 e 0,357 V (vs. SCE), medindo 17 e 4,9 µA, respectivamente. Os picos observados no 

branco, em 0,308 e 0,547 V (vs. SCE) estão relacionados aos grupos funcionais da PU. 
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Figura 21 - Voltamogramas de pulso diferencial para DCF 0,2 mmol L-1 utilizando (a) GC e (b) EGPU-2,5MIP-

DCF em solução ácido perclórico 25 mmol L-1 pHcond 1,6 com 10% de ACN (v/v), com  

v = 10 mV s-1 e a = 50 mV. 

  

A partir da segunda varredura, ocorre a diminuição de intensidade de corrente do 

IDCF e, consequentemente, o aparecimento dos picos dos subprodutos IIDCF e IIIDCF seguido da 

adsorção do produto de reação, IDCF, nas varreduras seguintes, como observado anteriormente 

em voltametria cíclica. 
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Também podem ser vistos sinais discretos em aproximadamente 0,20 e 0,45 V, 

referentes aos grupos funcionais da poliuretana, provenientes de tratamento eletroquímico, 

como já foi discutido acima. 

 

3.2.3. Otimização da percentagem do modificador 

 

Já que a DPV seria utilizada para fins quantitativos, seus resultados foram 

utilizados na escolha da melhor percentagem de MIP-DCF na modificação do eletrodo 

EGPU-MIP-DCF. Então, voltamogramas de pulso diferencial foram obtidos para DCF  

20,0 µmol L-1 em meio fosfato pH 7 com 10% ACN (v/v) com eletrodos compósitos grafite e 

poliuretana sem modificação (EGPU) e modificados com 2,5; 5,0; 7,5 e 10% (m/m) de 

polímero com impressão molecular para diclofenaco (EGPU-MIP-DCF). Serão mostrados 

somente os voltamogramas obtidos com ele EGPU-2,5MIP-DCF sem e com o DCF (Figura 

22), pois os voltamogramas obtidos com outros eletrodos apresentaram mesmo perfil. 

Com a adição do DCF, observou-se nos voltamogramas da primeira varredura um 

pico de- oxidação do DCF (IDCF) em torno de 0,528 / 0,542 V (vs. SCE). Na segunda 

varredura o pico IDCF se mantém, em menor intensidade, e aparece o outro pico em torno de 

0,284 / 0,290 V (vs. SCE) referente a IIDCF, subproduto de oxidação do DCF. 
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Figura 22 - Voltamogramas de pulso diferencial obtidos para DCF 20,0 µmol L-1 em meio de solução fosfato pH 

7 com 10% de ACN (v/v) com eletrodos EGPU-2,5MIP-DCF, com a = 50 mV e ν = 10 mV s-1. 
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A Figura 23 apresenta os voltamogramas da primeira e da segunda varreduras de 

todos os EGPU modificados com MIP para comparação. O voltamogramas obtidos com o GC 

foram mostrados, com o propósito de ilustrar que o pico observado em 0,168 V (vs. SCE) nos 

outros eletrodos está relacionado à PU e não ao DCF. 
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Figura 23 - Voltamogramas de pulso diferencial da (a) primeira e (b) segunda varredura obtidos para DCF 20,0 

µmol L-1 em meio de solução fosfato pH 7 com 10% de ACN (v/v), com EGPU sem modificação e 

modificados com 2,5%, 5,0%, 7,5% e 10% (m/m) de MIP-DCF com a = 50 mV e ν = 10 mV s-1. 
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A Tabela 19 mostra os valores dos picos de oxidação do DCF medidos na 

primeira e na segunda varreduras. 

 

Tabela 19 - Correntes obtidas em DPV para picos de oxidação do DCF nas duas varreduras 

 Pico Corrente Ip / µA 

GC EGPU EGPU-MIP-DCF / % 

2,5 5,0 7,5 10 

1ª Varredura IDCF 0,315 0,725 1,098 0,982 0,795 0,696 

2ª Varredura IDCF 0,271 0,533 0,715 0,668 0,553 0,528 

 IIDCF 0,122 1,636 2,067 1,496 1,293 0,934 

 

Os dados da Tabela 18 mostram significativo incremento na corrente de pico na 

ordem: 

IGC<IEGPU-MIP 10%<IEGPU-MIP 7,5%<IEGPU<IEGPU-MIP 5%<IEGPU-MIP 2,5%, 

entretanto a corrente no eletrodo modificado diminui com o aumento da percentagem de MIP. 

Isso ocorre, provavelmente, devido à diminuição da quantidade de grafite, fase condutora, à 

medida que a percentagem de MIP aumenta, causando maior resistência à passagem de 

corrente. 

Neste trabalho, o pico IDCF localizado em torno de 0,534 V (vs. SCE), que se 

refere à oxidação do DCF, será o pico usado para fins quantitativos, pois é mais sensível que o 

pico IIDCF (0,285 V (vs. SCE)) em concentrações de DCF na ordem de nmol L-1, na primeira 

varredura. Apesar de que o pico IIDCF, tem corrente elevada na segunda varredura não seria 

prático desenvolver um método com duas corridas DPV, para cada ponto. Portanto, o eletrodo 

escolhido para os estudos seguintes foi o EGPU-2,5MIP-DCF. 

3.2.4. Escolha do meio eletrolítico e pH 

 

Utilizando o EGPU-2,5MIP-DCF em DPV, foi feito um estudo para a comparação 

da resposta eletroquímica do DCF, baseando-se nos trabalhos de Blanco-Lopez (108,109), 

que usou solução fosfato 0,1 mol L-1 e a solução de ácido perclórico 25 mmol L-1, pHcond 1,6, 

respectivamente. Foram obtidos voltamogramas em solução fosfato com valores de pH 2,5; 3; 

4; 5; 6 e 7 e em solução de ácido perclórico 25 mmol L-1, pHcond 1,6 (Figura 24). 

A Figura 24 mostra os voltamogramas de pulso diferencial para DCF 20 µmol L-1 

em Ácido Perclórico 25 mmol L-1 pHcond 1,6 e em Fosfato 0,1M em pH 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 

e 7,0 utilizando eletrodo de carbono vítreo e o eletrodo compósito GPU modificado com 2,5% 
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(m/m) de MIP-DCF a ν = 10 mV s-1, a = 50 mV na faixa de potenciais entre 0,1 e 1,0 V (vs. 

SCE). 
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Figura 24 - Voltamogramas de pulso diferencial obtidos para DCF 20 µmol L-1 em (a) ácido perclórico  

25 mmol L-1 pHcond 1,6 com 10% de ACN (v/v), e em solução fosfato em pH (b) 2,5; (c) 3,0; (d) 4,0; 

(e) 5,0; (f) 6,0 e (g) 7,0 com 10% de ACN (v/v),  utilizando o EGPU-2,5MIP-DCF com a = 50 mV e 

ν = 10 mV s-1. 

 

A Tabela 20 aponta os valores de potencial e de corrente para o pico IDCF nas 

soluções de ácido perclórico e solução fosfato em diferentes valores de pH. 

 

Tabela 20 - Valores de corrente e potencial para o pico de oxidação do DCF obtidos a partir dos voltamogramas 

de pulso diferencial da primeira varredura 

Varredura Pico pH meio eletrólito 

HClO4 Solução fosfato 

1,6 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

 E / V IDCF 0,803 0,764 0,730 0,681 0,632 0,593 0,534 

1ª I / µA IDCF 7,751 5,716 3,339 3,328 1,203 1,376 0,976 

2ª  IDCF 4,820 2,809 1,945 1,566 0,683 0,955 0,585 

 

Pela Figura 24 e Tabela 20 pode-se observar que, com o aumento do pH em 

solução fosfato, o pico de oxidação é deslocado para potenciais menos positivos e a há uma 

diminuição significativa na intensidade de corrente. 

A Tabela 20, o resultado da intensidade de corrente do pico do IDCF na primeira e 

na segunda varredura é mais intenso em meio Ácido perclórico 25 mmol L-1 em pHcond 1,6. 

Comparando-se os voltamogramas em ácido perclórico pHcond 1,6 e solução 

fosfato pH 2,5 (Figura 25), observa-se que, tanto na primeira, quanto na segunda varredura, a 

intensidade do pico é maior em ácido perclórico. Portanto, apesar de o potencial de oxidação 

ser um pouco mais deslocado para valores mais altos, optou-se por esse eletrólito para os 

estudos seguintes. 
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Assim, a tentativa de usar H3PO4, que é um eletrólito menos agressivo para o 

polímero PU aglutinante do eletrodo, mostrou-se menos sensível e optou-se pelo uso do ácido 

perclórico/ACN, porém com intervalo de potenciais mais restrito para evitar a oxidação da PU 

e, consequentemente minimizar a interferência dos picos referentes aos seus grupos 

funcionais nas determinações, como se apresenta a seguir. 
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Figura 25 - Voltamogramas de pulso diferencial da (a) primeira e (b) segunda varredura obtidos para DCF 20 

µmol L-1  em (preto) solução fosfato pH 2,5 com 10% de ACN (v/v) e em (vermelho) ácido 

perclórico 25 mmol L-1 pHcond 1,6 com 10% de ACN (v/v), utilizando o EGPU-2,5MIP-DCF com  

a = 50 mV e ν = 10 mV s-1. 
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3.2.5. Otimização do potencial e tempo de acumulação 

 

Utilizando o EGPU-2,5MIP-DCF, fez-se um estudo do tempo e do potencial de 

acumulação, devido à presença do MIP-DCF no eletrodo. Inicialmente fixou-se um tempo de 

pré-concentração de 60 segundos e foram obtidos voltamogramas para os valores de potencial 

de acumulação de 0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 e 0,5 V (vs. SCE), com renovação da superfície entre 

cada medida, para escolher o potencial de pré-concentração que promovesse um pico com 

maior intensidade de corrente (Figura 26 e Tabela 21). Um voltamograma sem pre-

concentração foi obtido para comparação. 
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Figura 26- Voltamogramas de DPAdASV com DCF 10 µmol L-1 em ácido perclórico 25 mmol L-1pHcond 1,6 

com 10% de ACN (v/v), com tempo de acumulação de 60 segundos para diferentes valores de 

potencial de acumulação, utilizando EGPU-2,5MIP-DCF. 

 

Tabela 21 - Valores de IDCF obtidos nos voltamogramas de DPAdASV com tempo de acumulação de 60 s e 

diferentes valores de potencial de acumulação 

E / V 

(vs. SCE) 
Varredura 

Sem 

pré-concentração 
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

I / µA 1ª 5,309 7,063 7,353 7,398 5,915 6,671 7,234 

 2ª 3,269 6,179 6,179 6,874 5,617 5,583 6,559 
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Pela Figura 26 e Tabela 21, verificou-se que as maiores intensidades de corrente 

na 1ª varredura foram obtidas para os valores de potencial de 0,1; 0,2 e 0,5 V. Foi observado 

que a maior intensidade de corrente do pico IDCF ocorre para o potencial de acumulação 0,2 V 

(vs. SCE), sendo este escolhido para dar continuidade ao trabalho. 

Em seguida, diminuiu-se o intervalo de potencial para o pico de interesse, IDCF, 

não ter interferência do pico IIDCF e foram obtidos voltamogramas de DPAdASV para valores 

de tempo de acumulação de 0; 60; 120; 180; 240; 300; 360 e 480 segundos. 

As Figura 27a e Figura 27b mostram uma tendência à estabilização na intensidade 

da corrente de pico a partir de 300 segundos de pré-concentração, sendo este o tempo 

escolhido para acumular o DCF na superfície do eletrodo. 

 

0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95

0

2000

4000

6000

8000

10000

I 
/ 
n

A

E / V (vs. SCE)

tempo de pré-concentração / s

 Branco

 0

 60

 120

 180

 240

 300

 360

 480

 

a) 



Resultados e Discussão - 87 

 

0 100 200 300 400 500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

I 
/ 
n

A

t
PC

 / s
 

b) 

Figura 27 - (a) Voltamogramas de DPAdASV com DCF 10 µmol L-1 em ácido perclórico 25 mmol L-1 pHcond 1,6 

com 10% de ACN (v/v), para diferentes tempos de acumulação, utilizando EGPU-2,5MIP-DCF  e 

E= 0,2 V, com a = 50 mV e ν = 10 mV s-1 e (b) relação da corrente de pico IDCF com o tempo de pré-

concentração. 

 

Para otimização da amplitude de pulso (a) e da velocidade de varredura de 

potencial (ν), foi usado um planejamento fatorial 2n, n = número de variáveis (a, ν), no qual 

foram estabelecidos valores de a =10 e 25 mV s-1 e valores de ν = 25 e 50 mV, totalizando-se 

quatro experimentos (Figura 28). 
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Figura 28- Voltamogramas de de DPAdASV com redissolução anódica para EGPU-2,5MIP-DCF, t = 300s, 

E = 0,2 V (vs. SCE) em ácido perclórico 25 mmol L-1 pHcond 1,6 com 10% de ACN (v/v), com a = 

50mV e v = 10 mV s-1. 
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Pode-se observar na Figura 28, a distorção dos picos na velocidade de 25 mV s-1, 

enquanto que com ν = 10 mV s-1, os picos se apresentaram bem definidos. Assim, foi 

escolhida a amplitude de 50 mV e a velocidade de 10 mV s-1 por promover picos bem 

definidos e maior intensidade de corrente. 

A  

Tabela 22 mostra os parâmetros otimizados e utilizados na obtenção dos 

voltamogramas e das curvas analíticas. 

 

Tabela 22 - Otimização dos parâmetros para determinação do DCF em DPCSV 

Parâmetros Otimizados Selecionados 

Meio eletrolítico Solução Fosfato com 10% de ACN 

(v/v), pH 2,5; 3; 4; 5; 6; 7 

Ác. Perclórico 

25 mmol L-

1pHcond 1,6 com 

10% ACN, 

Ác. perclórico25 mmol L-1 

10% de ACN (v/v), pHcond 1,6 

Tempo de pré-concentração / s 0; 60; 120; 180; 240; 300;360; 480 300 

Potencial de acumulação / V (vs. SCE) 0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 0,2 

Amplitude / mV 25; 50 mV 50 

Velocidade de varredura de potencial / mV s-1 10; 25 mV s-1 10 

3.2.6. Curva Analítica 

Voltamogramas de DPAdASV foram obtidos sem renovação da superfície do 

eletrodo entre as medidas na determinação do DCF nas concentrações de 0,01 e  

1 µmol L-1, utilizando os eletrodos EGPU, EGPU-2,5MIP-DCF e EGPU-2,5NIP-DCF para 

comparação (Figura 29). 

Pela Figura 29 pode-se observar que o eletrodo EGPU não modificado (Figura 

29a) apresenta perfis bem comportados com pico em 0,830 V a partir de 0,020 μmol L-1, que 

se desloca ligeiramente para potenciais mais positivos com o aumento da concentração. 
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Figura 29 - Voltamogramas de DPAdASV com CDCF entre 0,01 e 1,00 µmol L-1 de DCF, tempo de 

acumulação de 300s e Eacc = 0,2 V (vs. SCE) em ácido perclórico 25 mmol L-1 pHcond 1.6 com 

10% de ACN (v/v), com a = 50mV e v = 10 mV s-1. 
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Enquanto isso o EGPU-2,5MIP-DCF apresenta picos no mesmo potencial a partir 

de 0,20 mol L-1 (Figura 29b), porém com maior intensidade de corrente. Forte distorção no 

perfil voltamétrico foi observada em concentração de 1,0 μmol L-1, que poderia ser atribuída a 

uma saturação dos MIPs e resposta de DCF na superfície do polímero, em regiões em que não 

houve impressão. O pico parece se desdobrar em dois, em 0,855 e 0,873V. 

Isso é corroborado pelo pico de oxidação observado na Figura 29c, quando o NIP, 

são usados na modificação do eletrodo. Neste caso os picos não apresentam a definição 

observada nos casos anteriores, mas ocorrem em potencial de 0,88 V. 

A partir desses voltamogramas acima, foram obtidas curvas analíticas para o DCF 

(Figura 30), utilizando os eletrodos sem modificação (EGPU) e modificado com impressão 

molecular (EGPU-2,5MIP-DCF) e sem impressão molecular (EGPU-2,5NIP-DCF). 

A Tabela 23 mostra as regiões lineares, coeficientes de correlação linear (R), 

sensibilidades e limites de detecção dos respectivos eletrodos. 

O intervalo de concentração estudado foi de 0,01 a 1,00 μmol L-1, entretanto, 

pelas curvas apresentadas na Figura 30, pode-se observar que, com exceção do EGPU-

2,5NIP-DCF, todos os eletrodos apresentaram apenas uma região linear, que alcança até 0,20 

μmol L-1, quando se observa saturação dos sítios ativos de resposta dos eletrodos, exceto para 

o EGPU-2,5NIP-DCF, em que essa região vai até 0,10 μmol L-1. 
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Figura 30 - Curvas analíticas obtidas à partir dos voltamogramas da Figura 21, para DCF, utilizando-se o EGPU, 

EGPU-2,5MIP-DCF e EGPU-2,5NIP-DCF. 

 

Tabela 23 - Região linear, Coeficiente de correlação linear, inclinação e LOD para DCF 

*𝑳𝑶𝑫 =
𝟑.𝑺𝒅𝑨

𝒃
 [𝟔] 

 

Pelos dados da Tabela 23 pode-se observar que o eletrodo EGPU-2,5MIP-DCF 

apresentou LOD menor em relação aos outros eletrodos, enquanto que EGPU e EGPU-

2,5NIP-DCF apresentaram valores semelhantes. 

A sensibilidade do EGPU-2,5MIP-DCF foi o dobro da sensibilidade obtida 

empregando-se o EGPU, enquanto que a menor sensibilidade foi obtida, empregando-se o 

EGPU-2,5NIP-DCF devido a diminuição do material condutor pelo polímero sem cavidades 

para o analito. 

As regiões lineares observadas para os eletrodos obedeceram às seguintes 

Equações: 

Eletrodo Região linear / 

μmol L-1 

Coeficiente de 

correlação Linear (R) 

Slope (b) / 

µA µmol-1L 

*LOD / 

ηmol L-1 

EGPU 0,01 – 0,20 0,997 1,20 5,31 

EGPU-2,5MIP-DCF 0,01 – 0,20 0,999 2,01 0,990 

EGPU-2,5%NIP-DCF 0,02 – 0,10 0,996 0,647 6,13 
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EGPU, 0,01 e 0,2μmol L-1: 

Ip= 0,014μA + 1,204μA µmol-1 L CFA, (n = 6, R = 0,997)                                   (5) 

EGPU-2,5MIP-DCF, 0,01 e 0,2μmol L-1: 

Ip= 0,022 μA + 2,009 μAµmol-1L CFA, (n = 6, R = 0,999)                                   (6) 

EGPU-2,5NIP-DCF, 0,02 e 0,1μmol L-1: 

Ip= 0,003μA + 0,646 μAµmol-1L CFA, (n = 6, R = 0,996)                                    (7) 

Com relação às diferenças de desempenho, pode-se inferir que a presença dos 

MIPs no EGPU-2,5MIP-DCF permitiu interação do DCF com os grupos funcionais presentes 

nas cavidades do MIP. Como não foi feita a impressão molecular do DCF no NIP-DCF, este 

não possui cavidades e, consequentemente, a resposta do eletrodo apresentou menor sinal de 

corrente, nesse caso, associada à ocupação de sítios condutivos do grafite pelo polímero 

modificador. Como o eletrodo sem modificação só possui grafite e poliuretana em sua 

composição, o sinal do DCF se mostrou maior que o NIP-DCF, pois há, nesse caso, maior 

quantidade de material condutor na superfície e, consequentemente, maior área ativa. 

3.2.7. Determinação do DCF em formulações farmacêuticas 

Considerando seu desempenho nas soluções artificiais, o EGPU-2,5MIP-DCF foi 

utilizado para determinar o DCF em 3 amostras farmacêuticas: Biofenac®, Diclofenaco 

Sódico® e Voltaren®, pelo método de Adição de Padrão. A Figura 31a, 30c e 30e apresentam 

os voltamogramas DPASV com 3 adições de DCF e as Figura 31b, 30d e 30f mostram as 

respectivas curvas de adição de padrão. 
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Figura 31 - Resultados da determinação de 100 nmol L-1 DCF em amostra farmacêutica de (a) Biofenac®, (c) 

Medley® e (e) Voltaren® em condições otimizadas (Tabela 20) e as curvas de adição de padrão 

para DCF em (b) Biofenac®, (d) Medley® e (f) Voltaren®. Voltamogramas de DPAdASV em 

meio de ácido perclórico 25 mmol L-1 pHcond 1,6 com 10% de ACN (v/v), obtidos 

com EGPU-2,5MIP-DCF 

 

A Tabela 24 mostra os resultados obtidos por DPV e HPLC em comparação com 

o valor rotulado. 

 

Tabela 24- Determinação do DCF em formulações usando EGPU-2,5MIP-DCF em DPASV 

Amostras Rotulado / mg DPV / mg E1 / % HPLC/ mg 𝑬𝟐
𝒃/ % 𝑬𝟑

𝒄 / % 

Biofenac® 50,0 49 ± 5 -2,1 48 ± 1 - 3,8 1,5 

Medley® 50,0 47,2 ± 0,3 -5,7 50 ± 2 - 1,3 -4,6 

Voltaren® 50,0 50 ± 2 -0,5 50 ± 1 - 0,6 0,1 

a = DPV vs Rotulado: ((DPV – Rotulado) / Rotulado) x 100% 

b = HPLC vs Rotulado: ((HPLC – Rotulado) / Rotulado) x 100% 

c = DPV vs HPLC: ((DPV – HPLC) / HPLC) x 100% 

 

A Tabela 25 apresenta os valores de recuperação obtidos em 3 adições de DCF, 

utilizando o EGPU-2,5MIP-DCF em DPAdASV. Observando-se a Tabela 25, pode-se inferir 
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que entre a 1ª e a 3ª adição de DCF, houve uma queda na intensidade de corrente do pico 

devido à adsorção do analito na superfície do eletrodo em todos os casos. Testes estatísticos 

utilizando o teste t de Student para 95% de confiança mostrou que não há diferenças 

estatísticas entre os coeficientes de recuperação. 

 

Tabela 25- Coeficiente de recuperação de DCF em formulações farmacêuticas 

Amostras Adição 
Adicionado / 

nmol L-1 

Encontrado / 

nmol L-1 

Recuperação / 

% 

Biofenac® 1ª 20,0 20,7 103 ± 4 

 2ª 40,0 40,9 103 ± 2 

 3ª 60,0 59,1 99 ± 1 

    101 ± 3* 

Medley® 1ª 20,0 21,1 105 ± 1 

 2ª 40,0 40,6 102 ± 2 
 3ª 60,0 59,1 99 ± 1 

    102 ± 3* 

Voltaren® 1ª 20,0 21,1 105 ± 2 

 2ª 40,0 40,4 101 ± 1 

 3ª 60,0 59,3 99 

    102 ± 3* 

*média ± desvio padrão, n = 3     

 

3.2.8. Determinação do DCF em Urina Sintética 

A determinação do DCF foi realizada em urina sintética, utilizando o EGPU-

2,5MIP-DCF. A amostra artificial de urina foi contaminada com 100 nmol L-1 de DCF e as 

medidas foram feitas em triplicata, usando o método de adição de padrão.  

Os voltamogramas de DPADASV estão apresentados na Figura 32a com a base 

normalizada para melhor visualização dos picos do DCF. A curva na Figura 32b corresponde 

às correntes do pico IDCF obtidas dos voltamogramas da Figura 32a. 

Na Figura 32a pode-se observar um pico bem definido em torno de 0,624 V (vs. 

SCE), referente à oxidação do DCF que aumenta linearmente com as adições sucessivas de 

DCF na urina. 

Pela Figura 32b foi possível determinar na amostra de urina artificial, uma 

concentração de 96 ± 2 nmol L-1 de DCF que corresponde a uma recuperação média da ordem 

de 1010% ± 2, com erro de -3,7% entre a concentração adicionada e encontrada pela DPASV. 
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Figura 32 - (a) Voltamogramas de DPADASV em urina sintética, utilizando o EGPU-2,5MIP-DCF, na 

determinação de 100 nmol L-1 DCF. (b) Curva de adição de padrão para DCF sob condições 

otimizadas anteriormente. 

 

A Tabela 26 apresenta os resultados de recuperação do DCF para a amostra de 

urina artificial. 

 

Tabela 26 - Coeficiente de recuperação do DCF na amostra de urina sintética 

Amostra Biológica Adição 
Adicionado / 

nmol L-1 

Encontrado / 

nmol L-1 

Recuperação / 

% 

 1ª 20 21 ± 1 102 ± 6 

Urina sintética 2ª 40 41± 4 102 ± 8 

 3ª 60 60 ± 2 99 ± 3 

    101 ± 2 

 

Pode-se dizer que a matriz não interferiu significativamente na determinação do 

DCF, apresentando valores de recuperação entre 99 e 102%. Os resultados observados 

mostraram a eficiência e sensibilidade do eletrodo EGPU-2,5MIP-DCF na determinação do 

DCF em urina sintética. 
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3.2.9. Estudo de seletividade 

O principal objetivo ao preparar um eletrodo modificado com MIP é a 

seletividade do dispositivo final em relação aos analitos com estrutura semelhante e demais 

concomitantes potencialmente interferentes e eventualmente presentes na amostra. 

Assim, neste trabalho, foi realizado um estudo de interferentes para avaliar a 

seletividade do eletrodo EGPU-2,5MIP-DCF na determinação do DCF, em presença de 

substâncias com a estrutura química e o tamanho da molécula semelhantes aos do analito. 

Como foi verificado para o ácido fólico, não apenas a dimensão da molécula impressa, mas, 

também, seus grupos funcionais, provocam interferência em um eletrodo modificado com 

MIP. 

Para comparação, utilizou-se o eletrodo compósito GPU modificado com 

polímero sem a impressão molecular, EGPU-2,5NIP-DCF. 

Os interferentes utilizados foram ácido meclofenâmico (AMCFN) e ácido 

mefenâmico (AMFN), cujas estruturas químicas estão apresentadas, juntamente com a do 

DCF, na Figura 33. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 33 - Estrutura química do (a) DCF, (b) AMCFN e (c) AMFN. 

 

3.2.9.1. Ácido meclofenâmico 

Os voltamogramas de DPADASV obtidos para 150 nmol L-1 de DCF na ausência 

e na presença de 75, 150 e 300 nmol L-1 de AMCFN estão apresentados nas Figura 34 (a) e 

Figura 34 (b), utilizando o EGPU-2,5MIP-DCF e EGPU-2,5NIP-DCF, respectivamente, com 

linha base normalizada para melhor visualização dos picos. 
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Figura 34 - Voltamogramas de DPAdASV para 150 nmol L-1 de DCF e com adições sucessivas de 75, 150 e 300 

nmol L-1 de AMCFN, utilizando (a) EGPU-2,5MIP-DCF e (b) EGPU-2,5NIP-DCF, em condições 

otimizadas. 

 

Inicialmente, foram obtidos voltamogramas de DPADASV com 10 µmol L-1 

AMCFN para conhecer o comportamento voltamétrico dessa substância, utilizando o EGPU-

2,5MIP-DCF. O pico do analito não pode ser observado durante a primeira varredura, 

entretanto, a partir da segunda varredura o pico de oxidação do AMCFN apareceu em 0,75 V 

(vs. SCE) e sua intensidade de corrente aumentou a cada medida, se estabilizando a partir da 

12ª varredura. 
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A Figura 34 (a), obtida utilizando-se o EGPU-2,5MIP-DCF, revelou um pico de 

oxidação do DCF entre 0,822 / 0,831 V (vs. SCE), dependendo da razão de interferente em 

solução, e o pico de oxidação do AMCFN em 0,738 V (vs. SCE) a partir da terceira adição. À 

medida que se adiciona o AMCFN, o pico IDCF é ligeiramente deslocado para potenciais mais 

positivos. 

A Tabela 27 apresenta os resultados do efeito do ácido meclofenâmico na resposta 

voltamétrica, dos compósitos EGPU-2,5MIP-DCF e EGPU-2,5NIP-DCF, respectivamente, 

em solução 150 nmol L-1 de DCF. Esses resultados mostram uma ligeira interferência positiva 

causada pela presença do AMCFM em relação às corrrentes de pico do DCF. Há um ligeiro 

aumento na corrente na primeira adição e, em seguida, uma redução para valor constante. 

 

Tabela 27 - Interferência do ácido meclofenâmico na resposta voltamétrica de soluções de 150 nmol L-1 de DCF, 

utilizando o eletrodo EGPU-2,5MIP-DCF e EGPU-2,5NIP-DCF 

  EGPU-2,5MIP-DCF Teórica EGPU-2,5NIP-DCF 

CDCF:CAMCFN 

(nmol L-1) 

Ip 

(nA) 

Ip 

(%) 

Interferência 

(%) 

Interferência 

(%) 

Ip 

(nA) 

Ip 

(%) 

Interferência 

(%) 

150 0 173,0 100,0 - - 29,6 100,00 - 

150 75 196,0 113,3 13,3 50 42,7 144,3 44,3 

150 150 180,0 104,0 4,0 100 37,9 128,0 28,0 

150 300 177,0 102,3 2,3 200 31,5 106,4 6,4 

 

Utilizando o EGPU-2,5NIP-DCF, foram obtidos os voltamogramas da Figura 34 

(b), nos quais é possível observar o pico de oxidação do DCF em 0,863 / 0,872 V (vs. SCE) e 

do AMCFN em 0,740 / 0,750 V (vs. SCE), dependendo da concentração do interferente na 

solução. A intensidade de corrente no pico do DCF é da ordem de quatro vezes menor que no 

caso anterior, sendo possível observar também os processos de oxidação do AMCFM, mesmo 

em baixas concentrações.  

O mais importante é que há maior interferência do AMCFN no sinal do DCF no 

EGPU-2,5NIP-DCF, que varia de 6 – 44%, dependendo da concentração de interferente, 

enquanto no EGPU-2,5MIP-DCF ela varia de 2 - 13%, o que mostra a eficiência do MIP na 

seletividade do eletrodo modificado, principalmente tendo em conta a semelhança estrutural 

de ambas as espécies. 

Com relação à diminuição da interferência com o aumento da quantidade de 

AMCFM, pode-se especular que ela seria devida à pequena competição dessa substância e do 

DCF, pelos sítios ativos do eletrodo, em baixas concentrações de interferente. Quando o 

AMCFM está em concentrações maiores, a competição aumentaria e seria privilegiado o 
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DCF, em função da discriminação efetivada pelo MIP. Isso reitera a eficácia do MIP-DCF no 

processo analítico. 

3.2.9.2. Ácido mefenâmico 

Os voltamogramas de DPASV obtidos para 150 nmol L-1 de DCF na ausência e na 

presença de 75, 150 e 300 nmol L-1 de AMFN estão apresentados nas Figura 35 (a) e (b), 

utilizando o EGPU-2,5MIP-DCF e EGPU-2,5NIP-DCF, respectivamente, com linha base 

normalizada para melhor visualização dos picos. 
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Figura 35 - Voltamogramas de DPASV para 150 nmol L-1 de DCF e com adições sucessivas de 75, 150 e  

300 nmol L-1 de AMFN, utilizando (a) EGPU-2,5MIP-DCF e (b) EGPU-2,5NIP-DCF, em condições 

otimizadas. 
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Segundo Yu e colaboradores (2008), utilizando como eletrodo de trabalho um 

eletrodo de carbono vítreo modificado com filme compósito de nano tubos de carbono 

suspenso em colóide de nanopartículas de ouro (MWCNTs-AuNPs-DHP/GCE), fio de Pt 

como contra-eletrodo e o eletrodo de calomelano saturado como referência, em solução 

fosfato pH 4,5,  o potencial de oxidação do AMFN (IAMFN) ocorre em 0,72 V (vs. SCE) e 

quanto menor o pH do meio, mais deslocado para potenciais positivos será esse potencial. 

Pela Figura 35 (a), utilizando o EGPU-2,5MIP-DCF, pode-se verificar um pico de 

oxidação IDCF, localizado em 0,824 V (vs. SCE), quando há somente o DCF na solução, além 

da sobreposição dos picos IDCF e IAMFN após a 1ª adição de AMFN e o pico referente à 

oxidação do AMFN em 0,790 V (vs. SCE) a partir da sua 2ª adição. Na Figura 35 (b), 

utilizando o EGPU-2,5NIP-DCF, observa-se que os potenciais do pico de oxidação do DCF e 

do AMFN aparecem deslocados para potenciais mais positivos, 0,866 e 0,830 V (vs. SCE), 

respectivamente, além de menor intensidade de corrente. Em ambos os casos, observa-se o 

deslocamento do pico IAMFN para potenciais mais altos, quando comparado com o trabalho de 

Yu e colaboradores (2008), devido ao pH condicional 1,6, do meio ácido perclórico. 

Pelo fato do potencial de oxidação do AMFN ser bem próximo do potencial de 

oxidação do DCF, há uma interferência na corrente do pico IDCF, devido à sobreposição de 

sinais. 

Na Tabela 28 são apresentados os resultados de interferência do ácido 

mefenâmico na resposta voltamétrica do DCF. Apesar das dificuldades de medir as correntes 

de pico do DCF na presença do AMFN, nota-se que a interferência varia de -6,2 a 322%no 

EGPU-2,5MIP-DCF, enquanto que no EGPU-2,5NIP-DCF, ela varia de 23 – 700%. Apesar 

da interferência ter sido maior que a esperada em ambos os casos, impedindo a recuperação 

do sinal do DCF, ainda assim, ela foi superior quando utilizado o NIP-DCF, do que quando 

utilizado o MIP, mostrando certa habilidade de discriminação do eletrodo contendo polímero 

com impressão. Entretanto, a competição entre o DCF e o AMFN pelos sítios ativos da 

superfície do eletrodo se dá em todas as concentrações investigadas e o sinal do interferente 

parece ser mais elevado que o do DCF. A sobreposição impede a determinação do analito 

com o MIP nas concentrações investigadas e seria necessário separa os dois em uma eventual 

análise. 

Nesse caso o AMFN foi selecionado pela sua semelhança estrutural, mas não se 

tem notícia do uso concomitante dessas substância em medicamentos, sendo ambos usados 

em formulações de anti-inflamatórios. Assim, não seria esperada a presença de ambos em 
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uma mesma amostra farmacêutica nem em fluidos biológicos. Talvez pudesse haver a 

presença concomitante em amostras de efluentes de indústria farmacêutica ou águas. 

 

Com a 3º adição de AMFN, em que há o dobro da concentração de AMFN em 

relação ao DCF e se espera uma interferência de 200%, observa-se uma sobreposição dos 

picos e uma interferência de 322,7 e 693,5% para os eletrodos modificados com EGPU-

2,5MIP-DCF e EGPU-2,5NIP-DCF, respectivamente. Apesar da interferência ter sido maior 

que a esperada em ambos os casos, ainda teve um valor bem superior quando utilizado o NIP-

DCF, sendo praticamente 4 vezes maior que a teórica, enquanto que quando utilizado o MIP,  

não chegou a dobrar. 

 

Tabela 28 - Efeito do ácido meclofenâmico na resposta voltamétrica de soluções de 150 nmol L-1 de DCF 

utilizando o eletrodo EGPU-2,5MIP-DCF 

  EGPU-2,5MIP-DCF Teórica EGPU-2,5NIP-DCF 

CDCF:CAMCFN 

(nmol L-1) 

Ip 

(nA) 

Ip 

(%) 

Interferência 

(%) 

Interferência 

(%) 

Ip 

(nA) 

Ip 

(%) 

Interferência 

(%) 

150 0 160,5 100,0 - - 29,4 100,0 - 

150 75 150,5 93,8 -6,2 50 22,7 77,2 -22,8 

150 150 285,0 177,6 77,6 100 97,3 331,0 231,0 

150 300 678,5 422,7 322,7 200 233,3 793,5 693,5 

 

Além de mais seletivo, o eletrodo modificado com MIP se mostrou mais sensível 

que aquele modificado com o NIP-DCF, para ambos os casos. Isso sugere que o MIP contém 

nanocavidades geometricamente formadas que favorecem a acumulação tanto do diclofenaco, 

quanto do AMFN. 
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4. Conclusão 

Foi possível preparar e caracterizar polímeros com impressão molecular (MIP) 

contendo ácido fólico e diclofenaco como moléculas molde (templates). Foram analisadas a 

porosidade e estrutura morfológica desses polímeros, mostrando aumento na área superficial 

dos mesmos na presença da impressão molecular, nos dois casos. 

Em relação ao ácido fólico, e de acordo com os resultados apresentados, pode-se 

concluir que os eletrodos modificados com MIP em diferentes percentagens, apresentaram 

resposta voltamétrica satisfatória, com um ganho, apesar de pequeno, na sensibilidade, 

quando comparados ao eletrodo compósito GPU não modificado e ao modificado com NIP-

DCF, na determinação de FA. O limite de adição de MIP foi da ordem de 2,5 % (m/m) da 

massa do sensor, acima do qual ocorre perda de sensibilidade, talvez por substituição do 

material condutor pelo MIP. 

A aplicação do eletrodo na determinação do FA de amostras farmacêuticas 

apresentou eficiência do método proposto em relação ao método oficial de análise. Além 

disso, o eletrodo apresentou longa duração, pois foi utilizado em todo o trabalho. Em 

comparação com os trabalhos da literatura, o eletrodo EGPU-MIP-FA mostrou-se vantajoso, 

pois não foi utilizada a pré-concentração do analito na superfície do eletrodo antes das 

medidas voltamétricas, o MIP utilizado para modificar o eletrodo estava presente em todo o 

compósito e a presença da poliuretana lhe proporcionou maior rigidez e reatividade. A 

principal inovação desta pesquisa está na investigação da seletividade do eletrodo para 

moléculas de tamanho grande e com vários grupos funcionais presentes na estrutura como o 

FA, com o MIP para ese analito inserido na matriz do compósito. 

A seletividade do MIP mostrou-se presente quando o analito foi medido na 

presença de metotrexato, cuja estrutura química é muito similar à do FA, mostrando eficiência 

na discriminação do FA pelo sensor. Entretanto moléculas menores, contendo grupos 

funcionais semelhantes ao FA e com maior mobilidade estrutural, como o ácido ascórbico e a 

dopamina, mostraram-se severos interferentes, pois podem se coordenar mais livremente aos 

sítios de coordenação impressos na cavidade do MIP. O ácido úrico, que apresenta rigidez 

estrutural, interferiu menos, o que se atribuiu à maior dificuldade de coordenação aos sítios de 

coordenação da cavidade, dada essa rigidez estrutural. 

Conclusões semelhantes podem ser traçadas para o diclofenaco, exceto para o 

efeito do tamanho da molécula, pois o DCF é muito menor. Ainda assim, o eletrodo foi capaz 

de discriminar esse analito na presença de espécies com estrutura muito semelhante, 
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mostrando ganho no desempenho do sensor, em relação à sua seletividade, especialmente 

quando usado associado ao processo de pré-concentração. 

O método proposto para determinação do DCF em formulações comerciais e urina 

sintética mostrou-se eficiente. Somando-se a isso, o eletrodo apresentou longa duração, pois 

foi utilizado em todo o trabalho. Comparando-se com outros trabalhos da literatura, o eletrodo 

EGPU-MIP-DCF apresentou menor limite de detecção e boa seletividade na presença de 

interferentes.
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5. Trabalhos Futuros 

Os trabalhos futuros para dar continuidade ao trabalho são: 

 Síntese e confecção de eletrodos modificados com MIP usando furosemida com molécula 

molde; 

 Aplicação destes eletrodos na determinação de FRS em fármacos e em urina sintética; 

 Avaliação da sensibilidade e seletividade desses MIP’s, na modificação do EGPU. 
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