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RESUMO 

 

A elevada introdução de antibióticos no ambiente aquático tem aumentado a preocupação em relação 

ao desenvolvimento de microrganismos resistentes aos agentes antimicrobianos e seu potencial impacto 

na biota aquática. Com o objetivo de monitorar a presença, persistência e destinação desses fármacos 

no meio ambiente, há a necessidade de se desenvolver métodos analíticos altamente sensíveis a baixas 

concentrações desses antibióticos, na ordem de ng L
-1

 a µg L
-1

. Nesse contexto o trabalho tem como 

objetivo a síntese de sorventes seletivos como polímeros molecularmente impressos (MIP) e polímeros 

molecularmente impressos com acesso restrito (RAMIP) para a análise de amostras aquosas complexas 

contendo fluoroquinolonas, empregando extração em fase sólida (SPE) online acoplada por column-

switching (CS) à LC-MS/MS. Dois MIPs (MIP1 e MIP2) foram sintetizados utilizando ofloxacino 

como molécula molde, ácido metacrílico como monômero e, etileno glicol dimetacrilato (MIP1) ou 

trimetilpropano trimetacrilato (MIP2) como agente de ligação cruzada. O glicerol dimetacrilato e 

hidroximetil dimetacrilato foram utilizados para promover a formação de uma superfície hidrofílica 

sobre os MIP1 e MIP2 (RAMIP1 e RAMIP2). Os polímeros sintetizados (MIP1, MIP2, RAMIP1 e 

RAMIP2) foram acondicionados em colunas de 21,7 x 2,0 mm e empregados para análise direta das 

matrizes em um sistema de CS-LC-MS/MS online, para avaliação da seletividade, exclusão de 

macromoléculas e recuperação relativa do processo. As fases sintetizadas foram recobertas com ácidos 

húmicos (MIP1-AH, MIP2-AH, RAMIP1-AH, RAMIP2-AH) e foram comparadas a fase extratora 

HLB-AH quanto a seletividade e capacidade de exclusão de proteínas e ácidos húmicos. Os polímeros 

sintetizados mostraram-se seletivos para a análise de fluoroquinolonas quando comparados com 

possíveis interferentes, em especial o MIP1 e MIP-AH, com seletividade maior em relação à 

apresentada pelas fases comerciais HLB Oasis
®
 e StrataX

®
. Além disso, foi possível eliminar cerca de 

92-100% de proteína quando percolada uma solução aquosa de 44 mg mL
-1

 de albumina sérica bovina 

(BSA) e de 94-96% quando percolada uma solução aquosa de 6 mg mL
-1

 de ácido húmico. A eficiência 

relativa do processo de preparo de amostra apresentada pelos polímeros sintetizados foi comparável à 

da fase comercial, no entanto o desvio padrão relativo (DPR) apresentado pela fase HLB foi maior. O 

polímero MIP1-AH apresentou melhor eficiência no processo de extração para a maioria dos analitos 

quando analisado em matriz de esgoto preparado em laboratório e esgoto sanitário enquanto que as 

fases MIP2 e RAMIP1 apresentaram um melhor desempenho na extração dos analitos em matriz de 

efluente de ETE. Em suma, o efeito matriz mostrou-se ainda persistente devido à complexidade das 

matrizes avaliadas, o que foge à idealidade para que se tenha detecção de fluoroquinolonas em 

baixíssimas concentrações, como objetivo desse trabalho. Dessa forma, para que o método possa ser 

utilizado para análise de amostras reais é necessária a compatibilização das matrizes durante a 

validação do método. 
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ABSTRACT 

The increased use of antibiotics has led to a higher presence of these molecules into environment. 

Therefore, there is a raising concern on this matter, since antibiotics may yield microorganisms 

resistant to their effects. Aiming to monitoring the presence, persistence and destination of these drugs 

on the environment, there is an urge for the development of highly sensitive analytical methods, 

capable of detecting at the µg L
-1

 to the ng L
-1

 concentration levels. In this fashion, this thesis focuses 

on the synthesis of selective sorbents such as molecular imprinted polymers (MIP) and restricted access 

molecular imprinted polymers (RAMIP) for the analysis of complex water samples containing 

fluoroquinolones. Additionally, it includes the use of these sorbents by online solid phase extraction 

(SPE) coupled to LC-MS/MS, using a column-switching (CS) setup. Two MIPs (MIP1 and MIP2) were 

synthesized using ofloxacin as template, methacrylic acid as monomer and ethylene glycol 

dimethacrylate (MIP1) or trimethylpropane trimethacrylate (MIP2) as cross-linking agent. The glycerol 

dimethacrylate and hydroximethyl dimethacrylate were employed to promote the formation of a 

hydrophilic surface layer on MIP1 and MIP2 (RAMIP1 and RAMIP2). The synthesized polymers 

(MIP1, MIP2, RAMIP1, RAMIP2) were packed into 21,7 x 2,0 mm columns and used for the direct 

analysis of complex water matrices using an online CS-LC-MS/MS system, for the evaluation of the 

selectivity, macromolecules exclusion and relative process efficiency. The synthesized phases were 

coated with humic acids (MIP1-AH, MIP2-AH, RAMIP1-AH, RAMIP2-AH) and were compared to 

the extraction phase HLB-AH regarding its selectivity and capability of proteins and humic acid 

exclusion. The synthesized polymers displayed selectivity for the analysis of fluoroquionolones when 

compared to the possible interferents, specially the MIP1 and MIP1-AH, with a higher selectivity when 

compared with the commercial phases Oasis
®

 HLB and Strata X
®

. Additionally, when percolating an 

aqueous solution containing 44 mg mL
-1

 of bovine seric albumin (BSA) it was possible to eliminate ca. 

92-100% of the proteins and 94-96% of exclusion was obtained when percolating an aqueous solution 

containing 6 mg mL
-1

 of humic acid. The relative process efficiency of sample preparation resulted 

from the synthesized polymers was comparable to that of the commercial phase, however the relative 

standard deviation (RSD) for the HLB phase was higher. The polymer MIP1-AH displayed better 

efficiency for the extraction process for most of the analytes on both sewage matrices, the one prepared 

on the laboratory and the sanitary one. The phases MIP2 and RAMIP1 presented a better performance 

for the extraction of analytes in effluents of a wastewater treatment plant. In conclusion, the matrix 

effect showed to be a persistent effect, given the complexity of the matrices analyzed. This fact is far 

from an ideal condition of detecting fluoroquinolones in real-life application where they are present at 

very low concentrations. In this sense, for the application of this method for real samples, a strategy of 

matrix matching would be needed during the validation of the method. 
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PPCPs – produtos farmacêuticos e substâncias usadas para cuidados pessoais (pharmaceuticals and 

personal care products) 

QqQ – triplo quadrupolo 

RAM – meio de acesso restrito (restricted-access media) 

RAMIP – polímero molecularmente impresso com meio de acesso restrito 

RANIP – polímero não impresso com meio de acesso restrito 

RE – recuperação  

RI – índice de retenção 

RP – fase reversa (reversed-phase) 

RPE – eficiência relativa do processo (relative process efficiency) 

tR – tempo de retenção (retention time) 

P4 – progesterona 

S/N – razão sinal/ruído (signal-to-noise ratio) 

STD – sulfacetamida  

SDZ – sulfadiazina  

SAs – sulfonamidas  

SIM – monitoramento de íon selecionado (selected-ion monitoring) 

SMR – sulfamerazina  

SMX – sulfametoxazol  

SPE – extração em fase sólida (solid-phase extraction) 
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SPME – microextração em fase sólida (solid-phase microextraction) 

SRM – monitoramento de reações selecionadas (selected reaction monitoring) 

SSP – fase de superfície semipermeável (semipermeable surface phase)  

STZ – sulfatiazol  

TRIM – trimetilolpropano  

UHPLC – cromatografia líquida de ultra-alta eficiência (Ultra High-Performance Liquid 

Chromatography) 

UV – espectrofotometria na região do ultravioleta 

WCX – resina de troca catiônica fraca (weak cation exchange) 

 

  



17 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 20 

1.1 Determinação de fluoroquinolonas no meio ambiente .............................................................. 20 

1.2 Efeito matriz .............................................................................................................................. 21 

1.3 Polímeros molecularmente impressos (MIP) ............................................................................ 23 

1.4 Meios de acesso restrito (RAM) ................................................................................................ 25 

1.5 Extração em fase sólida (SPE) .................................................................................................. 27 

1.6 Estado da arte para determinação de FQs por LC ..................................................................... 28 

2 OBJETIVOS ................................................................................................................................... 30 

2.1 Objetivo geral ............................................................................................................................ 30 

2.2 Objetivos específicos ................................................................................................................. 30 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ......................................................................................................... 31 

3.1 Padrões analíticos e reagentes ................................................................................................... 31 

3.2 Preparo das colunas de extração ................................................................................................ 31 

3.3 Sistema cromatográfico ............................................................................................................. 31 

3.3.1 Cromatografia líquida ........................................................................................................ 31 

3.3.2 ESI-MS/MS ........................................................................................................................ 32 

3.3.3 Column switching ............................................................................................................... 33 

3.3.4 Separação cromatográfica .................................................................................................. 34 

3.4 Síntese dos MIP e NIP .............................................................................................................. 34 

3.5 Síntese dos RAMIPs e RANIPs ................................................................................................ 36 



18 

 

3.6 Caracterização dos polímeros .................................................................................................... 36 

3.7 Estudo de retenção e seletividade .............................................................................................. 36 

3.8 Recobrimento das fases extratoras ............................................................................................ 38 

3.8 Avaliação da capacidade de exclusão de macromoléculas pelas fases extratoras .................... 38 

3.9 Amostras .................................................................................................................................... 39 

3.10 Avaliação da eficiência do processo de extração ...................................................................... 39 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................................... 41 

4.1 Síntese e caracterização dos MIPs e NIPs ................................................................................. 41 

4.1.1 Espectrometria vibracional no infravermelho (FTIR) ....................................................... 42 

4.1.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) ..................................................................... 44 

4.2 Avaliação da retenção dos MIPs e NIPs sintetizados ............................................................... 46 

4.3 Avaliação da retenção e seletividade entre fases extratoras sintetizadas e comerciais ............. 50 

4.4 Avaliação e comparação da retenção entre os polímeros nativos e os polímeros recobertos 

superficialmente com ácidos húmicos ................................................................................................. 58 

4.5 Avaliação da capacidade de exclusão de macromoléculas pelas fases extratoras sintetizadas e 

comerciais ............................................................................................................................................ 65 

4.6 Avaliação e comparação da habilidade de exclusão de macromoléculas dos polímeros nativos 

e dos polímeros recobertos superficialmente com ácidos húmicos ..................................................... 67 

4.7 Avaliação da eficiência da extração por CS-LC-MS/MS ......................................................... 70 

4.7.1 Avaliação das fases extratoras nativas ............................................................................... 70 

4.7.2 Avaliação das fases extratoras recobertas com ácidos húmicos ........................................ 76 



19 

 

5 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS ............................................................................................. 85 

Referências .............................................................................................................................................. 86 

 

  



20 

 

1 INTRODUÇÃO 

Na última década tem aumentado-se o interesse pela pesquisa sobre a presença de produtos 

farmacêuticos e substâncias usadas para cuidados pessoais (pharmaceuticals and personal care 

products, PPCPs) no ambiente aquático. 
1
 Uma das principais razões para esse aumento é o impacto 

dessas substâncias, tanto ecologicamente quanto na saúde humana. Os PPCPs são lançados nos 

sistemas de esgoto municipais e, dependendo de sua estrutura, podem atravessar as estações de 

tratamento de esgoto sem serem removidos dos efluentes, ou podem ainda se acumular nos lodos de 

esgoto. Vários desses micropoluentes, embora encontrados em baixas concentrações, na ordem de  

ng L
-1

 e µg L
-1

, podem persistir no ambiente e gerar efeitos adversos principalmente para a biota 

aquática. 
2;3

 

A introdução de antibióticos no ambiente tem aumentado a preocupação em relação ao 

desenvolvimento de microrganismos resistentes aos agentes antimicrobianos. Os antibióticos, por 

serem biocidas, podem afetar tanto as bactérias quanto organismos presentes no solo e na água quando 

alcançam esses ambientes.  

1.1 Determinação de fluoroquinolonas no meio ambiente 

As fluoroquinolonas (FQ) são agentes antimicrobianos poderosos e efetivos em medicamentos de 

uso humano e veterinário em todo o mundo. Sua efetividade se deve ao seu amplo espectro de atividade 

contra bactérias gram-negativas, gram-positivas e micobactérias. Tais compostos chegam ao ambiente 

por excreção humana em efluentes e pela dispersão a partir de estercos em solos agricultáveis. Uma vez 

que chegam a rios e lagos, essas substâncias podem causar riscos ao ambiente aquático. 
4;5

 

Diante do grande interesse dado ao destino ambiental dessa classe de compostos, uma série de 

métodos analíticos encontra-se disponível para determinar FQs em ambientes aquáticos.
6
 Esses são 

normalmente baseados na extração em fase sólida (SPE) e analisados por cromatografia líquida de alta 

eficiência com detecção tanto por fluorescência quanto por espectrometria de massas. A detecção por 

espectrometria de massas é a mais usada, pois é sensível e seletiva para confirmação de resíduos 

suspeitos permitindo determinação de multi-resíduos. Além da SPE, outras técnicas de preparo de 

amostra têm sido exploradas atualmente como: microextração em fase sólida (SPME), microextração 

em fase líquida (LPME), microextração com dispositivos preenchidos (ou “empacotados”) com 

sorvente (MEPS) e polímeros molecularmente impressos como fase extratora em SPE (MIP-SPE). 

Dentre as citadas, no entanto, a SPE convencional em cartuchos é a técnica mais utilizada para 

isolamento, purificação e pré-concentração de FQs em amostras líquidas. 
6-10
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A seleção da fase extratora em SPE deve ser feita com base na polaridade dos analitos e matriz da 

amostra. Atualmente diversas fases extratoras têm sido utilizadas para análise de fluoroquinolonas em 

amostras aquosas como: sílica quimicamente ligada contendo grupamentos C8 ou C18, materiais 

trocadores iônicos e materiais poliméricos. O sorvente HLB (do inglês, hydrophilic-lipophilic-

balanced) é o mais apropriado e mais utilizado para esse tipo de análise, pois possui sítios lipofílicos e 

hidrofílicos, os quais permitem a interação com ambos os grupos funcionais ácidos e básicos das 

moléculas de FQs. 
6
 

Zorita et al. (2008)
11

 compararam três diferentes sorventes (“weak cation exchange” WCX, 

“mixed cation exchange” MCX e HLB) em termos de recuperação, precisão e efeito de matriz na 

resposta do analito para determinação de fluoroquinolonas. O primeiro sorvente forneceu melhor 

seletividade enquanto o último apresentou maior capacidade de retenção dos analitos e melhor 

precisão. Nesse contexto, a natureza da fase extratora é fundamental para reter seletivamente as FQs, 

como as fases seletivas, que são ainda mais eficientes para esse propósito.  

1.2 Efeito matriz 

Frequentemente, ao se analisar amostras com matrizes complexas, não é possível eliminar todos 

os interferentes durante a etapa de preparo da amostra. Esses podem ser eluídos junto com os analitos, 

afetando assim o processo de ionização no espectrômetro de massas por supressão ou aumento da 

ionização. A este efeito dá-se o nome de efeito matriz (ME). 
12

  

O mecanismo de atuação e a origem do efeito matriz ainda não foram completamente elucidados. 

Diversos mecanismos de supressão têm sido propostos, enquanto que ainda faltam informações 

completas a respeito do aumento de sinal. Um dos mecanismos propostos para a supressão se refere à 

competição por cargas entre os analitos de interesse e compostos indesejados provenientes da matriz na 

formação dos íons na interface LC-MS/MS. Outro mecanismo propõe que o efeito matriz está 

associado com o aumento da viscosidade e tensão superficial nas gotículas causado pela presença de 

compostos interferentes prejudicando a evaporação do solvente e prevenindo a transferência do 

composto ionizado para a fase gasosa.
12-14

 

É importante que durante o desenvolvimento do método sejam identificados os componentes da 

matriz e potencias fontes de efeito desta nas análises. Outra fonte do ME consiste nos “supressores 

exógenos”, compostos interferentes, os quais não estão originalmente presentes na matriz da amostra. 

Estes são provenientes de fontes externas e inseridos durante o desenvolvimento do método, no preparo 

da amostra ou na cromatografia. Dentre exemplos, têm-se resíduos de plásticos, ftalatos, polímeros, 

ácidos orgânicos, tampões e produtos de calibração. Os “supressores endógenos” são a principal fonte 
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de ME, pois são constituídos por substâncias originalmente presentes na matriz, os quais não são 

eliminados durante o preparo de amostra e acabam coeluindo com os analitos de interesse. Como 

exemplo, citam-se: sais, surfactantes e várias moléculas orgânicas como carboidratos, aminas, lipídeos, 

peptídeos ou metabólitos com estrutura semelhante àquela das moléculas de interesse.12;14  

As matrizes ambientais complexas como esgotos sanitários podem apresentar diversas 

substâncias interferentes. Há nessas amostras uma grande diversidade de material orgânico, dentre eles 

as substâncias húmicas.
14

 As substâncias húmicas são macromoléculas de material orgânico, as quais 

estão presentes em solos, águas naturais e sedimentos, resultantes da decomposição de vegetais e 

resíduos naturais. Os ácidos húmicos (AH) são os principais componentes das substâncias húmicas, os 

quais são solúveis em meio alcalino, parcialmente solúveis em água e insolúveis em meio ácido. A 

composição química dos AH pode variar de acordo com a origem geográfica, idade, condições 

climáticas e biológicas tornando difícil a caracterização dessas substâncias. Os AH contém vários 

grupos funcionais, prevalecendo os grupos carboxílicos e fenólicos, conforme sugerido na Figura 1. 

15;16
 

Figura 1 - Modelo proposto para a estrutura dos ácidos húmicos (AH). 

 

Fonte: Adaptado de De Melo, Motta e Santana (2016). Reprinted from Materials Science and Engineering: C, 62, 

Bruna Alice Gomes de Melo, Fernanda Lopes Motta, Maria Helena Andrade Santana, Humic acids: Structural properties 

and multiple functionalities for novel technological developments, Pages No. 967-974, Copyright (2016), with permission 
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from Elsevier [OR APPLICABLE SOCIETY COPYRIGHT OWNER]." Also Lancet special credit - "Reprinted from The 

Lancet, , 62, Bruna Alice Gomes de Melo, Fernanda Lopes Motta, Maria Helena Andrade Santana, Humic acids: Structural 

properties and multiple functionalities for novel technological developments, Pages No. 967-974, Copyright (2016), with 

permission from Elsevier. Licença nº 4071350486434. 
15

 

Os AH, assim como outros interferentes da matriz, devem ser idealmente eliminados durante a 

etapa de preparo de amostra, a fim de se reduzir este efeito. Ao ignorá-lo, os limites de detecção e 

quantificação, a linearidade, a reprodutibilidade, a precisão e a exatidão da análise podem perder sua 

confiabilidade, levando a quantificações erradas.
13

 Uma possível alternativa para a redução do efeito 

matriz seria o uso de sorventes mais seletivos no preparo de amostras. 

1.3 Polímeros molecularmente impressos (MIP) 

Os polímeros molecularmente impressos (do inglês, molecularly imprinted polymers, MIP) são 

materiais seletivos sintetizados para o reconhecimento de sítios específicos de uma molécula, devendo 

ser capazes de promover uma extração mais seletiva de um composto ou de uma classe de compostos. 

Esses materiais são basicamente formados pela copolimerização de monômeros funcionais utilizando 

agentes de ligação cruzada e um iniciador radicalar na presença de uma molécula molde (do inglês, 

template). A molécula template posteriormente é retirada desse material por métodos químicos ou 

físicos, deixando cavidades bem definidas no polímero. Como a estrutura e a disposição dos grupos 

funcionais nas cavidades são complementares à molécula molde, o polímero torna-se seletivo para esse 

tipo de analito (Figura 2). 
17 

Antes da polimerização forma-se um complexo entre a molécula molde e os monômeros com 

grupos funcionais apropriados (pré-polimerização). Essa interação entre o template e monômeros pode 

acontecer por três abordagens diferentes: covalente, semi-covalente e não-covalente. Na primeira delas, 

ligações covalentes reversíveis são envolvidas na interação monômeros-template antes da 

polimerização. Quando a molécula molde é removida, ocorre a quebra das ligações covalentes, as quais 

podem ser formadas novamente durante a religação do analito. Os polímeros preparados por ligação 

covalente têm uma alta estabilidade e produzem sítios de ligações mais homogêneos, reduzindo a 

ocorrência de sítios não-específicos. Por outro lado, condições drásticas devem ser utilizadas para a 

quebra das ligações. 
19;20

 Uma abordagem intermediária é oferecida pelos polímeros formados por 

ligação semi-covalente. Nessa interação o complexo monômero-template é formado por ligações 

covalentes na pré-polimerização e na religação ao analito as interações são não-covalentes. Já a última 

abordagem é baseada apenas na formação de ligações não-covalentes por meio de ligações de 

hidrogênio, interação dipolo-dipolo, interação iônica ou por interação hidrofóbica. Estes polímeros 
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apresentam diâmetros de partículas e sítios seletivos menos uniformes, pois é necessário utilizar 

excesso de monômeros, os quais se incorporam na matriz polimérica formando sítios de ligação não-

seletivos. Esta, no entanto, é a estratégia mais utilizada já que o procedimento experimental é mais 

simples, as condições de remoção do template são brandas e há uma maior flexibilidade de aplicação 

para diferentes analitos. 
19;20

 

Figura 2 - Esquema geral da síntese do MIP. 

 

Fonte: Adaptado de Shen 2012 
18

. Reprinted (adapted) with permission from (Industrial & Engineering Chemistry 

Research, 52 (39), Xiantao Shen, Changgang Xu, and Lei Ye, Molecularly Imprinted Polymers for Clean Water: Analysis 

and Purification, Pages 13890 - 13899. Copyright (2012) American Chemical Society. 

Diferentes métodos são utilizados para obtenção dos MIPs. O método mais utilizado para o 

preparo do MIP é a polimerização em batelada (“bulk”) devido a sua simplicidade. No entanto, o 

polímero sintetizado deve ser triturado, obtendo-se partículas irregulares. Além disso, durante a 

trituração parte dos sítios ativos são perdidos. Diante destas considerações, diversos métodos de síntese 

dos MIPs têm sido desenvolvidos com intuito de produzir partículas de tamanhos uniformes, como 

exemplos a polimerização por precipitação, a polimerização por suspensão, a polimerização por 

emulsão, a polimerização em multi-etapas, a polimerização sobre superfície de sílica modificada e sol-

gel. Em cada um desses métodos os parâmetros são controlados durante a síntese para produção de 

polímeros com diferentes propriedades. 
21;22
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1.4 Meios de acesso restrito (RAM) 

A extração com fases modificadas superficialmente com meios de acesso restrito (do inglês, 

restricted access media, RAM) é uma estratégia seletiva para moléculas pequenas, ante a presença de 

alguns tipos de macromoléculas. Esses materiais apresentam características sortivas mistas, pois 

combinam a cromatografia por exclusão e um segundo mecanismo de sorção para os analitos. Tal 

sorvente possui superfície hidrofílica prevenindo o acesso de aglomerado de moléculas, como 

substâncias húmicas de alta massa molecular e proteínas. Por outro lado, moléculas pequenas como as 

fluoroquinolonas ficam retidas na superfície extratora interna, a qual está protegida quanto ao acesso 

por macromoléculas. 
19

  

Nas fases RAM a prevenção da adsorção de macromoléculas hidrofóbicas pode ocorrer por dois 

tipos de barreira: física, em que os poros da própria partícula, por serem pequenos, não permitem a 

difusão das macromoléculas ao seu interior; e química, em que há grupos funcionais hidrofílicos 

formando uma rede de proteção que recobre a superfície externa da fase estacionária.
23

 Dessa forma as 

fases RAM podem ser classificadas em dois tipos: internal surface phase (ISP) e semipermeable 

surface phase (SSP) (Figura 3). 

Figura 3 - As partículas RAM podem ser classificadas da seguinte forma: (A) internal surface (ISP) e (B) semi-permeable 

surface (SSP) (incluindo recobrimento polimérico ou proteico). 

 

Fonte: Adaptado de Yang 2013 
24

. Reprinted from Journal of Separation Science, 36 (17), Samuel H. Yang, Hui Fan, Robert 

J. Classon, Kevin A. Schug, Restricted access media as a streamlined approach toward on-line sample preparation: Recent 
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advancements and applications, Pages No. 2922–2938, Copyright (2013), with permission from John Wiley and Sons. 

Licença nº. 4071361165029. 

Os meios ISP são compostos por partículas de sílica ou de natureza polimérica com poros de 

tamanho controlado. A superfície interna dos poros dessas partículas possui grupos funcionais ligados 

para retenção seletiva. A superfície externa pode possuir vários grupos funcionais ligados, no entanto 

são geralmente projetados como não-retentivos para certos interferentes da matriz. Por sua vez, nos 

meios SSP a superfície das partículas é recoberta polimericamente ou quimicamente (superfície 

proteica) para impedir o acesso e a interação de interferentes da matriz com a superfície interna. 
24;25

 

Os MIPs também podem ser projetados em associação com os meios de acesso restrito, quando 

sintetizados com camada externa hidrofílica, por modificação da camada externa com proteínas, ou 

pela combinação de ambas as estratégias (Figura 4). A combinação entre RAM e MIP em um mesmo 

material (RAMIP) permite a redução de componentes da matriz e compostos indesejados, bem como 

seletividade na retenção da uma classe de compostos, como as fluoroquinolonas.
26;27

  

Figura 4 - Representação de partícula MIP modificadas. A) MIP B) RAMIP com camada hidrofílica C) RAMIP com 

camada proteica D) RAMIP com camada hidrofílica e proteica combinadas. 

 

O uso de RAMIP tem demonstrado um grande potencial para a pré-concentração seletiva de 

contaminantes ambientais, especialmente empregando SPE online. O uso desse tipo de fase extratora 
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permite a injeção direta e repetitiva de amostras biológicas e ambientais sem tratamento prévio em um 

sistema cromatográfico bidimensional. Nesse sistema, uma amostra injetada passa por uma coluna de 

extração preenchida com material de meio de acesso restrito mantendo retidos os analitos de interesse e 

excluindo as macromoléculas. Com o giro da válvula os analitos presos na coluna extratora são 

transferidos para a coluna analítica, onde serão separados. 
28;29

 

1.5 Extração em fase sólida (SPE) 

A técnica SPE foi introduzida inicialmente no seu modo de operação mais simples, o off-line, no 

qual as etapas de extração e transferência do extrato para o sistema de separação são realizadas 

manualmente e independentemente. Com o objetivo de realizar extrações simultâneas e automatizadas, 

foram desenvolvidos instrumentos que permitissem realizar as etapas de extração por sistema 

robotizado. Nesse modo de operação, classificado como at-line, a transferência do extrato para o 

sistema analítico costuma ser parcial e pode ser realizada manualmente ou por auto-injetor. Com o 

aumento do número de amostras a serem tratadas, desenvolveram-se sistemas automatizados com 

acoplamento online entre a SPE e o sistema cromatográfico. Esse acoplamento é operado por meio de 

uma interface que transfere totalmente o extrato eluído do cartucho de SPE para a coluna de análise. 

30;31
 

Os sistemas de column switching constituem outro modo de integração online que utiliza o 

cromatógrafo em um arranjo multidimensional. Usualmente, uma pré-coluna de extração funciona 

como um dispositivo online de SPE, sendo interligada a uma coluna analítica por meio de uma válvula 

de comutação. Nesse caso, todo o processo de extração é realizado pelo próprio instrumento 

cromatográfico. Primeiramente, a amostra é injetada diretamente pelo amostrador automático e os 

analitos ficam retidos na primeira coluna (SPE), enquanto os interferentes da matriz são 

removidos/lavados para o descarte. Em seguida, após o giro da válvula de comutação, os analitos são 

eluídos e direcionados à coluna analítica, para serem, normalmente, separados, identificados e 

quantificados. A eluição dos analitos, da SPE para a LC, pode ser realizada em modo normal (straight-

flush mode) ou reverso (back-flush mode), em relação ao sentido em que houve o carregamento da 

amostra na coluna de SPE. A configuração em fluxo reverso minimiza o alargamento dos picos e 

promove um melhor fator de pré-concentração, pois permite que os analitos retidos no topo da pré-

coluna sejam diretamente direcionados para a coluna analítica em uma banda mais focalizada. 
32;33

 

Devido à total automação do processo de extração, o modo column switching promove o 

enriquecimento da amostra com mínima contaminação e perda de analitos, já que idealmente leva à 

transferência total do extrato gerado, para a coluna analítica. 
32-34
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1.6 Estado da arte para determinação de FQs por LC 

Nas últimas décadas tem aumentado o número de trabalhos publicados referentes ao 

desenvolvimento de métodos cromatográficos para análise de fluoroquinolonas em matrizes ambientais 

aquosas (Figura 5). A maioria dos trabalhos aplica cromatografia líquida acoplada à espectrometria de 

massas como detecção 
9;11;35-59

, já que as altas seletividade e sensibilidade da MS sequencial permitem 

a identificação e detecção efetiva das FQs em baixíssimas concentrações. No entanto, a alta 

seletividade da LC-MS/MS não garante a eliminação efetiva de interferentes que possam causar 

aumento ou supressão da ionização (efeito matriz). Como consequência, o método, antes da detecção 

por MS, deve conter uma etapa de preparo de amostras e limpeza (clean-up, em inglês) eficiente, 

reduzindo-se a persistência dos interferentes e, por consequência, o efeito matriz.
14

  

Figura 5- Métodos analíticos para determinação de FQs em matrizes ambientais aquosas publicados até o momento. Busca 

realizada na base de dados do Web of science:  Fluoroquinolones and (water or sewage or effluent or aqueous or 

groundwater or waste or "surface water" or environment or environmental) and "liquid chromatography" Acesso 

em: 14/02/2017 . 

 

A principal técnica de preparo de amostras utilizada para análise de FQs em amostras ambientais 

é a SPE. 
9;11;35;37-39;41-47;49-55;57-85

 A técnica SPE online tem sido pouco abordada para esse tipo de 

análise, embora exija menos tempo e menor contato do analista, ou seja, sendo menos laboriosa. 

51;58;59;84
 Ainda que a fase extratora HLB seja a mais comumente empregada 

11;35;37-39;41;43-47;49;51-

53;57;59;67;70-73;79;80;82;83
 (Figura 6), alguns trabalhos verificaram que as fases trocadoras catiônicas (WCX) 

apresentaram uma redução dos interferentes da matriz em relação à HLB e outras fases, causando 

menor supressão do sinal. 
11;69;80 
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Figura 6 - Tipo de detecção, técnica de preparo e fases estacionárias utilizadas nas análises de FQs em matrizes ambientais 

aquosas. 

   

 

Dentre os trabalhos publicados, a maioria apenas corrige um possível efeito matriz por meio de 

técnicas de adição de padrão 
2;11;35;38;39;50;52;54;82

, sendo que apenas poucos trabalhos realizam uma 

avaliação e discussão do efeito matriz, apresentando discussão acerca de soluções para sua redução.  

Em trabalho de Renew e Huang (2004)
35

, atribuiu-se a supressão do sinal à presença de matéria 

orgânica e ácidos húmicos nas amostras por meio da comparação da supressão da ionização e o 

aumento da absorbância UV em 254 nm. Esse resultado demonstra a importância do desenvolvimento 

de uma etapa de preparo de amostra capaz de eliminar esses interferentes, como o trabalho de Denadai 

e Cass (2015)
58

, que realiza o recobrimento de fase extratora C8 com proteína BSA para promover a 

eliminação de ácidos húmicos e matéria orgânica, levando a efeito matriz com CV abaixo de 15%.  

Assim, a presente tese visou sintetizar fases seletivas MIP e fases com meios de acesso restrito, 

para a extração de fluoroquinolonas (FQs) em matrizes complexas aquosas, combinando-as para 

obtenção de elevada seletividade e capacidade de exclusão de ácidos húmicos e proteínas, e avaliação 

do seu potencial na redução do efeito matriz. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo do trabalho foi a síntese e avaliação de fases extratoras seletivas com relação à 

eficiência na diminuição do efeito matriz na extração de fluoroquinolonas (FQs) em amostras aquosas 

complexas por CS-LC-MS/MS. 

2.2 Objetivos específicos  

- Síntese e caracterização de polímeros molecularmente impressos (MIP1, MIP2, MIP3 e MIP4) 

e não impressos (NIP1, NIP2, NIP3 e NIP4) com diferentes monômeros e agentes de ligação cruzada. 

- Avaliação da retenção e seletividade dos polímeros molecularmente impressos (MIP1, MIP2, 

MIP3 e MIP4) e não impressos (NIP1, NIP2, NIP3 e NIP4); e posterior comparação com fases 

extratoras comerciais (StrataX e HLB). 

- Síntese e caracterização de polímeros molecularmente impressos com modificação da 

superfície externa baseando-se nos polímeros selecionados anteriormente (RAMIP1, RAMIP2, 

RANIP1 e RANIP2). 

- Avaliação da capacidade de exclusão de macromoléculas pelas fases extratoras: MIP1, MIP2, 

RAMIP1, RAMIP2, NIP1, NIP2, RAMIP1, RANIP2, StrataX e HLB. 

- Recobrimento da superfície externa das fases HLB, MIP1, MIP2, RAMIP1 e RAMIP2 com 

ácidos húmicos (HLB-AH, MIP1-AH, MIP2-AH, RAMIP1-AH e RAMIP2-AH). 

- Avaliação da capacidade de exclusão de macromoléculas pelas fases extratoras: HLB-AH, 

MIP1-AH, MIP2-AH, RAMIP1-AH e RAMIP2-AH. 

- Avaliação e comparação da retenção e seletividade das fases extratoras nativas (HLB, MIP1, 

MIP2, RAMIP1 e RAMIP2) com as fases extratoras superficialmente recobertas com ácidos húmicos 

(HLB-AH, MIP1-AH, MIP2-AH, RAMIP1-AH e RAMIP2-AH). 

- Comparação entre a capacidade de extração das fases MIP1, MIP2, RAMIP1, RAMIP2, 

MIP1-AH, MIP2-AH, RAMIP1-AH, RAMIP2-AH e HLB Oasis® na extração de FQs e sulfonamidas 

(SAs) em amostras de esgoto preparado em laboratório, esgoto sanitário e efluente da ETE de São 

Carlos por CS-LC-MS/MS.   
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Padrões analíticos e reagentes 

Os reagentes, ácido metacrílico (MAA), etileno glicol dimetacrilato (EGDMA), 2 – 

azoisobisbutonitrila (AIBN), acrilamida ≥98% GC (ACM), trimetilolpropano trimetacrilato grau 

técnico (TRIM), glicerol dimetacrilato mistura de isômeros (GDMA), 2-hidroxietil metacrilato 

(HEMA), utilizados na síntese dos polímeros, foram adquiridos da Sigma-Aldrich (Steinheim, 

Alemanha). Os reagentes, ácido húmico sal de sódio grau técnico da Sigma-Aldrich (Steinheim, 

Alemanha) e ácidos húmicos purificados do solo da região de coníferas (AH), albumina sérica bovina 

≥99% eletroforese (BSA) da Sigma-Aldrich (Steinheim, Alemanha), boroidreto de sódio de Vetec (Rio 

de Janeiro, Brasil) e solução aquosa de glutaraldeído 25% (v/v), grau reagente, de J.T. Baker foram 

utilizados para o recobrimento das fases extratoras e avaliação de exclusão de macromoléculas pelas 

mesmas. Os padrões analíticos: ciprofloxacino ≥98% (CIP), norfloxacino (NOR), ofloxacino (OFL), 

pefloxacino mesilato dihidratado (PEF), enrofloxacino ≥98% (ENR), cafeína (CAF), estriol 98% (E3), 

estrona 99% (E1), progesterona 98% (P4), sulfacetamida ≥98% (STD), sulfadiazina 99,7% (SDZ), 

sulfatiazol 99,9% (STZ), sulfamerazina 99% (SMR), sulfametoxazol (SMX), ENR-D5 >98%, NOR-D5 

>98% e CIP-D8 >98% foram adquiridos da Sigma-Aldrich (Steinheim, Alemanha). Ácido fórmico para 

espectroscopia a 98% de pureza (Fluka Analytical), além de acetonitrila (ACN) e metanol, ambos de 

grau HPLC, da Tedia (Fairfield, EUA) foram usados no trabalho. A água purificada foi obtida de um 

sistema Milli-Q da Millipore (Bedford, EUA). 

3.2 Preparo das colunas de extração 

Os polímeros 1, 2, 3 e 4 foram acondicionados em colunas convencionais de 40 x 4,6 mm para 

testes iniciais, nos quais foram avaliadas as retenções dos analitos em diferentes pH. As fases extratoras 

HLB Oasis, StrataX, MIP1, NIP1, MIP2, NIP2, RAMIP1, RANIP1, RAMIP2 e RANIP2 foram 

acondicionadas em colunas (21,7 x 2,0 mm) para avaliação da retenção, seletividade e exclusão de 

macromoléculas.  

3.3 Sistema cromatográfico 

3.3.1 Cromatografia líquida 

Os estudos de retenção, seletividade e exclusão de macromoléculas pelas fases extratoras foram 

realizados utilizando um equipamento HPLC Prominence série 20A da Shimadzu (Kyoto, Japão). O 
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sistema consistiu de três bombas LC-20AD, um amostrador automático SIL-20A, volume de injeção de 

20 µL, um forno cromatográfico CTO-20A, um detector UV SPD-20A e uma controladora CBM-20A.  

A avaliação da recuperação relativa dos analitos em amostras de esgoto preparado em laboratório 

e esgoto sanitário foi realizada em um sistema column switching (CS-LC-MS/MS) utilizando-se como 

colunas de extração: 21,7 x 2,0 mm (MIP1, MIP2, RAMIP1 e RAMIP2) e 20,0 x 2,0 mm, 25 μm (HLB 

OASIS) e coluna analítica Agilent Poroshell EC18 50 x 2,1 mm, 2,7 μm (Agilent Technologies, 

Alemanha). Nessas análises utilizou-se um equipamento Agilent 1260 LC series (Palo Alto, CA) 

equipado com uma bomba binária Agilent 1260 Infinity Binary Pump, um amostrador automático ALS 

1200 com volume de injeção de 100 μL, um compartimento de coluna termostatizado TCC 1200 e um 

detector de arranjo de diodos (DAD-UV-vis) Infinity 1290. Uma bomba adicional LC pump LC-10 

AVP Shimadzu (Kyoto, Japão) foi utilizada para o carregamento da amostra.  

3.3.2 ESI-MS/MS 

Um espectrômetro de massas híbrido triplo quadrupolo-aprisionador de íons linear QTRAP 5500 

(ABSciex, Foster, CA) com fonte TurboIonSpray foi acoplado ao sistema Agilent 1260 LC series. Os 

parâmetros da fonte foram otimizados como: gás de cortina (nitrogênio) de 20 psi, temperatura da fonte 

de 650ºC, voltagem do electrospray de 5500 V, gás de aquecimento e gás nebulizador (ambos nitrogênio) 

50 psi; e o potencial de entrada (entrance potential, EP) 10 V. Os dados foram adquiridos e processados 

utilizando o software Analyst 1.5.1. 

O QTRAP foi operado no modo de ionização electrospray positivo (ESI+) e no modo de 

monitoramento de reações selecionadas (selected reaction monitoring, SRM) com tempo de aquisição 

(dwell time) de 20 ms para cada transição. A Tabela 1 mostra os diferentes fragmentos selecionados 

para cada analito, bem como os parâmetros de potencial de orifício (declustering potencial, DP), 

energia de colisão (collision energy, CE) e potencial de saída da cela de colisão (collision cell exit 

potential, CXP). Esses parâmetros foram baseados no trabalho de Lima Gomes et al (2015).
59
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Tabela 1 - Parâmetros MS/MS para os analitos de interesse nos modos ESI+ e SRM. 

Analitos Íon precursor 

(m/z) 

Íon produto 

(m/z) 

DP 

(V) 

CE 

(eV) 

CXP 

(V) 

CIP1 
1
 332 288 96 25 25 

CIP2 332 245 31 27 14 

CIP3 332 231 96 49 16 

CIP1-D8 
1 

340 296 81 25 14 

CIP2-D8 
 

340 249 81 25 14 

ENR1 
1 

360 245 81 37 12 

ENR2 360 316 81 47 9 

ENR3 360 286 81 47 12 

ENR1-D5 365 347 91 55 9 

ENR2-D5 365 245 91 55 9 

ENR3-D5 
1 

365 321 31 27 16 

NOR1 320 302 66 29 14 

NOR2 
1 

320 276 66 23 14 

NOR1-D5 
1 

325 281 101 25 14 

NOR2-D5 325 238 101 25 14 

PEF1 334 233 61 35 12 

PEF2 334 205 61 47 8 

PEF3 
1 

334 290 61 25 14 

STD1 
1 

215 156 46 15 8 

STD2 215 92 46 29 14 

STD3 215 108 46 27 12 

SMR1 
1 

265 156 61 23 8 

SMR2 265 92 61 37 14 

SMR3 265 108 61 35 16 

SMX1 
1 

254 156 61 21 10 

SMX2 254 92 61 37 14 

SMX3 254 108 61 31 16 

 

3.3.3 Column switching 

A avaliação da recuperação dos analitos pelas fases sintetizadas foi feita por meio de preparo de 

amostras online por column switching utilizando-se uma válvula Rheodyne (Rhonert Park, CA) de seis 

portas e duas posições (Figura 7), embutida no próprio forno de colunas do HPLC. O sistema é 

composto por duas bombas LC, a bomba A (LC pump LC-10 AVP Shimadzu) utilizada para o 

carregamento da amostra e a bomba binária B (Agilent 1260 Infinity Binary Pump) para gradiente de 

eluição. Na posição A da válvula, a amostra era introduzida na coluna de extração (Oasis HLB, MIP1, 

MIP2, RAMIP1 ou RAMIP2) por um solvente de carregamento (tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH 7,0) 

impulsionado pela bomba A, enquanto que a coluna analítica era condicionada com solvente de eluição 

                                            
1
 Transições de maior intensidade e utilizadas para quantificação dos respectivos antimicrobianos. 
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impulsionado pela bomba B. Após 3,0 min a válvula girou para a posição B, permitindo que os analitos 

pré-concentrados na coluna de extração fossem eluídos no sentido contrário ao do carregamento (back-

flush) e encaminhados à coluna coluna analítica e detector.  

Figura 7 - Configuração de column switching com dessorção em backflush. 

  

3.3.4 Separação cromatográfica 

O carregamento da amostra para a coluna de extração foi realizado pela bomba A (Figura 7) com 

um solvente de carregamento (tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH 7,0) a vazão de 1 mL min
-1

, conforme 

explicado na seção anterior. A eluição foi programada na bomba binária B com fase móvel composta 

por água ultrapura contendo 0,1% de ácido fórmico (A) e acetonitrila contendo 0,1% de ácido fórmico 

(B), ambos somados a uma vazão total de 0,6 mL min
-1

. O gradiente de eluição iniciou-se com 95% de 

A durante 3,1 min. Durante esse intervalo de tempo a válvula estava na posição A. A partir dos 3,1 

min, a válvula girou para a posição B e a composição da fase móvel variou linearmente até chegar a 

35% de A aos 9 min de corrida. Entre 10 e 14 min a composição de A diminuiu linearmente até 5%. A 

válvula voltou para a posição inicial aos 11,4 min de corrida e seguiram-se 3 ciclos sequenciais de 

virada para evitar efeito memória. As colunas analíticas e de extração foram mantidas a 40ºC com 

exceção de quando se utilizou a coluna de extração Oasis HLB, a coluna foi mantida sob a temperatura 

de 20ºC junto à coluna analítica. 

3.4 Síntese dos MIP e NIP 

As sínteses dos polímeros molecularmente impressos foram realizadas pelo método de 

precipitação. Foram solubilizados em 90 mL de metanol, 1 mmol do template ofloxacino (0,361 g) e 
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4 mmol do monômero (MAA ou ACM) em um balão de 100 mL de duas bocas com fundo redondo. A 

solução foi colocada em ultrassom por 5 minutos. Em seguida foram adicionados 25 mg de AIBN e 

10 mmol de agente de ligação cruzada (EDGMA ou TRIM). A solução foi colocada em ultrassom por 

mais 5 minutos e ficou durante 15 minutos em atmosfera de nitrogênio. Após esse período o frasco foi 

selado e colocado em um sistema de refluxo sob agitação magnética por 24 horas a 60°C, controlado 

por um banho termostático (VEB MLW PRÜFGERÄTE WERK FREITAL) (Figura 8). Com a 

finalidade de avaliar a influência das moléculas de ofloxacino sobre o efeito de impressão molecular, 

preparou-se um novo polímero pelo mesmo procedimento, no entanto sem adição de ofloxacino (NIP). 

A Tabela 2 apresenta os reagentes utilizados na síntese de cada polímero. 

Tabela 2 - Reagentes de síntese para os polímeros 1, 2, 3 e 4. 

Reagentes de síntese MIP1 e NIP1 MIP2 e NIP2 MIP3 e NIP3 MIP4 e NIP4 

Monômero MAA MAA ACM ACM 

Agente de ligação cruzada EDGMA TRIM EDGMA TRIM 

 

Os polímeros sintetizados foram filtrados em papel de filtro percolando-se água deionizada e 

em seguida foram secos em estufa a 60ºC. O polímero seco foi peneirado separando-se partículas entre 

38 e 75 µm. Adicionou-se acetona às partículas peneiradas para precipitação das partículas maiores. O 

sobrenadante com partículas pequenas foi descartado. Esse procedimento foi repetido até que o 

sobrenadante ficasse límpido. 

Figura 8 - Sistema de reação composto de sistema de refluxo com banho termostático e agitação magnética. 
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As partículas, depois de secas, foram acondicionadas em colunas feitas de tubo de aço inoxidável 

com 4,6 mm de diâmetro interno e 40 mm de comprimento utilizando frit de 2 μm. O empacotamento 

foi realizado empregando uma bomba LC-20AD e água como solvente de suspensão e empacotamento. 

Para retirada do template (OFL), percolou-se pela coluna contendo o polímero MIP os solventes: 

água, ACN, ACN+0,1% ácido fórmico e metanol/água 50:50. Utilizou-se o mesmo procedimento de 

lavagem para a coluna contendo o NIP.
86

 

3.5 Síntese dos RAMIPs e RANIPs 

As sínteses foram feitas pelo método de precipitação, inicialmente de maneira semelhante à 

realizada para o MIP1 e NIP1. Foram solubilizados em 90 mL de metanol, 1 mmol do template 

ofloxacino (0,361 g) e 4 mmol do monômero MAA em um balão de 100 mL de duas bocas com fundo 

redondo. A solução foi colocada em banho ultrassônico por 5 minutos. Em seguida foram adicionados 

25 mg de AIBN e 10 mmol de agente de ligação cruzada EDGMA (RAMIP1) ou 10 mmol de TRIM 

(RAMIP2). A solução foi colocada em banho ultrassônico por mais 5 minutos e ficou durante 

15 minutos sob atmosfera de nitrogênio. Após esse período o frasco foi selado e colocado em um 

sistema de refluxo sob agitação magnética a 60°C (Figura 8). Após uma hora de reação injetaram-se 

7,5 mmol de HEMA e 0,5 mmol de GDMA no sistema reacional, o qual continuou sob atmosfera de 

nitrogênio a 60ºC por mais 23 horas. Com finalidade de avaliar a influência das moléculas de 

ofloxacino sobre o efeito de impressão molecular, preparou-se um novo polímero pelo mesmo 

procedimento, no entanto sem adição de ofloxacino (RANIP1 e RANIP2). Os polímeros foram 

filtrados, secos, peneirados e lavados pelos mesmos procedimentos utilizados para os polímeros 1, 2, 3 

e 4. 

3.6 Caracterização dos polímeros 

Os polímeros sintetizados foram caracterizados utilizando-se as técnicas de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia vibracional na região do infravermelho (FTIR). O 

microscópio eletrônico de varredura (Zeiss-Leica/440) foi operado a 20 kV e as amostras foram 

recobertas com uma fina camada de ouro. Os espectros de infravermelho foram obtidos de 4000 a 

500 cm
-1

 no equipamento Bomem MB-102 empregando disco de KBr para preparar as amostras.  

3.7 Estudo de retenção e seletividade 

As colunas preparadas na etapa de lavagem foram utilizadas em um equipamento HPLC para 

avaliação dos MIPs (MIP1, MIP2, MIP3 e MIP4) e NIPs (NIP1, NIP2, NIP3 e NIP4) sintetizados. 
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Foram injetados no equipamento 20 μL de soluções contendo um dos analitos: NOR, CIP, OFL, PEF, 

ENR, CAF, E3, E1, P4, STD, SMR e SMX na concentração de 10 mg L
-1

 e monitorando-se os 

comprimentos de onda de 290 e 275 nm para as fluoroquinolonas, sulfonamidas e cafeína e 254 e 

222 nm para os hormônios. A fase móvel, acetonitrila: tampão em diferentes porcentuais
2
, foi percolada 

pela coluna à vazão de 1 mL min
-1

. Como solventes aquosos foram avaliados os tampões: formiato de 

amônio/ácido fórmico 10 mmol L
-1

 pH 4,0; fosfato de sódio 10 mmol L
-1

 pH 7 e hidróxido de amônio/ 

cloreto de amônio (NH3/NH4
+
) 10 mmol L

-1
 pH 10,0. O mesmo procedimento foi utilizado para 

comparação do MIP mais seletivo com as outras fases comerciais, no entanto utilizando-se colunas de 

21,7 x 2,0 mm e tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH 7,0 como fase móvel aquosa. Esse experimento foi 

realizado com injeções em triplicata. 

Para o estudo da retenção e seletividade calcularam-se o fator de retenção (k), o fator de 

separação (α), o fator de impressão (If) e o índice de retenção (RI). 
87;88

 

O fator de retenção (k) foi utilizado para avaliar, a partir do tempo de retenção, a interatividade 

do analito com o polímero, em relação ao tempo de eluição de um composto não retido (Equação 01). 

k =
(𝑡𝑅-t0)

t0
, onde t0 = tempo de eluição de um composto não retido (acetona)  Equação 01 

O fator de separação (α) foi utilizado para avaliar a seletividade da separação entre duas espécies 

químicas, pelos polímeros sintetizados (Equação 02). Esse cálculo foi feito comparando-se sempre um 

dos analitos com um dos concomitantes (composto de classe diferente das fluoroquinolonas). 

α = kanalito/kconcomitante         Equação 02 

O fator de impressão (If) foi utilizado para avaliar a capacidade de retenção do polímero 

molecularmente impresso em relação àquela do polímero não impresso, observando-se a eluição de um 

mesmo composto (analito ou concomitante) (Equação 03). 

If = kMIP/kNIP           Equação 03 

O índice de retenção (RI) foi utilizado para avaliar o grau de reconhecimento molecular de um 

concomitante em relação ao analito de interesse, nesse caso o OFL, o qual foi utilizado como molécula 

molde (Equação 04). 

                                            
2
 A composição utilizada em cada experimento é apresentada nas respectivas tabelas de resultados. 
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RI =  
𝑘concomitante (MIP) 𝑘concomitante(NIP)⁄

𝑘analito(MIP) 𝑘analito (NIP)⁄
=  

Ifconcomitante

Ifanalito

    Equação 04 

3.8 Recobrimento das fases extratoras 

Para recobrimento as fases extratoras foram acondicionadas em colunas de 21,7 x 2,0 mm e 

acopladas a um sistema de pressurização por N2, como ilustrado na Figura 9. Nesse sistema, os 

reagentes são acondicionados em um reservatório conectado à coluna e com pressão controlada. As 

válvulas foram abertas controlando-se a vazão para 1,0 mL min
-1

. Inicialmente, foram percolados 

20 mL de tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH 7,0, seguido de solução de AH purificado 1,0 mg mL
-1

, 

preparada no mesmo tampão. A seguir, percolaram-se 5 mL de solução aquosa de glutaraldeído 25% 

(v/v) e o sistema ficou em repouso por 5 horas. Então, percolaram-se 5 mL de solução aquosa de 

boroidreto de sódio 1 mg mL
-1

 e o sistema ficou em repouso 2 horas. As colunas foram condicionadas 

com água ultrapura por 12 horas em sistema cromatográfico convencional. 

Figura 9 - Sistema de pressurização dos regentes para recobrimento de fases extratoras. (1) cilindro de gás nitrogênio, (2) 

válvula agulha, (3) válvula 3 vias, (4) reservatório para os reagentes, (5) coluna e (6) descarte. Fonte: 
89

 

 

3.8 Avaliação da capacidade de exclusão de macromoléculas pelas fases extratoras 

Os testes foram realizados injetando-se 20 µL de solução a 6 mg mL
-1

 de ácido húmico (AH) em 

tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH 7,0 e de solução a 44 mg mL
-1

 de albumina sérica bovina (BSA) em 

tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH 7,0, utilizando-se como fase móvel 100% de tampão fosfato 

10 mmol L
-1

 pH 7,0 à vazão de 1,0 mL min
-1

. Após cada injeção o efluente da coluna cromatográfica 

foi coletado em balões volumétricos de 5,0 mL, durante 4 minutos. Esse procedimento foi realizado em 

duplicata com a coluna (21,7 x 2,0 mm) contendo a fase extratora a ser avaliada e também sem a coluna 

(usando-se uma união em substituição à coluna). Aos balões contendo o eluato coletado, adicionou-se 
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fase móvel até completar-se o seu volume analítico de 5,0 mL. Então essas soluções foram reinjetadas 

no próprio equipamento cromatográfico, sem coluna (usando-se uma união), em um sistema de análise 

análogo a FIA, com detecção UV. As áreas das bandas obtidas (a 275 nm) a partir da reinjeção dos 

eluatos coletados foram comparadas para obtenção da porcentagem de exclusão, tanto de AH quanto de 

BSA.  

3.9 Amostras  

O método de extração foi desenvolvido utilizando-se amostras de água ultrapura (Milli-Q), 

amostra simulando a composição de esgoto sanitário (doméstico) preparada em laboratório (meio 

Torres) 
90

, esgoto sanitário do bairro Santa Felícia (São Carlos-SP) e efluente da estação de tratamento 

de esgoto (ETE) de São Carlos-SP. As amostras foram, centrifugadas e filtradas com membranas 

0,22 μm de celulose regenerada para eliminar possíveis materiais particulados. Em seguida o pH foi 

ajustado para 7,0. O esgoto preparado no laboratório (meio Torres), é composto de 35,0 mg de 

sacarose, 114,0 mg de amido, 208,0 mg de extrato de carne, 51,0 mg de óleo de soja, 250,0 mg de 

NaCl, 7,0 mg de MgCl2.2H2O, 4,5 mg de CaCl2.2H2O, 200,0 mg de NaHCO3 e 3 gotas de detergente 

para 1 L de água. 
90-92

 

3.10 Avaliação da eficiência do processo de extração 

Para avaliar o processo de extração, para cada fase extratora desenvolvida foram injetadas 

soluções aquosas (água ultrapura) fortificadas com SAs e FQs a 3 ng mL
-1

.
 
Essas injeções (100 µL) 

foram feitas no sistema cromatográfico usando-se o modo de extração e pré-concentração online por 

column switching rotineiramente empregado. Essas análises foram realizadas em triplicata. O mesmo 

procedimento foi realizado para a fortificação e injeção das amostras de esgoto simulado preparado em 

laboratório (meio Torres), esgoto sanitário e efluente de ETE. As amostras sem fortificação (branco) 

também foram analisadas em triplicata usando-se o mesmo método, para se avaliar eventual presença 

dos analitos, como contaminantes das amostras previamente ao procedimento de fortificação. As áreas 

dos analitos presentes nas amostras brancas (sem fortificação) foram descontadas das áreas dos analitos 

das amostras fortificadas antes do cálculo da eficiência relativa do processo de extração (RPE).  

A RPE foi calculada pela Equação 05: 

𝑅𝑃𝐸 (%) =  
𝐶

𝐷
× 100         Equação 05 

Onde, 
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D = área do pico do analito, obtida da injeção de água ultrapura fortificada, usando-se o método 

de column switching citado acima (água fortificada antes do processo de extração). 

C = área do pico do analito, obtida da injeção da matriz de interesse fortificada na mesma 

concentração de D e usando-se o mesmo método de column switching. Eventuais áreas cromatográficas 

obtidas nos brancos (provenientes de amostras que estavam previamente contaminadas pelos analitos) 

foram subtraídas das áreas finais obtidas nas análises feitas após o processo de fortificação. 

A Equação 05 está sendo proposta com base nos cálculos de efeito matriz, recuperação e 

eficiência do processo apresentada por Matuszewski, Constanzer e Chavez-Eng (2003)
13

, além de 

considerar o termo D, tal qual obtido por Marchi et al. (2010). 
93

 

𝐸𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 = 𝑀𝐸 (%) =  
𝐵

𝐴
× 100      Equação 06 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 = 𝑅𝐸 (%) =  
𝐶

𝐵
× 100       Equação 07 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 = 𝑃𝐸 (%) =  
𝐶

𝐴
× 100      Equação 08 

Onde, 

A = área do pico do padrão analítico em solução (fase móvel ou solução de água ultrapura) 

B = área do pico do padrão analítico em extrato de matriz branca que foi fortificada após o 

procedimento de extração 

O preparo de amostras online por column switching praticamente torna inviável ou inapropriada a 

mensuração direta dos termos A e B dessas equações. Dessa forma, faz-se a proposta de uma medida 

relativa da eficiência total do processo, ou seja, a eficiência do processo em matriz (C/A) em relação à 

eficiência do processo em água ultrapura (D/A). A obtenção da Equação 05 está descrita abaixo na 

Equação 09: 

𝑅𝑃𝐸(%) =
𝐶

𝐴
×100

𝐷

𝐴
×100

× 100 =
𝐶

𝐷
× 100       Equação 09 

  



41 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Síntese e caracterização dos MIPs e NIPs 

Os polímeros molecularmente impressos foram escolhidos como fase extratora nesse trabalho 

devido à alta seletividade apresentada para as moléculas moldadas. Assim, foram sintetizados quatro 

MIPs utilizando dois tipos de agente de ligação cruzada e dois tipos de monômeros para se determinar a 

combinação mais eficiente para extração seletiva de FQs.  

As sínteses dos polímeros foram realizadas pelo método de polimerização por precipitação. 

Esse método é tão simples quanto o método bulk (de batelada), no entanto apresenta melhor rendimento 

de reação e partículas mais uniformes. 
17

 A morfologia, complexação polímero-template, propriedades 

e desempenho do polímero podem ser afetados pelos reagentes utilizados no processo (template, 

monômero funcional, solvente, iniciador radicalar e agente de ligação cruzada). 
94

 Dessa forma cada 

parâmetro foi escolhido de forma a aperfeiçoar o processo de síntese do polímero. 

O solvente porogênico, metanol, foi escolhido baseando-se no fato de o reconhecimento 

molecular do MIP ocorrer preferencialmente no mesmo meio reacional no qual foi sintetizado. Embora 

o uso de solventes porogênicos, como a água e metanol, tornem o polímero mais compatível com 

amostras aquosas, estes podem atuar como competidores no meio reacional e interferir na formação de 

interações eletrostáticas e ligação de hidrogênio entre o template e o monômero. 
20

 

É desejável que a molécula template possua características tanto polares quanto apolares (anéis 

aromáticos com grupos funcionais polares) para que em amostras aquosas a interação do analito com a 

cavidade do MIP seja predominantemente por meio de interações hidrofóbicas evitando a competição 

das moléculas de água pela cavidade do MIP. O ofloxacino, por ter um anel carbônico a mais em 

relação às outras fluoroquinolonas, foi escolhido como template. 
95

  

Os monômeros são escolhidos de acordo com a natureza dos analitos, pois estes devem suportar 

os grupos funcionais necessários e complementares ao template. Para analitos básicos contendo grupos 

funcionais como aminas, monômeros ácidos como ácido metacrílico (MAA) são preferencialmente 

escolhidos e para analitos contendo grupos ácidos, os monômeros 2- ou 4-vinilpiridina são mais 

apropriados. Como todas as fluoroquinolonas possuem um grupo ácido carboxila e todas possuem de 2 

a 3 grupos básicos amina, o MAA foi escolhido como monômero. 
17

 Avaliou-se também o monômero 

acrilamida (ACM), já que este ainda não havia sido utilizado como monômero para síntese de MIPs 

para análise de fluoroquinolonas. Como a interação analito-monômero é um processo de equilíbrio 

químico, uma maior quantidade do monômero em relação ao template é utilizada para favorecer a 
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formação do complexo template-monômero. Assim, a relação utilizada foi de 1:4 (template–

monômero). 
94

 

O etileno glicol dimetacrilato (EGDMA) utilizado na síntese tem sido um dos agentes de 

ligação cruzada mais comuns, por promover a formação de polímeros térmica e mecanicamente 

estáveis e com rápida transferência de massa. No entanto, o trimetacrilato (TRIM) tem apresentado 

resultados similares ou melhores que o EGDMA, assim este também foi avaliado como agente de 

ligação em outras sínteses, assim como neste trabalho. 
87

  

4.1.1 Espectrometria vibracional no infravermelho (FTIR) 

A técnica de espectrometria no infravermelho foi utilizada para confirmar a adequada síntese 

dos polímeros, pela presença de grupos funcionais característicos de cada um dos reagentes 

empregados.  

Os espectros de infravermelho dos polímeros MIP e NIP (1 e 2) são apresentados na Figura 10. 

Figura 10 - Espectro de infravermelho em Offset para os polímeros MIP e NIP 1 e 2. 

 

Os espectros são similares indicando que os materiais MIP e NIP 1 e 2, apesar de apresentarem 

diferentes estruturas espaciais, compõe-se do mesmo material polimérico. É possível destacar as 

seguintes bandas de vibração: deformação axial em 3589 cm
-1

 correspondente à hidroxila (OH); 

estiramento de C-H em 2991 e 2951 cm
-1

; deformação axial de C=O em 1722 cm
-1

; estiramento de C-O 

em 1251 cm
-1

; deformação angular no plano do C-O-H em 1450 cm
-1

 e deformação angular fora do 

plano de C-O-H em 960 cm
-1

. Todas as bandas observadas são características das ligações encontradas 

no polímero ácido polimetacrílico (Figura 11). 
96;97
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Figura 11 - Fórmula geral do polímero ácido polimetracrílico. 

 

Os espectros de infravermelho dos polímeros MIP e NIP (3 e 4) são apresentados na Figura 12. 

Figura 12 - Espectro de infravermelho em Offset para os polímeros MIP e NIP 3 e 4. 

 

Os espectros são similares indicando que os materiais MIP e NIP 3 e 4, apesar de apresentarem 

diferentes estruturas espaciais, compõe-se do mesmo material polimérico. É possível destacar as 

seguintes bandas de vibração: estiramento assimétrico (dubleto) em 3456 e 3568 cm
-1

 correspondente à 

amida primária (NH2); estiramento de C-H em 2991 e 2951 cm
-1

; deformação axial de C=O em 

1722 cm
-1

; estiramento de C=O em 1672 cm
-1

 (amida primária); deformação angular de amida primária 

(NH2) em 1622 cm
-1

. Todas as bandas observadas são características das ligações encontradas no 

polímero poliacrilamida (Figura 13). 
96;97

 

Figura 13 - Fórmula geral do polímero poliacrilamida. 

 

Os espectros de infravermelho dos polímeros RAMIP1, RANIP1, RAMIP2 e RANIP2 são 

apresentados na Figura 14. 
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Figura 14 - Espectro de infravermelho para os polímeros RAMIP1, RAMIP2, RANIP1 e RANIP2. 

 

Os espectros são similares aos obtidos para os materiais MIP e NIP 1 e 2. Todas as bandas 

observadas são características das ligações encontradas no polímero ácido polimetacrílico (Figura 11).  

4.1.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Por meio da microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi possível avaliar a disposição, 

tamanho e forma das partículas, associando as características retentivas de cada polímero. A morfologia 

dos polímeros é apresentada na Figura 15.  

As microscopias mostram aglomerados de microesferas com macroporos. Esses poros 

aparentam ser maiores na superfície dos MIPs em comparação com a superfície dos NIPs, devido 

possivelmente a um papel de agente porogênico desempenhado pelo próprio template.
98

 O MIP 

apresenta microesferas menores e possui uma característica rugosa com macroporos maiores. Tal 

característica permite que o MIP apresente uma maior área superficial, levando a um melhor 

reconhecimento molecular, já que há um aumento na difusão de analitos em direção aos sítios seletivos 

localizados nos microporos. A superfície rugosa indica que a presença das moléculas de template 

durante a síntese é de fundamental importância para a formação das cavidades e poros no polímero. 
20

 

Os polímeros sintetizados com o agente de ligação cruzada TRIM (MIP e NIPs 2 e 4; RAMIP2 e 

RANIP2) apresentaram microsferas maiores em relação aos sintetizados com EGDMA (MIP e NIPs 1 e 

3; RAMIP1 e RANIP1). As colunas empacotas com os polímeros 1 e 3 apresentaram maior pressão, 

apresentando relação com os polímeros com as menores microesferas. Os polímeros com modificação 

da superfície externa RAMIP apresentaram microsferas maiores indicando que a modificação com 

camada hidrofílica influencia na morfologia desses polímeros. 
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Figura 15 - Imagem da microscopia eletrônica de varredura com ampliação de 10.000 vezes. A. MIP1, B. NIP1, C. MIP2, 

D. NIP2, E. MIP3, F. NIP3, G. MIP4, H. NIP4, I. RAMIP1, J. RANIP1, L. RAMIP2 e M. RANIP2. 

A. 

 

B. 

 
C. 

 

D. 

 
E. 

 

F. 

 
G. 

 

H. 
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Figura 15 – Continuação. Imagem da microscopia eletrônica de varredura com ampliação de 10.000 vezes. A. MIP1, B. 

NIP1, C. MIP2, D. NIP2, E. MIP3, F. NIP3, G. MIP4, H. NIP4, I. RAMIP1, J. RANIP1, L. RAMIP2 e M. 

RANIP2. 

I. 

 
 

J. 

 

L.  

 

M.  

 

4.2 Avaliação da retenção dos MIPs e NIPs sintetizados 

A eficiência da formação dos sítios retentivos nos MIPs foi avaliada pela capacidade de retenção 

do analito alvo bem como a sua seletividade para esses analitos. 

A fim de se avaliar a capacidade de retenção e seletividade dos MIPs e NIPs sintetizados, 

inicialmente comparou-se o tempo de retenção de fluoroquinolonas e moléculas interferentes em 

colunas (40 x 4,6 mm) preenchidas com os polímeros. O desempenho dos MIPs foi avaliado, em 

comparação ao dos NIPs, em tampões de pH 4, 7 e 10, por meio do fator de retenção (k) (Tabelas 3, 4, 

5 e 6). 

Observa-se que a retenção do MIP1 foi maior (valores de k entre 5 e 10) em pH 7,0 enquanto 

que nos pH 4 e 10 os valores de k situaram-se entre 0,20 e 0,48 (Tabela 3). Esse comportamento pode 

ser explicado pelo fato de em pH 7 haver atração eletrostática entre a carga positiva do grupo 

piperazina da FQ com a carga negativa do grupo carboxilato do MAA (Figura 16). Pelos resultados, 

pode-se inferir que a interação de atração eletrostática com o grupo piperazina é mais importante do 

que a repulsão eletrostática do carboxilato da FQ com o carboxilato do MAA. Em pH 4 não há cargas 
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no MAA, portanto não há interação eletrostática. Já em pH 10 tanto o MAA como as moléculas de FQ 

possuem cargas negativas, havendo uma repulsão eletrostática fraca. 

 Tabela 3 - Fator de retenção do MIP e NIP1 em (30:70) acetonitrila:tampão pH 4, 7 e 10. Os polímeros foram 

acondicionados em colunas de 4,6 mm x 40 mm. 

MIP1 e NIP1 

 Tampão formiato de amônio, 

10 mmol L
-1

  pH 4,0 

Tampão fosfato, 

10 mmol L
-1

  pH 7,0 

Tampão amônio, 

10 mmol L
-1

  pH 10,0 

(30:70) 

ACN:Tampão 
kMIP1 kNIP1 kMIP1 kNIP1 kMIP1 kNIP1 

Ofloxacino 0,322 0,620 8,80 1,83 0,248 0,0202 

Norfloxacino 0,204 0,364 9,86 4,25 0,372 0,0772 

Pefloxacino 0,339 0,535 5,27 2,36 0,207 0,0202 

Enrofloxacino 0,476 0,876 9,52 1,45 0,237 0,00950 

Ciprofloxacino 0,272 0,492 10,1 3,67 0,207 0,0594 

  Figura 16 - Estado de ionização de acrilamida e ácido metacrílico polimerizados e NOR em função do pH. Fonte: 

99-101
 

 pH 4 pH 7 pH 10 

NOR 

   
 

ACM  

   

MAA 

   

Pena et al. (2009)
102

 sintetizaram um MIP-ENR utilizando-se de MAA e HEMA como 

monômeros, EGDMA como agente de ligação cruzada, 2,2-azobis(2,4-dimetilvaleronitrila (ABDV) 

como agente de ligação cruzada e acetonitrila como solvente porogênico. A retenção foi testada 
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utilizando-se tampões a pH 4,8; 7,5 e 9,0 na composição da fase móvel. As maiores retenções foram 

observadas quando utilizado o tampão em pH 7,5. Segundo os autores, em pH neutro os grupos 

piperazinas são protonados aumentando a interação eletrostática com o grupo carboxilato do MAA e 

por consequência aumentando a retenção das FQs no polímero. Os resultados do presente estudo, 

comparando o efeito do pH e a substituição de um monômero ionizável (ácido metacrílico) por outro 

não ionizável (acrilamida) corroboram com as observações de Pena e colaboradores (2009). 
81;102

 

Tabela 4 - Fator de retenção do MIP e NIP2 em (30:70) acetonitrila:tampão pH 4, 7 e 10. Os polímeros foram 

acondicionados em colunas de 4,6 mm x 40 mm.  

MIP2 e NIP2 

 Tampão Form. Am., 

10 mmol L
-1

  pH 4,0 

Tampão Fosfato, 

10 mmol L
-1

  pH 7,0 

Tampão Amônio, 

10 mmol L
-1

  pH 10,0 

(30:70) 

ACN:Tampão 
kMIP2 kNIP2  kMIP2  kNIP2  kMIP2  kNIP2 

Ofloxacino  0,755  1,58  5,94  1,59  0,0977  0,0394 

Norfloxacino  0,439  0,590  4,29  2,75  0,172  0,139 

Pefloxacino  0,649  0,392  3,09  1,30  0,0680  0,0442 

Enrofloxacino  0,895  0,464  4,73  2,15  0,0853  0,0311 

Ciprofloxacino  0,509  0,446  4,11  2,76  0,154  0,1123 

O mesmo comportamento foi observado para o MIP2 (Tabela 4). O fator de retenção observado 

para pH 7 (valores de k entre 3,09 e 5,94) foi maior em comparação aos pH 4 e 10 (valores de k entre 

0,0977 e 0,895), no entanto foi menor que o observado para o MIP1 (valores de k entre 5,27-10,1 – 

Tabela 3). 

Tabela 5 - Fator de retenção do MIP e NIP3 em (30:70) acetonitrila:tampão pH 4, 7 e 10. Os polímeros foram 

acondicionados em colunas de 4,6 mm x 40 mm.  

MIP3 e NIP3 

 Tampão Form. Am., 

10 mmol L
-1

  pH 4,0 

Tampão Fosfato, 

10 mmol L
-1

  pH 7,0 

Tampão Amônio, 

10 mmol L
-1

  pH 10,0 

(30:70) 

ACN:Tampão 
kMIP3 kNIP3 kMIP3 kNIP3  kMIP3  kNIP3 

Ofloxacino 0,0353 0,0731 0,120  0,00429   0,0746  0,00572 

Norfloxacino 0,0353 0,0731 0,161  0,0243   0,0585  0,0258 

Pefloxacino 0,0353 0,0731 0,165  0,0128   0,0716  0,0143 

Enrofloxacino 0,0706 0,110 0,225  0,0486   0,113  0,0501 

Ciprofloxacino 0,0353 0,0731 0,151  0,0329   0,0833  0,0343 

O comportamento se repete para o MIP3 (Tabela 5). O fator de retenção observado para pH 7 

(0,151-0,225) foi maior em comparação aos pH 4 e 10 (0,0353-0,113), no entanto foi bem menor que o 
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observado para o MIP1 (5,27-10,1 – Tabela 3) e MIP2 (3,09-5,94 – Tabela 4). A acrilamida não 

apresenta cargas em pH 4, 7 e 10, ou seja, não há interação eletrostática com as moléculas das FQ, 

resultando em uma menor retenção desses analitos (Figura 16). 

O MIP4 (Tabela 6) apresentou um fator de retenção de 0,284-0,345 para o pH 7, pouco maior 

em comparação ao encontrado para o pH 10 (0,264-0,288) e muito maior do que aqueles encontrados 

para o pH 4 (0,0333-0,0667). A retenção também foi menor comparada aos MIP1 e MIP2, já que o 

MIP4 também foi sintetizado com monômero acrilamida, tal qual o MIP3. 

Tabela 6 - Fator de retenção do MIP4 e NIP4 em (30:70) acetonitrila:tampão pH 4, 7 e 10. Os polímeros foram 

acondicionados em colunas de 4,6 mm x 40 mm. 

MIP4 e NIP4 

 Tampão Form. Am., 

10 mmol L
-1

  pH 4,0 

Tampão Fosfato, 

10 mmol L
-1

  pH 7,0 

Tampão Amônio, 

10 mmol L
-1

  pH 10,0 

(30:70) 

ACN:Tampão 

 
kMIP4 kNIP4  kMIP4 kNIP4  kMIP4 kNIP4 

Ofloxacino  0,0548  0,0341  0,295  0,0606  0,286  0,0316 

Norfloxacino  0,0476  0,0433  0,310  0,0646  0,279  0,0211 

Pefloxacino  0,0595  0,0341  0,311  0,0870  0,288  0,0250 

Enrofloxacino  0,0667  0,0341  0,345  0,101  0,274  0,0474 

Ciprofloxacino  0,0333  0,0341  0,284  0,0632  0,264  0,0264 

De forma geral, os polímeros 1 e 2, sintetizados com o monômero ácido metacrílico, 

apresentaram melhor fator de retenção comparados aos polímeros 3 e 4, sintetizados com o monômero 

acrilamida. A acrilamida interage com o analito por ligações de hidrogênio e interações dipolares. Já o 

ácido metacrílico, além de interagir por ligações de hidrogênio e interações dipolares também interage 

por ligação iônica, o que deve ter melhorado a retenção dos polímeros sintetizados com esse monômero 

(MIP1 e MIP2). 
87

 

A Tabela 7 apresenta uma comparação entre os polímeros que apresentaram melhor retenção 

(MIP1 e MIP2). 

Os fatores de retenção observados para o MIP1 foram maiores com todos analitos e composição 

de fase móvel avaliados, indicando que o agente de ligação cruzada EDGMA mostrou-se mais eficiente 

que o TRIM (MIP2). Embora os interferentes também tenham ficado um pouco mais retidos no MIP1 

(em relação ao NIP1), a retenção para os analitos de interesse foi maior para esse polímero, sendo esse 

o escolhido para a futura avaliação de recuperação no método de preparo de amostra por SPE-column 

switching, uma vez que se esperaria uma boa recuperação.  

 

 



50 

 

Tabela 7 - Comparação do fator de retenção e seletividade das FQs em relação a alguns interferentes para os polímeros 1 e 2 

em acetonitrila:tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH 7,0 nas proporções, 30:70; 20:80 e 15:85. Os polímeros foram 

acondicionados em colunas de 4,6 mm x 40 mm.  

(30:70) ACN:Tampão fosfato 10 mmol L-1  pH 7,0 

 MIP1 e NIP1 MIP2 e NIP2 

(30:70) ACN:Tampão kMIP1 kNIP1 kMIP2 kNIP2 

Ofloxacino 8,80 1,83 5,94 1,59 

Norfloxacino 9,87 4,25 4,29 2,75 

Pefloxacino 5,27 2,36 3,09 1,30 

Enrofloxacino 9,52 1,45 4,73 2,15 

Ciprofloxacino 10,1 3,67 4,11 2,76 

Cafeína 0,417 0,134 0,0487 0,0830 

Eestriol 0,824 0,318 0,232 0,249 

Estrona 2,59 1,27 1,10 1,14 

Progesterona 2,98 1,45 1,61 1,45 

Sulfacetamida 0,252 0,0304 - - 

Sulfamerazina 0,363 0,105 0,0498 0,0771 

Sulfametoxazol 0,299 0,0535 0,0162 0,0285 

(20:80) ACN:Tampão kMIP1 kNIP1 kMIP2 kNIP2 

Ofloxacino 25,0 4,26 19,2 4,06 

Norfloxacino 21,8 8,76 10,8 6,21 

(15:85) ACN:Tampão kMIP1 kNIP1 kMIP2 kNIP2 

Ofloxacino 60,3 8,12 35,3 7,91 

Norfloxacino 43,4 16,8 25,5 11,99 

4.3 Avaliação da retenção e seletividade entre fases extratoras sintetizadas e comerciais 

As fases extratoras comerciais Oasis HLB e StrataX são comumente utilizadas para extração de 

FQs, por isso foram escolhidas para comparação de seletividade e retenção em relação aos polímeros 

sintetizados.
6;103

 Comparou-se o polímero de maior retenção MIP1, a versão superficialmente 

modificada do mesmo polímero RAMIP1, o polímero mais seletivo MIP2, a versão superficialmente 

modificada do mesmo polímero RAMIP2 e fases extratoras comerciais Oasis HLB e StrataX. As fases 

extratoras foram acondicionadas em colunas cromatográficas (21,7 x 2,0 mm). Injetou-se 20 µL de 

solução contendo 20 mg L
-1

 de NOR ou OFL utilizando ACN e tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH 7,0 

como fase móvel. A Figura 17 apresenta o gráfico da retenção, variando-se a porcentagem da fase 

orgânica usada na eluição. 
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Para todas as fases extratoras testadas a retenção aumenta à medida que se diminui a porcentagem 

de solvente orgânico na fase móvel
3
. No geral, a ordem de retenção é de 

HLB≤StrataX<MIP2≤RAMIP1=RAMIP2<MIP1, como esperado com maior retenção para o MIP1. A 

única exceção foi observada com 5% de solvente orgânico. Nessa condição a ordem de retenção para o 

OFL foi de HLB=RAMIP1<StrataX=MIP2<RAMIP2<MIP1, enquanto para NOR a ordem de retenção 

foi de HLB<StrataX<MIP2<RAMIP1<RAMIP2<MIP1. 

Figura 17 - Fator de retenção em função da porcentagem de acetonitrila na fase móvel (80, 60, 40, 30, 20, 15, 10, 5 e 0%) 

para OFL (A) e NOR (B). 

A. 

 

B. 

 
 

 Verificou-se também a seletividade de diferentes fases para possíveis interferentes. A retenção 

foi avaliada com (30:70) ACN:Tampão fosfato 10 mmol L
-1

, pH 7,0 em triplicata. A avaliação da 

seletividade dessas fases encontra-se na Tabela 8.  

Tabela 8 - Fator de retenção das fases extratoras sintetizadas e comerciais em colunas de 21,7 x 2,0 (DPR≤1%). *Não eluiu.  

                                            
3
 A retenção foi testada com 80 a 0% de acetonitrila para todas as fases, para aquelas que tiveram tempo de retenção maior 

que 60 min não foi calculado o fator de retenção, portanto não existem esses pontos nos gráficos da Figura 17. 
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(30:70) ACN:Tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH 7,0 

 kMIP1 kNIP1 kMIP2 kNIP2 kHLB kStrataX kRAMIP1 kRANIP1 kRAMIP2 kRANIP2 

OFL 4,53 2,02 1,57 1,22 0,366 0,491 1,89 1,36 1,59 1,04 

NOR 5,99 3,37 1,69 1,98 0,360 0,461 3,09 2,45 1,98 1,48 

PEF 3,39 1,71 1,28 1,09 0,671 1,29 1,44 1,68 1,28 0,802 

ENR 5,28 2,65 1,58 1,57 0,679 1,29 2,14 1,13 1,70 1,11 

CIP 5,999 3,31 1,62 2,14 0,352 0,450 3,05 2,46 1,99 1,39 

CAF 0,238 0,228 0,179 0,252 0,274 0,318 0,290 0,284 0,290 0,250 

E3 0,513 0,426 0,284 0,418 1,60 0,0912 0,595 0,556 0,555 0,860 

E1 1,64 1,33 0,643 0,907 18,4 1,78 1,34 1,28 1,51 0,887 

P4 1,89 1,49 0,788 1,11 20,7 NE* 1,37 1,29 1,57 0,452 

STD 0,112 0,130 0,144 0,193 0,0802 0,0991 0,165 0,151 0,185 0,185 

SMR 0,227 0,228 0,183 0,248 0,332 0,392 0,288 0,244 0,270 0,250 

SMX 0,157 0,0535 0,163 0,210 0,255 0,296 0,210 0,182 0,230 0,212 

Com base no fator de retenção, o polímero MIP1 mostrou-se como a fase mais retentiva para as 

FQs já que apresentou a maior diferença entre os k das fluoroquinolonas em relação ao k dos 

interferentes. O polímero RAMIP1 mostrou-se menos retentivo que o polímero MIP1, no entanto, foi 

mais retentivo em relação ao RAMIP2. A fase HLB, por sua vez, destacou-se por apresentar uma alta 

retenção para os interferentes E1 e P4 (valores de 18 e 21, respectivamente). Já a fase StrataX 

apresentou maior retenção para os interferentes CAF, E3, P4, SMR e SMX. Esses resultados 

reforçaram os objetivos do trabalho, em busca de meios de extração mais seletivos, pois embora alguns 

polímeros comerciais (e.g. Oasis HLB e Strata X) apresentem uma alta retenção aos analitos aqui de 

interesse, normalmente estes apresentam uma baixa seletividade a uma gama de compostos 

relativamente ampla. 

  Para uma avaliação mais aprofundada acerca da seletividade dos polímeros sintetizados, foram 

calculados outros parâmetros como o fator de separação (α), o fator de impressão (If) e o índice de 

retenção (RI), indicados na seção 3.6. Foram selecionados para essa avaliação apenas os interferentes 

CAF e SMR por se tratarem de compostos mais polares e, portanto, com características de polaridade 

semelhante aos analitos de interesse (ou seja, potencialmente com maior risco de interferência). Além 

disso, a cafeína é verdadeiramente um interferente relevante para este estudo, visto que é um 

importante marcador de contaminações ambientais, estando usualmente presente nos tipos de amostras 

estudadas. Apesar de ser um composto muito polar, a cafeína é um pouco mais retida em fases C18, 

diferentemente dos compostos de interesse, FQs, os quais são pouco retidos nessa fase. A Figura 18 

apresenta as estruturas das fluoroquinolonas e interferentes avaliados nesse trabalho. A SMR é um 

antimicrobiano da classe das sulfonamidas. Dentre as sulfonamidas avaliadas a SMR apresentou a 

maior retenção, por isso foi escolhida para a avaliação da seletividade.  
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Figura 18 – Estrutura química dos analitos de interesse e compostos interferentes. 
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Para avaliar a diferença de seletividade entre os polímeros sintetizados e as fases extratoras 

comerciais, calculou-se a relação entre os seus fatores de retenção kfase sintetizada/kfase comercial, para os 

analitos e para os concomitantes. Os valores calculados encontram-se listados na Tabela 09. 

Tabela 9 - Comparação entre polímeros sintetizados e as fases comerciais HLB Oasis® e StrataX®.  

(30:70) ACN:Tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH 7,0 

 

kMIP1/ 

kHLB 

kMIP1/ 

kStrata X 

kRAMIP1/ 

kHLB 

kRAMIP1/ 

kStrata X 

kMIP2/ 

kHLB 

kMIP2/ 

kStrata X 

kRAMIP2/ 

kHLB 

kRAMIP2/ 

kStrata X 

OFL 12,4 9,23 5,16 3,85 4,29 3,20 4,34 3,24 

NOR 16,6 13,0 8,58 6,70 4,69 3,67 5,50 4,30 

PEF 5,05 2,63 2,15 1,11 1,91 0,992 1,91 0,992 

ENR 7,78 4,09 3,15 1,66 2,33 1,22 2,51 1,80 

CIP 17,0 13,3 8,66 6,78 4,60 3,60 5,65 4,42 

CAF 0,868 0,748 1,06 0,912 0,653 0,563 1,06 0,912 

SMR 0,683 0,579 0,867 0,735 0,551 0,467 0,81 0,689 

Comparando-se os fatores de retenção dos polímeros sintetizados com o fator de retenção do 

HLB®, verifica-se que as razões foram maiores que 1 para todos os polímeros sintetizados e para todos 

os analitos de interesse, ou seja, os polímeros foram capazes de reter mais os analitos que a fase 

extratora HLB®. Já os interferentes CAF e SMR apresentaram menor retenção nos polímeros 

sintetizados em comparação com a fase extratora comercial HLB®, com exceção da CAF, a qual 

apresentou retenção similar para os polímeros RAMIP1 e RAMIP2 e a fase extratora HLB®. Isso 

indica que a camada hidrofílica desses polímeros RAMIP (em contrate àqueles MIP sem recobrimento 

hidrofílico) favorece a interação com a cafeína, resultando em uma retenção um pouco maior da cafeína 

(próxima à retenção obtida nos polímeros comerciais).  

O mesmo comportamento foi observado quando comparados os polímeros sintetizados com a 

fase extratora StrataX. Verifica-se que os fatores foram maiores que 1 para todos os polímeros 

sintetizados e para todos os analitos de interesse em comparação com essa fase. Os interferentes CAF e 

SMR apresentaram menor retenção nos polímeros sintetizados em comparação com a fase extratora 

StrataX, com exceção da CAF, na qual a retenção foi similar para os polímeros RAMIP1 e RAMIP2 e a 

fase extratora StrataX (aproximadamente 0,9), indicando que a camada hidrofílica desses polímeros 

favoreceu a interação com a cafeína resultando em uma melhor retenção da mesma (próxima àquela 

obtida em um polímero comercial). Quanto maior a diferença entre a fase sintetizada e a fase comercial 

(maior kfase sintetizada/kfase comercial), melhor a seletividade do polímero sintetizado em relação à fase 

comercial. Dessa forma, o polímero MIP1 apresentou a melhor seletividade seguida do polímero 

RAMIP2. 
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O fator If foi calculado para avaliar o desempenho dos polímeros molecularmente impressos 

frente aos polímeros não impressos (Tabela 10). 

Tabela 10 - Fator de impressão If das fases extratoras sintetizadas avaliadas em colunas de 21,7 x 2,0 mm. 

(30:70) ACN:Tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH 7,0 

 IF (MIP1,NIP1) IF (MIP2, NIP2) IF (RAMIP1,RANIP1) IF (RAMIP2, RANIP2)  

OFL 2,24 1,29 1,39 1,53 

NOR 1,78 0,855 1,26 1,34 

PEF 1,98 1,17 0,858 1,60 

ENR 2,00 1,00 1,90 1,53 

CIP 1,81 0,759 1,24 1,42 

CAF 1,05 0,713 1,02 1,16 

SMR 0,999 0,736 1,18 1,08 

O fator de impressão para a maioria dos analitos foi maior que 1 indicando que os polímeros 

molecularmente impressos apresentaram uma maior seletividade para os compostos de interesse em 

relação aos polímeros não impressos. O reconhecimento molecular é mais efetivo nos polímeros 

molecularmente impressos em relação ao polímero não impresso, visto que possuem as cavidades 

seletivas para moléculas de FQs. 

Para um melhor desempenho seletivo é desejável que kMIP>>kNIP. Assim os polímeros que 

apresentaram o melhor desempenho seletivo foram os MIP1-NIP1 e RAMIP2-RANIP2, sendo 

IFMIP1,NIP1> IFRAMIP2, RANIP2. A cafeína e a sulfamerazina apresentaram IF próximos a 1 para esses 

mesmos polímeros indicando que há pouca diferença na retenção deles nos polímeros molecularmente 

impressos comparados aos não impressos.  

Por fim, observa-se que essas relações foram calculadas em condições de eluição cromatográfica 

em coluna, tanto com a finalidade de maior controle dos resultados quanto também por uma maior 

praticidade do experimento. Para tanto, foi usada uma fase de eluição contendo 30% de ACN. Assim, 

destaca-se que uma maior retenção poderia ser obtida com um menor percentual de ACN, 

possivelmente acentuando a razão de retenção MIP/NIP evidenciada nesse cálculo de IF. 

Com o objetivo de se avaliar o fator de impressão da molécula template (OFL) em relação ao 

fator de impressão dos analitos análogos e dos concomitantes, foram calculados os índices de retenção 

RI para os polímeros sintetizados, os quais se encontram na Tabela 11.  

 

 

 

 



56 

 

Tabela 11 - Índice de retenção das fases extratoras sintetizadas avaliadas em colunas de 21,7 x 2,0 mm.  

(30:70) ACN:Tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH 7,0 

 RIMIP1,NIP1(OFL) RIMIP2, NIP2 (OFL) RIRAMIP1,RANIP1(OFL) RIRAMIP2, RANIP2 (OFL)  

OFL 1,00 1,00 1,00 1,00 

NOR 0,793 0,664 0,909 0,874 

PEF 0,882 0,908 0,617 1,05 

ENR 0,890 0,781 1,37 0,999 

CIP 0,807 0,590 0,894 0,929 

CAF 0,467 0,554 0,736 0,759 

SMR 0,446 0,572 0,851 0,706 

Os interferentes apresentaram valores de RI inferiores a 1 (Tabela 11)indicando que o fator de 

impressão para o OFL (analito utilizado como molécula molde) é maior para esse composto em relação 

ao fator de impressão para os interferentes. É possível observar que a maioria dos analitos de interesse 

(análogos) apresentou uma interação mais fraca com os polímeros em relação ao OFL. Apenas no 

polímero RAMIP1 o analito ENR apresentou interação mais forte com o polímero em relação ao OFL. 

No polímero RAMIP2 a interação polímero-análogos foi similar à interação polímero-OFL resultando 

em RIs mais próximos a 1. 

Pelo fator de separação α é possível avaliar a relação do fator de retenção para o analito utilizado 

como molécula molde (analito) em função dos outros analitos de interesse (análogos) e possíveis 

interferentes (concomitantes). Os valores calculados encontram-se na Tabela 12.  

Tabela 12 - Fator de separação das fases extratoras sintetizadas avaliadas em colunas de 21,7 x 2,0 mm.  

(30:70) ACN:Tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH 7,0 

 α MIP1(OFL) α MIP2(OFL) α RAMIP1(OFL) α RAMIP2(OFL) 

OFL OFL=analito OFL=analito OFL=analito OFL=analito 

NOR 0,756 0,927 0,612 0,804 

PEF 1,34 1,23 1,31 1,24 

ENR 0,858 0,994 0,884 0,935 

CIP 0,757 0,967 0,620 0,800 

CAF 19,0 8,73 6,53 5,48 

SMR 19,9 8,58 6,57 5,89 

Quanto maior o valor de α, maior é a retenção do OFL em relação ao concomitante (Tabela 12). 

Os possíveis interferentes apresentaram valores de α maiores em relação aos analitos de interesse, nesse 

momento denominado como análogos (FQs). Esse resultado indica que o polímero retém seletivamente 

o OFL em relação aos interferentes avaliados, enquanto tem pouca discriminação em relação aos seus 

análogos, conforme de fato era desejado. A maioria das FQs apresentou α próximos a 1 indicando que a 

sua interação com o polímero é semelhante a interação OFL-polímero. Dentre as FQs, a PEF 
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apresentou a menor interação com o polímero, visto que apresentou α entre 1,2-1,3 e os menores 

fatores de retenção (Tabela 8). A possibilidade de ligações de hidrogênio nas estruturas das FQs CIP, 

NOR e ENR é maior em relação à PEF (Figura 19), o que pode ter favorecido a interação delas com os 

polímeros, fazendo com que seus k fossem maiores que o k do PEF. 

Deve-se destacar que o valor de α calculado para essa discussão seguiu a equação 2, portanto ela 

não é totalmente análoga ao fator de separação usualmente empregado com as técnicas 

cromatográficas. A diferença nesse caso é que o k da OFL foi sempre mantido no numerador, 

independentemente de este ser o composto mais ou menor retido do binômio analito/análogo ou 

analito/interferente. Como observado, em relação a todos os interferentes a OFL sempre se mostrou 

mais retida. Por sua vez, alguns análogos foram um pouco mais retidos do que a OFL. De qualquer 

maneira, em termos de seletividade cromatográfica o valor mais extremo de diferenciação foi aquele 

entre OFL/NOR no RAMIP1 (α RAMIP1(OFL) = 0,612), o qual traduz para um α cromatográfico de 1,6 

(1/0,612), muito diferente (e menor) do que o valor de 5,48 observado para a menor seletividade em 

relação à cafeína (no RAMIP2) 

Para avaliar o quão as FQs são retidas em relação aos interferentes calculou-se as relações kpolímero 

(analito)/ kpolímero (interferente). Os valores calculados são apresentados na Tabela 13.  

Tabela 13 - Razão kpolímero (analito)/ kpolímero (interferente) das fases extratoras sintetizadas avaliadas em colunas de 21,7 x 2,0 mm.  

(30:70) ACN:Tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH 7,0 

Analito 

kMIP1 

(analito)/ 

kMIP1 CAF 

kMIP1 

(analito)/ 

kMIP1 SMR 

kMIP2 

(analito)/ 

kMIP2 CAF 

kMIP2 

(analito)/ 

kMIP2 SMR 

kRAMIP1 

(analito)/ 

kRAMIP1 

CAF 

kRAMIP1 

(analito)/ 

kRAMIP1 

SMR 

kRAMIP2 

(analito)/ 

kRAMIP2 

CAF 

kRAMIP2 

(analito)/ 

kRAMIP2 

SMR 

OFL 19,0 20,0 8,77 8,58 6,52 6,56 5,48 5,89 

NOR 25,2 26,4 9,44 9,24 10,6 10,7 6,83 7,33 

PEF 14,2 14,9 7,15 7,00 4,97 5,00 4,41 4,74 

ENR 22,2 23,3 8,83 8,63 7,38 7,43 5,86 6,30 

CIP 25,2 26,4 9,05 8,85 10,5 10,6 6,86 7,37 

O polímero MIP1 foi o que apresentou maior seletividade (Tabela 13), nesse contexto, pois 

apresentou maiores razões kMIP1(analito)/ kMIP1(interferente) enquanto o polímero RAMIP2 apresentou as 

menores  razões. Embora o polímero MIP1 tenha se mostrado mais retentivo e seletivo para a extração 

de fluoroquinolonas, (maiores kMIP1(analito)/ kMIP1(interferente)) todos os polímeros sintetizados foram 

recobertos com ácidos húmicos para verificar se o recobrimento pode modificar a interação do analito 

com os sítios ativos dos polímeros. 
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4.4 Avaliação e comparação da retenção entre os polímeros nativos e os polímeros 

recobertos superficialmente com ácidos húmicos 

Com o objetivo de se evitar ou diminuir o efeito de matriz, tanto a fase comercial HLB quanto as 

fases sintetizadas (MIP1, MIP2, RAMIP1 e RAMIP2) foram recobertas com moléculas de ácidos 

húmicos. Avaliou-se então o efeito desse recobrimento na retenção e seletividade dessas fases 

extratoras.  A Tabela 14 apresenta o fator de  retenção e permite inferir a seletividade das fases 

extratoras nativas em relação às recobertas com ácidos húmicos. 

Tabela 14 – Fator de retenção e das fases extratoras sintetizadas e comerciais nativas em colunas de 21,7 x 2,0 mm e 

recobertas com AH (DPR≤1%).  

(30:70) ACN:Tampão fosfato 10 mmol L
-1

  pH 7,0 

 
kMIP1 kMIP1-AH kMIP2 kMIP2-AH kHLB kHLB-AH kRAMIP1 

kRAMIP1-

AH 
kRAMIP2 

kRAMIP2-

AH 

OFL 4,53 2,24 1,57 1,60 0,366 0,77 1,89 1,22 1,59 1,32 

NOR 5,99 3,40 1,69 1,89 0,360 0,84 3,09 2,18 1,98 1,85 

PEF 3,39 1,76 1,28 1,25 0,671 1,04 1,44 0,938 1,28 1,09 

ENR 5,28 2,65 1,58 1,60 0,679 1,27 2,14 1,429 1,70 1,52 

CIP 5,99 3,25 1,62 1,70 0,352 0,81 3,05 2,09 1,99 1,83 

CAF 0,238 0,194 0,179 0,176 0,274 0,700 0,290 0,173 0,290 0,215 

E3 0,513 0,413 0,284 0,333 1,60 2,69 0,595 0,417 0,555 0,470 

E1 1,64 0,901 0,643 0,750 18,4 31,0 1,34 0,833 1,51 0,136 

P4 1,89 1,09 0,788 0,924 20,7 31,7 1,37 0,837 1,56 1,39 

STD 0,112 0,109 0,144 0,161 0,0800 0,416 0,165 0,119 0,185 0,129 

SMR 0,227 0,188 0,183 0,208 0,332 0,745 0,288 0,171 0,270 0,230 

SMX 0,157 0,139 0,163 0,164 0,255 0,650 0,210 0,171 0,230 0,164 

O recobrimento do polímero MIP1 provocou uma diminuição no tempo de retenção dos analitos 

de interesse e dos interferentes, tornando o polímero menos retentivo e menos seletivo (Tabela 14). O 

mesmo comportamento foi observado para os polímeros RAMIP1 e RAMIP2, nos quais o 

recobrimento com AH resultou em polímeros menos retentivos, no entanto mais seletivos para os 

analitos de interesse (em relação à retenção dos compostos interferentes de outras classes). Mesmo com 

a diminuição no valor de k, os polímeros MIP1 e MIP1-AH são os mais retentivos em comparação às 

outras fases avaliadas. Já o recobrimento do polímero MIP2 resultou em uma melhor retenção da 

maioria dos analitos (exceção PEF) e da maioria dos interferentes (exceção CAF). O mesmo 

comportamento foi observado para a fase comercial HLB da linha Oasis®, a qual após o recobrimento 

tornou-se mais retentiva e menos seletiva. O aumento da retenção dos analitos foi de cerca de 1,0 a 1,1 

para MIP2 e de 1,5 a 2,3 para a fase HLB Oasis®. O aumento na retenção dos interferentes (diminuição 

da seletividade) foi de 1,0 a 1,2 para o MIP2 e de 1,5 a 5,2 para a fase HLB da linha Oasis®. Embora o 
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aumento na retenção dos analitos tenha sido maior para a fase comercial, o polímero MIP2 é mais 

retentivo para os analitos e mais seletivo, pois apresenta valores de k maiores para os analitos e valores 

de k menores para os interferentes. Além disso, o polímero MIP2 é o polímero mais seletivo dentre as 

fases avaliadas.  

O fator de retenção também foi avaliado em função da porcentagem de solvente 

orgânico:acetonitrila na fase móvel (Figuras 19-23). 

Figura 19 - Fator de retenção em função da porcentagem de acetonitrila na fase móvel (80, 60, 40, 30, 20, 15, 10, 5 e 0%) 

para HLB e HLB-AH. 

 

O recobrimento da fase extratora HLB com ácidos húmicos provocou um aumento na retenção 

tanto para o ofloxacino quanto para o norfloxacino (Figura 19). O fator de retenção também aumentou 

proporcionalmente para ambos os analitos à medida que se diminuiu a porcentagem de solvente 

orgânico na fase móvel. 

Figura 20 - Fator de retenção em função da porcentagem de acetonitrila na fase móvel (80, 60, 40, 30, 20, 15, 10, 5 e 0%) 

para MIP1 e MIP1-AH. 
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O recobrimento do polímero MIP com ácidos húmicos também provocou um aumento na 

retenção tanto para o ofloxacino quanto para o norfloxacino (Figura 20). O fator de retenção também 

aumentou para ambos os analitos à medida que se diminuiu a porcentagem de solvente orgânico na fase 

móvel. Como pode ser observado na Figura 20, o recobrimento do MIP1 (MIP1-AH) tornou o aumento 

do fator k mais expressivo para o norfloxacino. 

Figura 21 - Fator de retenção em função da porcentagem de acetonitrila na fase móvel (80, 60, 40, 30, 20, 15, 10, 5 e 0%) 

para RAMIP1 e RAMIP1-AH. 

 

O polímero RAMIP-AH apresentou menor retenção tanto para o ofloxacino quanto para o 

norfloxacino em comparação ao polímero nativo RAMIP (Figura 21). O recobrimento do polímero 

também aumentou proporcionalmente o fator de retenção para ambos os analitos, à medida que se 

diminuiu a porcentagem de solvente orgânico na fase móvel. 

Figura 22 - Fator de retenção em função da porcentagem de acetonitrila na fase móvel (80, 60, 40, 30, 20, 15, 10, 5 e 0%) 

para MIP2 e MIP2-AH. 
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O recobrimento do polímero MIP2 com ácidos húmicos provocou um aumento na retenção tanto 

para o norflxacino (Figura 22). Já para o ofloxacino o aumento foi expresso apenas para porcentagens 

de acetonitrila menores que 10%. O fator de retenção também aumentou para ambos os analitos à 

medida que se diminuiu a porcentagem de solvente orgânico na fase móvel. Como pode ser observado 

na Figura 22, o recobrimento do MIP2 (MIP2-AH) tornou o aumento do fator k mais expressivo para o 

norfloxacino em relação ao ofloxacino. 

Figura 23 - Fator de retenção em função da porcentagem de acetonitrila na fase móvel (80, 60, 40, 30, 20, 15, 10, 5 e 0%) 

para RAMIP2 e RAMIP2-AH. 

 

O recobrimento do polímero RAMIP2 com ácidos húmicos não provocou um aumento 

expressivo no fator de retenção para o norfloxacino e ofloxacino. Como pode ser observado na 

Figura 23, o recobrimento do RAMIP2 (RAMIP2-AH) diminuiu ligeiramente o fator de retenção 

relativo para o ofloxacino com porcentagens de acetonitrila menores que 10%. 

O recobrimento dos polímeros não impressos (NIP) com ácidos húmicos não foi possível pela 

indisponibilidade de hardwares para esses testes. Dessa forma, uma aproximação dos If dos polímeros 

recobertos foi obtida usando os valores prévios de retenção dos polímeros não impressos e não 

recobertos. Seguem na Tabela 15 os valores de If calculados. 

Tabela 15- Fator de impressão If das fases extratoras sintetizadas e das correspondentes recobertas com ácidos húmicos, 

avaliadas em colunas de 21,7 x 2,0 mm.  

(30:70) ACN:Tampão fosfato 10 mmol L
-1

  pH 7,0 

 
If MIP1, NIP1 

If MIP1-AH, 

NIP1 
If MIP2, NIP2 

If MIP2-AH, 

NIP2 

If RAMIP1, 

RANIP1 

If RAMIP1-

AH, RANIP1 

If RAMIP2, 

RANIP2 

If RAMIP2-

AH, RANIP2 

OFL 2,24 1,11 1,29 1,31 1,39 0,893 1,53 1,27 

NOR 1,78 1,01 0,855 0,954 1,26 0,891 1,38 1,25 

PEF 1,98 1,03 1,17 1,14 0,858 0,558 1,60 1,36 

ENR 2,00 1,00 1,00 1,02 1,90 1,27 1,53 1,37 
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CIP 1,81 0,982 0,759 0,795 1,24 0,848 1,42 1,31 

CAF 1,05 0,852 0,713 0,697 1,02 0,610 1,16 0,861 

SMR 1,00 0,824 0,736 0,836 1,18 0,703 1,08 0,919 

Observa-se que houve uma diminuição no fator de impressão para os polímeros MIP1-AH e 

RAMIP1-AH, enquanto houve um aumento de If para os polímeros MIP2-AH e RAMIP2-AH (Tabela 

15). Os polímeros MIP1 e RAMIP1 possuem como característica morfológica com microsferas 

menores, portanto maior área superficial. O recobrimento das partículas com AHs pode ter diminuído a 

importância desse fator na retenção dos analitos, diminuindo assim os fatores de retenção. Os 

polímeros MIP2-AH e RAMIP2-AH embora tenham apresentado maiores If em comparação aos 

polímeros não recobertos, apresentaram menores If para a maioria dos possíveis interferentes indicando 

um aumento na seletividade desses polímeros. 

Outro fator calculado para as fases recobertas foi o índice de retenção RI. Os valores calculados 

foram comparados aos calculado para os polímeros sem recobrimento e encontram-se listados na 

Tabela 16. O recobrimento dos polímeros causou um aumento no RI para as FQs, com exceção do 

polímero MIP2-AH. Esse aumento indica que o fator de impressão das outras FQs e interferentes foi 

maior em relação ao fator de impressão da OFL (Equação 04). O aumento de RI também foi observado 

para os possíveis interferentes, com exceção do polímero RAMIP1-AH e RAMIP2-AH (Tabela 16). 

Possivelmente esse resultado está relacionado a um bloqueio proporcionalmente maior de sítios não 

seletivos do polímero, por parte do recobrimento com AHs, em relação a um eventual bloqueio de 

sítios seletivos aos analitos ou análogos 

Tabela 16 - Índice de retenção das fases extratoras sintetizadas e recobertas com ácidos húmicos avaliadas em colunas de 

21,7 x 2,0 mm.  

(30:70) ACN:Tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH 7,0 

 RI MIP1, 

NIP1 (OFL) 
RI MIP1-AH, 

NIP1 (OFL) 
RI MIP2, 

NIP2 (OFL) 
RI MIP2-AH, 

NIP1 (OFL) 
RI RAMIP1, 

RANIP1 (OFL) 
RI RAMIP1-AH, 

RANIP1 (OFL) 
RI RAMIP2, 

RANIP2 (OFL) 
RI RAMIP2-AH, 

RANIP2 (OFL) 

OFL OFL=analito 

NOR 0,793 0,909 0,793 0,726 0,909 0,998 0,874 0,987 

PEF 0,882 0,926 0,882 0,870 0,617 0,625 1,05 1,08 

ENR 0,890 0,901 0,890 0,778 1,37 1,42 0,999 1,08 

CIP 0,807 0,885 0,807 0,605 0,894 0,950 0,929 1,04 

CAF 0,467 0,768 0,467 0,531 0,736 0,683 0,759 0,680 

SMR 0,446 0,742 0,446 0,637 0,851 0,787 0,706 0,725 

 O fator de separação foi calculado para os polímeros recobertos com ácidos húmicos e 

comparados aos polímeros não recobertos (Tabela 17), avaliando-se o desempenho desses polímeros na 

retenção da molécula molde OFL em comparação com as outras FQs e os possíveis interferentes. 
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Tabela 17 - Fator de separação das fases extratoras sintetizadas  e recobertas com ácidos húmicos avaliadas em colunas de 

21,7 x 2,0 mm.  

(30:70) ACN:Tampão fosfato 10 mmol L
-1

  pH 7,0 

 α MIP1  α MIP1- AH  α MIP2  α MIP2-AH  α RAMIP1  α RAMIP1-AH  α RAMIP2  α RAMIP2-AH  

OFL OFL= analito, α = 1,00 

NOR 0,756 0,659 0,927 0,848 0,612 0,558 0,804 0,713 

PEF 1,34 1,27 1,23 1,28 1,31 1,30 1,24 1,21 

ENR 0,858 0,848 0,994 0,998 0,884 0,852 0,935 0,864 

CIP 0,757 0,690 0,967 0,943 0,620 0,584 0,800 0,718 

CAF 19,0 11,6 8,7 9,12 6,53 7,04 5,48 6,12 

SMR 19,9 12,0 8,58 7,70 6,57 7,10 5,89 5,74 

O fator de separação entre OFL e a maioria das FQs diminuiu ligeiramente para todas as fases 

recobertas com ácidos húmicos (Tabela 17). Essa diminuição pode ser contrabalanceada pelo aumento 

no fator de separação em relação aos interferentes. Para cafeína houve aumento no fator de separação 

nas fases MIP2-AH (8,73 para 9,12), RAMIP1-AH (6,53 para 7,04) e RAMIP2-AH (5,48 para 6,12) 

enquanto que para SMR houve aumento apenas para a fase RAMIP1-AH (6,57 para 7,10). Por sua vez, 

o valor de α cromatográfico anteriormente discutido variou bem pouco para a comparação analito vs. 

análogos. Nesse caso o valor extremo continua sendo para o par OFL/NOR no RAMIP1-AH (α 

RAMIP1-AH(OFL) = 0,558), o qual traduz para um α cromatográfico de 1,8. 

Para verificar se o recobrimento afetou a retenção dos analitos de interesse em relação aos 

interferentes, calculou-se o kpolímero (analito)/ kpolímero (interferente). Esses valores estão listados nas Tabelas 18 

e 19. 

Tabela 18 - Razão kpolímero (analito)/ kpolímero (cafeína) das fases extratoras sintetizadas avaliadas em colunas de 21,7 x 2,0 mm para 

a cafeína.  

(30:70) ACN:Tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH 7,0 

Analito 

kMIP1 

(analito)/ 

kMIP1 CAF 

kMIP1-AH 

(analito)/ 

kMIP1-AH 

CAF 

kMIP2 

(analito)/ 

kMIP2 CAF 

kMIP2-AH 

(analito)/ 

kMIP2-AH 

CAF 

kRAMIP1 

(analito)/ 

kRAMIP1 

CAF 

kRAMIP1-

AH (analito)/ 

kRAMIP1-

AH CAF 

kRAMIP2 

(analito)/ 

kRAMIP2 

CAF 

kRAMIP2=A

H (analito)/ 

kRAMIP2-

AH CAF 

OFL 19,0 11,5 8,77 9,09 6,52 7,05 5,48 6,14 

NOR 25,2 17,5 9,44 10,7 10,6 12,6 6,83 8,60 

PEF 14,2 9,07 7,15 7,10 4,97 5,42 4,41 5,07 

ENR 22,2 13,7 8,83 9,09 7,38 8,26 5,86 7,07 

CIP 25,2 16,8 9,05 9,66 10,5 12,1 6,86 8,51 

Verifica-se que o recobrimento dos polímeros provocou um aumento na razão o k polímero (analito) / k 

polímero (cafeina) para as fases MIP2-AH, RAMIP1-AH e RAMIP2-AH com a cafeína como interferente 
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(Tabela 18). Apesar da diminuição na razão k polímero (analito) / k polímero (cafeina) o MIP1 ainda apresentou 

maior razão em comparação com os outros polímeros avaliados. 

Tabela 19 - Razão kpolímero (analito)/ kpolímero (sulfamerazina) das fases extratoras sintetizadas avaliadas em colunas de 21,7 x 2,0 mm 

para a sulfamerazina.  

(30:70) ACN:Tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH 7,0 

Analito 

kMIP1 

(analito)/ 

kMIP1 SMR 

kMIP1-AH 

(analito)/ 

kMIP1-AH 

SMR 

kMIP2 

(analito)/ 

kMIP2 SMR 

kMIP2-AH 

(analito)/ 

kMIP2-AH 

SMR 

kRAMIP1 

(analito)/ 

kRAMIP1 

SMR 

kRAMIP1-

AH (analito)/ 

kRAMIP1-

AH SMR 

kRAMIP2 

(analito)/ 

kRAMIP2 

SMR 

kRAMIP2-

AH (analito)/ 

kRAMIP2-

AH SMR 

OFL 20,0 11,9 8,58 7,69 6,56 7,14 5,89 5,74 

NOR 26,4 18,1 9,24 9,09 10,7 12,8 7,33 8,04 

PEF 14,9 9,36 7,00 6,01 5,00 5,48 4,74 4,74 

ENR 23,3 14,1 8,63 7,69 7,43 8,36 6,30 6,61 

CIP 26,4 17,3 8,85 8,17 10,6 12,2 7,37 7,96 

Avaliando-se a sulfamerazina como interferente, verifica-se que o recobrimento dos polímeros 

provocou um aumento na razão o k polímero (analito) / k polímero (sulfamerazina) apenas para as fases RAMIP1-AH 

e RAMIP2-AH (Tabela 19). Apesar da diminuição na razão k MIP1-AH (analito) / k MIP1-AH (sulfamerazina) para o 

recobrimento com ácidos húmicos o MIP1 ainda apresentou maior razão em comparação com os outros 

polímeros avaliados. 

Com base nos fatores k polímero (analito) / k polímero (cafeina), α, e If, como discutido anteriormente, o 

polímero MIP1 demonstrou, no geral, ter sido a fase extratora sintetizada mais seletiva para os 

compostos de interesse. Embora a fase MIP1 tenha apresentado um melhor potencial quanto a retenção 

e seletividade para a extração de FQs, esta fase apresentou um pior comportamento operacional para 

uso prolongado. Por essa fase conter menores microesferas, com o uso prolongado a pressão nas 

colunas preenchidas com essa fase tornou-se gradativamente mais altas. Em alguns casos a pressão 

aumentou de tal maneira que foi preciso preenchê-la novamente com uma alíquota da fase preparada.  

Por sua vez o polímero RAMIP2-AH apresentou-se mais seletivo quando avaliado o índice de 

retenção RI (Tabela 16) e ainda apresentou-se tão seletivo quanto o MIP1 na avaliação do fator de 

impressão If (Tabela 15). No aspecto operacional (a respeito da pressão de trabalho) esse polímero 

demonstrou melhor comportamento de longo prazo. Dessa forma, todos os polímeros foram mantidos 

para avaliação quanto à eliminação de macromoléculas e a eficiência de extração para verificar o efeito 

matriz apresentado em função do recobrimento dos polímeros com ácidos húmicos.  
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4.5 Avaliação da capacidade de exclusão de macromoléculas pelas fases extratoras 

sintetizadas e comerciais 

A análise de amostras de matrizes ambientais aquosas geralmente é prejudicada pela presença de 

substâncias húmicas extraídas juntamente com os analitos de interesse. A presença dessas substâncias, 

em grandes quantidades, pode causar até mesmo o entupimento dos dispositivos de extração. Como há 

uma grande diferença no tamanho molecular dos analitos de interesse e de tais moléculas, a 

possibilidade de se associar a seletividade do MIP à cromatografia de exclusão RAM torna-se muito 

atrativa. 
104

  

Inicialmente, testou-se o recobrimento das fases comerciais HLB e StrataX com AH baseando-se 

em trabalho de Szabo et al. (1990)
105

 e Menezes e Felix (1998)
106

, no qual o recobrimento é 

intermediado por reação com glutaraldeído. Esse método se baseia na reação de entrecruzamento dos 

grupos aldeído com os grupos amino do AH.
107

 O boroidreto foi utilizado para promover a redução de 

ácidos carboxílicos e iminas formadas (base de Shiff). 

A capacidade de exclusão de AH e BSA das fases sintetizadas e comerciais é apresentada na 

Figura 24. 

Figura 24 - Exclusão de macromoléculas (AH e BSA) pelas fases sintetizadas e comerciais acondicionadas em colunas 21,7 

x 1 mm. DPR ≤6%. 

 

Todas as fases avaliadas apresentaram elevada exclusão para o ácido húmico e BSA, com 

exceção da fase RANIP1, a qual apresentou 64% de exclusão para o BSA. Para avaliar se há diferença 

significativa da exclusão entre as fases, realizou-se um teste ANOVA dois fatores (Tabela 20). 
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Tabela 20 - Comparação do tipo de fase e recobrimento pelo teste Anova fator duplo não pareado. 

Teste estatístico para exclusão de macromoléculas 

Excel e Origin: Teste Anova fator duplo 

 AH BSA  AH BSA  AH BSA 

HLB e StrataX 184,65 0,71 MIP1 e NIP1 219,19 0,18 MIP2 e NIP2 0,82 0,04 

Com ou sem 

recobrimento de 

AH 

16,86 8,07 Nativo ou com 

modificação 

(RAM) 

147,69 5,61 Nativo ou com 

modificação 

(RAM) 

0,47 3,23 

Interação 20,33 2,60 Interação 208,22 7,84 Interação 0,39 1,57 

Valor tabelado: P = 0,05, F(1,4) = 7,71 

 Os valores apresentados em negrito estão acima do valor crítico, indicando que há diferença 

significativa. Para eliminação de ácido húmico houve diferença significativa entre as fases Oasis HLB e 

Strata X, com ou sem o recobrimento dos respectivos polímeros por ácidos húmicos, bem como a 

significância da interação entre esses fatores. O mesmo comportamento foi observado para os 

polímeros MIP1, NIP1, RAMIP1 e RANIP1. Já a eliminação de BSA diferiu significativamente para 

Oasis HLB e Strata X quando comparados os polímeros nativos (sem recobrimento) e aqueles 

recobertos com o ácido húmico e para a interação dos fatores de impressão e modificação de polímeros. 

Esse teste não mostra qual material apresentou maior eliminação, apenas aponta se houve diferença 

significativa entre os grupos avaliados, por isso realizou-se um teste Anova fator único (Tabela 21), 

acrescido dos testes de Bonferroni, Scheffe e Tukey para apontar as diferenças. 

Tabela 21 - Comparação da capacidade de eliminação de AH e BSA pelas fases utilizando-se os testes ANOVA fator único 

não pareado, Bonferroni (B), Scheffe (S) e Tukey (T)
4
. 

Teste ANOVA fator único 

 F (7,8) crítico AH BSA 

Interação  3,50 17,04 5,05 

HLB-AH HLB   

StrataX  HLB T  

StrataX HLB-AH T  

StrataX-AH HLB B S T  

StrataX-AH HLB-AH B S T  

StrataX-AH StrataX T  

MIP1 HLB T  

MIP1 HLB-AH B T T 

MIP1 StrataX   

 

                                            
4
 Em azul, indicação de que há diferença significativa.  
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Tabela 21 – Continuação. Comparação da capacidade de eliminação de AH e BSA pelas fases utilizando-se os testes 

ANOVA fator único não pareado, Bonferroni (B), Scheffe (S) e Tukey (T)
5
. 

MIP1 StrataX-AH   

RAMIP1 HLB B S T  

RAMIP1 HLB-AH B S T  

RAMIP1 StrataX   

RAMIP1 StrataX-AH   

RAMIP1 MIP1  T 

MIP2 HLB B S T  

MIP2 HLB-AH B S T  

MIP2 StrataX   

MIP2 StrataX-AH   

MIP2 MIP1   

MIP2 RAMIP1   

RAMIP2 HLB B S T  

RAMIP2 HLB-AH B S T  

RAMIP2 StrataX   

RAMIP2 StrataX-AH   

RAMIP2 MIP1   

RAMIP2 RAMIP1   

RAMIP2 MIP2   

O recobrimento com ácido húmico aumentou a eliminação da própria substância (ácido húmico) 

apenas para o polímero StrataX (Tabela 21). O recobrimento da fase HLB não promoveu uma diferença 

significativa na eliminação de ácido húmico. A modificação dos polímeros (RAM) diminuiu a 

eliminação de BSA para o polímero não impresso.  

O recobrimento com ácido húmico mostrou-se eficaz para StrataX, em relação à capacidade de 

exclusão, embora não tenha apresentado diferença significativa para HLB-AH. Não houve diferença 

significativa para eliminação de ácido húmico pelo RAMIP1 e MIP1, no entanto para a eliminação de 

BSA houve diferença significativa.  

4.6 Avaliação e comparação da habilidade de exclusão de macromoléculas dos polímeros 

nativos e dos polímeros recobertos superficialmente com ácidos húmicos 

Como o recobrimento da fase StrataX com ácidos húmicos apresentou um aumento significativo 

na exclusão de macromoléculas optou-se por realizar esse mesmo procedimento com as fases extratoras 

                                            
5
 Em azul, indicação de que há diferença significativa.  
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sintetizadas (MIP1, MIP2, RAMIP1 e RAMIP2). A Figura 25 apresenta a habilidade de exclusão de 

macromoléculas pelas fases extratoras nativas e pelas respectivas fases recobertas com ácidos húmicos. 

Figura 25 - Exclusão de macromoléculas (AH e BSA) pelas fases sintetizadas e comerciais nativas e recobertas com AH, 

acondicionadas em colunas 21,7 x 1 mm. DPR ≤6%. 

 

Todas as fases avaliadas apresentaram elevada exclusão para o ácido húmico e BSA 

(Figura 25). Além disso, a maioria das fases recobertas com AH apresentaram uma porcentagem maior 

de exclusão em comparação com as fases nativas. Para avaliar se há diferença significativa da exclusão 

entre as fases, realizou-se um teste ANOVA fator único apresentado na Tabela 22. 

Tabela 22 - Comparação da capacidade de eliminação de AH e BSA pelas fases nativas e recobertas com AH utilizando-se 

os testes ANOVA fator único não pareado, Bonferroni (B), Scheffe (S) e Tukey (T)
6
. 

Teste ANOVA fator único 

 F (7,8) crítico AH BSA 

Interação     

MIP1-AH  MIP1   

RAMIP1 MIP1   

RAMIP1 MIP1-AH   

RAMIP1-AH MIP1  B T 

RAMIP1-AH MIP1-AH   

RAMIP1-AH RAMIP1   

MIP2 MIP1   

MIP2 MIP1-AH   

MIP2 RAMIP1   

                                            
6
 Em azul, indicação de que há diferença significativa.  
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Tabela 22 - Comparação da capacidade de eliminação de AH e BSA pelas fases nativas e recobertas com AH utilizando-se 

os testes ANOVA fator único não pareado, Bonferroni (B), Scheffe (S) e Tukey (T)
7
. 

MIP2 RAMIP1-AH   

MIP2-AH MIP1   

MIP2-AH MIP1-AH   

MIP2-AH RAMIP1-AH   

MIP2-AH MIP2   

RAMIP2 MIP1   

RAMIP2 MIP1-AH   

RAMIP2 RAMIP1   

RAMIP2 RAMIP1-AH   

RAMIP2 MIP2   

RAMIP2 MIP2-AH   

RAMIP2-AH MIP1   

RAMIP2-AH MIP1-AH   

RAMIP2-AH RAMIP1   

RAMIP2-AH RAMIP1-AH   

RAMIP2-AH MIP2   

RAMIP2-AH MIP2-AH   

RAMIP2-AH RAMIP2   

HLB MIP1 B T  

HLB MIP1-AH T  

HLB RAMIP1 T  

HLB RAMIP1-AH B T  

HLB MIP2 B T  

HLB MIP2-AH B S T  

HLB RAMIP2 B S T  

HLB RAMIP2-AH B S T  

HLB-AH MIP1 B S T B T 

HLB-AH MIP1-AH   

HLB-AH RAMIP1   

HLB-AH RAMIP1-AH B T  

HLB-AH MIP2 B S T  

HLB-AH MIP2-AH B S T  

HLB-AH RAMIP2 B S T  

HLB-AH RAMIP2-AH B S T  

HLB-AH HLB   

                                            
7
 Em azul, indicação de que há diferença significativa.  
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O recobrimento com ácido húmico não provocou aumento, tampouco diminuição significativa na 

habilidade de eliminar BSA e AH pelas fases extratoras. Embora não haja diferença significativa na 

exclusão de macromoléculas pelas fases nativas e recobertas com ácido húmico, a porcentagem de 

exclusão para todas as fases avaliadas foi ≥85% para AH e  ≥92% para BSA indicando um grande 

potencial das fases para eliminação de macromoléculas. Para comprovar se as fases teriam potencial 

para eliminação de outros interferentes que pudessem causar o efeito matriz, na etapa seguinte do 

trabalho avaliou-se a eficiência de extração das fases (HLB Oasis®, MIP1, MIP2, RAMIP1 e 

RAMIP2) na extração dos analitos e interferentes sulfonamidas. 

4.7 Avaliação da eficiência da extração por CS-LC-MS/MS 

4.7.1 Avaliação das fases extratoras nativas  

 A recuperação das fases sintetizadas foi avaliada por meio de preparo de amostras online por 

column switching. Amostras brancas (sem fortificação) de esgoto sanitário e efluente de ETE foram 

analisadas com todas as HLB, MIP1, RAMIP1, MIP2 e RAMIP2 e as áreas encontradas para os 

analitos são apresentadas nas Tabelas 23-24. 

Tabela 23 - Área do pico dos analitos e relação sinal/ruído de amostras branco de esgoto sanitário (sem fortificação).
 

 HLB MIP1 RAMIP1 MIP2 RAMIP2 

Analito Área S/N Área S/N Área S/N Área S/N Área S/N 

STD -
 

- -
 - -

 - 4,77.10
4 21 

- 
- 

SMR -
 

- - - -
 - 2,61.10

4 30 - - 

SMX 6,41.10
5 9 1,22.10

5 
40 -

 - 1,67.10
5 

101 - - 

CIP 1,89.10
5 

460 2,26.10
4 

443 2,00.10
4 785 3,42.10

4 669 1,35.10
5 516 

CIP-D8 6,52.10
4 282 2,64.10

4 
45 2,55.10

4 
35 5,26.10

4 
130 2,80.10

4 
106 

ENR 3,83.10
4 

119 2,00.10
4 50 3,84.10

4 264 2,90.10
4 188 1,28.10

4 65 

ENR-D5 6,49.10
4 

320 6,81.10
4 

91 3,06.10
4 

96 1,02.10
5 

706 4,65.10
4 

185 

NOR 8,89.10
4 

167 5,79.10
3 

53 7,90.10
4 

277 1,02.10
4 

359 8,57.10
4 

271 

NOR-D5 5,75.10
4 134 2,57.10

3 
27 2,89.10

4 
62 1,02.10

5 82 7,86.10
4 

84 

PEF 8,72.10
4 

150 3,73.10
4 71 9,57.10

4 
46 5,61.10

4 
161 3,17.10

4 
21 

A análise do esgoto sanitário detectou a presença de dos analitos NOR, CIP, ENR e PEF com 

S/N maior que 10 em todas as fases extratoras avaliadas (Tabela 23). A presença analitos deuterados 

nas amostras livres de fortificação indicou que o método apresentou efeito-memória para todas as fases 

avaliadas incluindo a fase comercial HLB.  
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Tabela 24 - Área do pico dos analitos e relação sinal/ruído de amostras branco de efluente de ETE (sem fortificação). 

 HLB MIP1 RAMIP1 MIP2 RAMIP2 

Analito Área S/N Área S/N Área S/N Área S/N Área S/N 

STD -
 

- -
 - -

 - - - -
 

- 

SMR 4,85.10
4 

23 - - -
 - - - - - 

SMX 1,86.10
5 24 -

 - -
 - -

 - - - 

CIP 4,82.10
6 

757
 

4,05.10
4 

151 2,06.10
6 2350 1,04.10

6 707
 

7,58.10
4 2360

 

CIP-D8 - - -
 - -

 - -
 - -

 
- 

ENR 1,08.10
7 

5820 2,92.10
4 48 5,01.10

5 4770 1,26.10
5 1440

 
2,21.10

6 8620
 

ENR-D5 -
 

- 2,03.10
5 

157 - - 2,79.10
5 

347 -
 

- 

NOR 1,44.10
5 

24 2,73.10
4 

71 6,43.10
4 36 4,54.10

4 
44 7,58.10

4 54 

NOR-D5 - - -
 - -

 - - - -
 

- 

PEF 2,50.10
5 

37 - - 1,14.10
5 94 5,94.10

4 
67 1,13.10

5 
97 

A análise do efluente de ETE detectou a presença de dos analitos NOR, CIP e ENR com S/N 

maior que 10 em todas as fases extratoras avaliadas indicando que o tratamento de esgoto não 

promoveu a eliminação desses compostos (Tabela 24). Esse fato confirma a necessidade de se 

desenvolver métodos analíticos para determinar a presença desses compostos nos corpos d´água bem 

como o desenvolvimento de tratamento adequado para eliminação destes.  

As Figuras 26 a 30 apresentam a eficiência relativa do processo para o esgoto preparado em 

laboratório, esgoto sanitário e efluente de ETE para HLB, MIP1, RAMIP1 e RAMIP2 respectivamente.  
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Figura 26 - Eficiência do processo para extração de SAs e FQs pela fase comercial HLB Oasis® em amostras de esgoto 

preparado em laboratório, esgoto sanitário e efluente de ETE fortificadas com 3 ng mL
-1

 dos analitos de 

interesse. Desvio padrão relativo para as FQs: DPR Torres 9-17%, DPR esgoto 8-19% e DPR ETE 1-20%.
8
 

 

 Pela Figura 26 é possível observar que houve supressão do sinal dos analitos para as matrizes de 

esgoto preparado em laboratório (Torres) e esgoto sanitário. Já para a matriz efluente de ETE a 

eficiência foi próxima a 100% para os analitos STD, SMR e SMX; e houve aumento do sinal para os 

analitos CIP-D8 e NOR-D5. As eficiências relativas do processo mais próximas a 100% para as 

amostras de efluente de ETE indicam que os interferentes dessa amostra afetam menos a extração e 

detecção dos compostos. Isso se deve ao fato de parte dos interferentes serem eliminados durante o 

processo de tratamento do esgoto nas ETE. 

                                            
8
 Para o cálculo da eficiência relativa do processo, subtraíram-se as áreas dos analitos nas amostras de esgoto 

sanitário e efluente de ETE pela área dos analitos nos respectivos brancos. 
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Figura 27 - Eficiência do processo para extração de SAs e FQs pelo polímero MIP1 em amostras de esgoto preparado em 

laboratório, esgoto sanitário e efluente de ETE fortificadas com 3 ng mL
-1

 dos analitos de interesse. Desvio 

padrão relativo para as FQs: DPR Torres 2-9%, DPR esgoto 3-11% e DPR ETE >20%.
7 

 

O polímero MIP1 apresentou supressão do sinal para os analitos de interesse na matriz de 

esgoto sanitário e aumento no sinal para a maioria dos analitos nas amostras de esgoto preparado em 

laboratório e efluente ETE (Figura 27).  

Figura 28 - Eficiência do processo para extração de SAs e FQs pelo polímero MIP2 em amostras de esgoto preparado em 

laboratório, esgoto sanitário e efluente de ETE fortificadas com 3 ng mL
-1

 dos analitos de interesse. Desvio padrão relativo 

para as FQs: DPR Torres 6-11%, DPR esgoto 1-7% e DPR ETE 4-14%.
9
 

 

                                            
9
 Para o cálculo da eficiência relativa do processo, subtraíram-se as áreas dos analitos nas amostras de esgoto 

sanitário e efluente de ETE pela área dos analitos nos respectivos brancos. 
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O polímero MIP2 apresentou, para todas as SAs, supressão de sinal com a matriz de esgoto 

Torres, enquanto que para as FQs houve aumento no sinal (Figura 28). Para as amostras de esgoto 

sanitário houve supressão do sinal tanto para as SAs quanto para as FQs. Já com a matriz de efluente 

ETE a eficiência do processo de extração foi próxima a 100% para a maioria dos analitos (SMR, CIP-

D8, e NOR). Esse mesmo comportamento foi observado para a fase HLB Oasis®, ou seja, houve uma 

menor interferência dos outros componentes da amostra, por se tratar de uma amostra que já passou por 

um processo de tratamento.  

Figura 29 - Eficiência do processo para extração de SAs e FQs pelo polímero RAMIP1 em amostras de esgoto preparado em 

laboratório, esgoto sanitário e efluente de ETE fortificadas com 3 ng mL
-1

 dos analitos de interesse. Desvio 

padrão relativo para as FQs: DPR Torres 2-6%, DPR esgoto 4-14% e DPR ETE 3-10%. 
10

 

 

 O polímero RAMIP1 apresentou supressão do sinal para as SAs e aumento do sinal para todas 

as FQs na matriz de esgoto Torres (Figura 29). Nas análises de matriz de esgoto sanitário houve 

supressão do sinal para todos os analitos analisados. Já para a matriz de efluente ETE a eficiência de 

extração foi mais próxima a 100% para a maioria das FQs analisadas. Novamente a matriz de efluente 

de ETE apresentou menos interferência na análise. 

                                            
10

 Para o cálculo da eficiência relativa do processo, subtraíram-se as áreas dos analitos nas amostras de esgoto 
sanitário e efluente de ETE pela área dos analitos nos respectivos brancos. 
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Figura 30 - Eficiência do processo para extração de SAs e FQs pelo polímero RAMIP2 em amostras de esgoto preparado em 

laboratório, esgoto sanitário e efluente de ETE fortificadas com 3 ng mL
-1

 dos analitos de interesse. Desvio 

padrão relativo para as FQs: DPR Torres 1-6%, DPR esgoto 1-6% e DPR ETE 2-9%  
11

 

 

Pela Figura 30, é possível observar que houve supressão do sinal para a maioria dos analitos de 

interesse em todas as matrizes avaliadas. Em matriz de esgoto Torres a eficiência do processo de 

extração foi próxima a 100% para a maioria dos analitos, diferentemente do observado para as outras 

fases extratoras, nas quais as eficiências relativas do processo foram mais próximas a 100% nas 

análises com efluente de ETE. Já em matriz efluente de ETE, houve supressão do sinal para os analitos 

CIP e ENR e eficiência do processo de extração próxima a 100% para ENR-D5, NOR e PEF. 

Como seus componentes são mais parecidos com os encontrados no ambiente, a matriz de 

efluente ETE é a mais apropriada para o desenvolvimento do método para analise de FQs em corpos 

d’água. Pela análise dessa matriz ainda é possível avaliar se o tratamento do esgoto é eficaz para 

eliminar a prevenir a presença desses compostos no meio ambiente. Dessa forma, a Figura 31 apresenta 

a eficiência relativa do processo das fases extratoras HLB Oasis®, RAMIP1, MIP2 e RAMIP2 apenas 

para a matriz de efluente ETE.  

                                            
11

 Para o cálculo da eficiência relativa do processo, subtraíram-se as áreas dos analitos nas amostras de esgoto 
sanitário e efluente de ETE pela área dos analitos nos respectivos brancos. 
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Figura 31 – Eficiência do processo para extração de FQs pelas fases extratoras polímero HLB Oasis®, RAMIP2, RAMIP1 e 

MIP2 em amostras de efluente de ETE fortificadas com 3 ng mL
-1

 dos analitos de interesse. 
12

 

 

Podemos verificar dentre as fases comparadas na Figura 31, a RAMIP1 apresentou eficiência 

relativa do processo de extração mais próxima a 100% para a maioria dos analitos, em especial as FQs 

(CIP-D8, ENR, ENR-D5 e PEF). O mesmo polímero apresentou os valores mais baixos de DPR dentre 

as fases avaliadas até o momento, indicando robustez na extração de FQs. Além disso, apresentou um 

bom desempenho na maioria dos fatores de seletividade avaliados, sugerindo que este polímero 

apresenta um grande potencial como fase extratora para análise de FQs em matrizes aquosas. Apesar do 

bom desempenho, o efeito matriz ainda parece prejudicar a análise dos analitos NOR e CIP, sendo um 

problema de difícil solução. 

4.7.2 Avaliação das fases extratoras recobertas com ácidos húmicos  

Com o objetivo de reduzir esse efeito matriz e aumentar a eficiência relativa do processo, os 

polímeros sintetizados foram recobertos com aglomerado de moléculas de AH e analisados. 

Amostras brancas (sem fortificação) de esgoto sanitário e efluente de ETE foram analisadas 

com todas as fases HLB-AH, MIP1-AH, RAMIP1-AH, MIP2-AH e RAMIP2-AH e as áreas 

encontradas para os analitos são apresentadas nas Tabelas 25-26. As áreas obtidas de cada analito 

foram subtraídas daquelas obtidas das amostras fortificadas antes da realização do cálculo de eficiência 

relativa do processo. 

 

                                            
12

 Para o cálculo da eficiência relativa do processo, subtraíram-se as áreas dos analitos nas amostras de esgoto 
sanitário e efluente de ETE pela área dos analitos nos respectivos brancos 
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Tabela 25 - Área do pico dos analitos e relação sinal/ruído de amostras branco de esgoto sanitário (sem fortificação) para as 

fases extratoras recobertas com AH. 

 HLB-AH MIP1-AH RAMIP1-AH MIP2-AH RAMIP2-AH 

Analito Área S/N Área S/N Área S/N Área S/N Área S/N 

STD N/D
 

N/D 9,35.10
4 

1,80 4,86.10
4 

5,40 4,22.10
4
 7,30 4,06.10

4 
3,00 

SMR 9,66.10
4 

59,8 1,76.10
5
 137 2,36.10

4 
16,2 2,57.10

3
 16,6 1,19.10

4
 6,70 

SMX 5,50.10
5
 33,1 3,74.10

4 
14,2 4,33.10

4 
10,6 6,51.10

4 
22,4 1,26.10

5
 50,8 

CIP 1,54.10
5 

41,5 1,08.10
5 

140 8,76.10
4
 147 1,20.10

5
 277 1,38.10

5
 234 

CIP-D8 2,49.10
5
 58,0 1,43.10

4 
7,50 1,40.10

4 
12,2 2,22.10

4 
29,4 1,21.10

4 
18,9 

ENR N/D
 

N/D 1,04.10
4
 31,8 9,98.10

3
 26,3 2,75.10

4
 210 1,70.10

4
 36,6 

ENR-

D5 

6,21.10
4 

11,5 1,34.10
5 

77,2 9,44.10
4 

43,1 1,51.10
5 

203 4,87.10
4 

62,9 

NOR 3,74.10
5 

28,2 5,69.10
4 

68,4 9,65.10
4 

130 4,77.10
5 

907 1,79.10
5 

264 

NOR-

D5 

2,26.10
4
 6,54 2,33.10

4 
6,70 3,59.10

4 
9,00 3,26.10

3
 15,2 2,33.10

4 
5,90 

PEF 4,07.10
4 

8,02 2,10.10
4
 10,9 3,14.10

4 
7,2 2,29.10

4 
55,5 2,20.10

4 
41,9 

Tabela 26 - Área do pico dos analitos e relação sinal/ruído de amostras branco de efluente de ETE (sem fortificação) para as 

fases extratoras recobertas com AH. 

 HLB-AH MIP1-AH RAMIP1-AH MIP2-AH RAMIP2-AH 

Analito Área S/N Área S/N Área S/N Área S/N Área S/N 

STD 2,52.10
2 

12,9 1,80.10
4 

2,32 1,89.10
4 

0,51 1,14.10
5
 0,68 1,07.10

5 
3,42 

SMR 2,47.10
5 

109 4,94.10
3
 11,4 1,94.10

5 
68,2 1,22.10

4
 3,57 4,40.10

4
 16,8 

SMX 3,98.10
5
 16,5 7,20.10

4 
15,2 6,07.10

4 
7,04 1,96.10

4 
3,98 5,64.10

3
 4,52 

CIP 1,08.10
5 

25,0 6,86.10
4 

120 5,39.10
4
 42,4 3,06.10

6
 3,12.10

3
 5,51.10

4
 56,4 

CIP-D8 9,08.10
2
 11,3 2,65.10

4 
27,3 3,18.10

4 
5,53 2,90.10

3 
4,86 2,11.10

4 
4,64 

ENR 1,28.10
2 

18,3 2,92.10
4
 91,3 2,73.10

4
 32,4 5,01.10

6
 1,02.10

3
 2,36.10

4
 41,2 

ENR-D5 8,93.10
1 

25,1 2,03.10
5 

457 2,48.10
5 

196 3,71.10
4 

1,20 1,99.10
5 

146 

NOR 2,60.10
5 

16,5 2,73.10
4 

35,5 5,38.10
4 

34,5 8,18.10
4 

35,1 2,80.10
5 

179 

NOR-D5 7,09.10
1
 1,87 3,17.10

3 
5,32 8,99.10

4 
6,90 5,72.10

3
 15,0 9,24.10

4 
6,90 

PEF 1,54.10
5 

58,6 7,34.10
4
 228 9,58.10

4 
14,3 1,13.10

5 
85,8 7,73.10

4 
19,6 
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Apesar de medidas terem sido tomadas para evitar o efeito memória, a presença analitos 

deuterados nas amostras livres de fortificação indicou que o problema ainda não havia sido resolvido. 

A eficiência do processo foi calculada para esgoto preparado em laboratório, esgoto sanitário, 

efluente de ETE e estão apresentadas nas Figuras 32 a 37. 

Figura 32 - Eficiência relativa do processo para extração de SAs pelas fases extratoras em amostras esgoto preparado em 

laboratório fortificadas com 3 ng mL
-1

 dos analitos de interesse.  

 

 

Esperava-se que o recobrimento com AH provocasse a eliminação de macromoléculas presente 

nas matrizes diminuindo assim o efeito matriz, no entanto, em matriz de esgoto preparado em 

laboratório, houve um aumento do sinal das SAs na maioria das fases recobertas com AHs. Isso pode 

ter sido provocado pelo recobrimento não efetivo dos AHs, os quais liberados durante a extração 

provou aumento do sinal. Apesar disso MIP2-AH foi capaz de extrair as SAs com eficiência relativa do 

processo próxima a 100%. O mesmo comportamento foi observado para o polímero RAMIP2. 
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Figura 33 - Eficiência relativa do processo para extração de FQs pelas fases extratoras em amostras esgoto preparado em 

laboratório fortificadas com 3 ng mL
-1

 dos analitos de interesse.  

 

Todas as fases extratoras avaliadas, incluindo a fase comercial HLB Oasis®, não foram capazes 

de extrair as FQs com eficiência na matriz de esgoto preparado em laboratório. O recobrimento com 

AHs causou tanto aumento quanto supressão do sinal para as FQs. 

Figura 34 - Eficiência relativa do processo para extração de SAs pelas fases extratoras em amostras esgoto sanitário 

fortificadas com 3 ng mL
-1

 dos analitos de interesse.
13

 

 

O recobrimento das fases extratoras com AH provocou aumento do sinal das SAs quando 

analisadas em amostras de esgoto sanitário. A eficiência relativa do processo para extração de 

                                            
13

 Para o cálculo da eficiência relativa do processo, subtraíram-se as áreas dos analitos nas amostras de esgoto 
sanitário e efluente de ETE pela área dos analitos nos respectivos brancos. 
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Sulfacetamida foi próxima a 100% para o polímero MIP. Para o sulfametoxazol e sulfamerazina, as 

fases que apresentaram melhor eficiência relativa do processo foram: RAMIP2, MIP2-AH e MIP1. 

Figura 35 - Eficiência relativa do processo para extração de FQs pelas fases extratoras em amostras esgoto sanitário 

fortificadas com 3 ng mL
-1

 dos analitos de interesse. 
14

 

 

O recobrimento das fases extratoras com AH provocou um grande aumento do sinal para os 

analitos CIP, CIP-D5, ENR e PEF quando analisados em amostras de esgoto sanitário. O efeito matriz 

para esse tipo de amostra parece prejudicar a detecção dos analitos para todas as fases avaliadas 

causando supressão ou aumento no sinal. 

                                            
14

 Para o cálculo da eficiência relativa do processo, subtraíram-se as áreas dos analitos nas amostras de esgoto 
sanitário e efluente de ETE pela área dos analitos nos respectivos brancos. 



81 

 

Figura 36 - Eficiência relativa do processo para extração de SFs pelas fases extratoras em amostras de efluente de ETE 

fortificadas com 3 ng mL
-1

 dos analitos de interesse. 
15

 

 

Para as amostras de efluente de ETE, o recobrimento das fases extratoras com AH provocou um 

aumento do sinal das sulfas para a maioria das fases extratoras. As melhores eficiências relativas do 

processo foram apresentadas pelas fases, HLB, HLB-AH e MIP2-AH. Embora essa seja uma matriz 

com menos interferentes em relação ao esgoto preparado em laboratório e esgoto sanitário, o efeito 

matriz ainda parece prejudicar a detecção dos analitos, com aumento no sinal para a maioria das fases 

extratoras avaliadas. 

                                            
15

 Para o cálculo da eficiência relativa do processo, subtraíram-se as áreas dos analitos nas amostras de esgoto 
sanitário e efluente de ETE pela área dos analitos nos respectivos brancos. 
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Figura 37 - Eficiência relativa do processo para extração de FQs pelas fases extratoras em amostras de efluente de ETE 

fortificadas com 3 ng mL
-1

 dos analitos de interesse. 
16

 

 

Apesar de se tratar de uma amostra mais limpa, a matriz de efluente de ETE ainda apresentou 

efeito matriz prejudicando a detecção da maioria das FQs. O recobrimento da fase HLB com AH 

tornou a extração de CIP, ENR, ENR-D8 e PEF mais eficiente. As fases RAMIP1, MIP2 apresentaram 

as eficiências relativas do processo mais próximas a 100% para a maioria dos analitos.  

Para uma melhor avaliação das fases extratoras desenvolvidas, as tabelas 27-29 apresentam as 

fases extratoras que apresentaram RPE mais próximos a 100% para os analitos em amostras de esgoto 

preparado em laboratório, esgoto sanitário e efluente de ETE. Como não houve uma fase extratora que 

apresentasse boa eficiência de extração para todos os analitos, foi necessário discutir em função dos 

melhores resultados obtidos para cada analito. 

Tabela 27 - Fases extratoras com melhor eficiência relativa do processo para cada analito em amostra de esgoto preparado 

em laboratório. * Em negrito são representadas as fases que mais se aproximaram a RPE 100% para um 

determinado analito. 

Matriz de esgoto preparado em laboratório  

Analitos RPE entre 80 e 120% RPE entre 95 e 105% 

CIP MIP2, MIP1-AH - 

CIP-D8 RAMIP1-AH, MIP2-AH - 

ENR RAMIP2, MIP2 - 

ENR-D5 RAMIP2-AH, RAMIP1-AH, MIP2-AH, MIP1-AH MIP1-AH 

NOR HLB-AH, MIP1-AH HLB-AH 

NOR-D5 - - 

PEF - - 

                                            
16

 Para o cálculo da eficiência relativa do processo, subtraíram-se as áreas dos analitos nas amostras de esgoto 
sanitário e efluente de ETE pela área dos analitos nos respectivos brancos. 
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Para amostras de esgoto preparado em laboratório a fase extratora que apresentou a melhor 

eficiência para os analitos foi a fase MIP1-AH, já que a RPE para a CIP e NOR foi entre 80-120% e 

95-105% para a ENR-D5 (Tabela 27). A fase MIP1-AH apresentou boa retenção (Tabela 14) e boa 

seletividade quando avaliados os parâmetros RI (Tabela 16), α (Tabela 17), kpolímero (analito)/ kpolímero (CAF) 

(tabela 18), e kpolímero (analito)/ kpolímero (SMR) (Tabela 19) em comparação às outras fases avaliadas.  

Tabela 28 - Fases extratoras com melhor eficiência relativa do processo para cada analito analisado em amostra de esgoto 

sanitário. * Em negrito são representadas as fases que mais se aproximaram a RPE 100% para um determinado 

analito. 

Matriz de esgoto sanitário 

Analitos RPE entre 80 e 120% RPE entre 95 e 105% 

CIP HLB-AH - 

CIP-D8 HLB-AH e RAMIP2-AH - 

ENR - - 

ENR-D5 HLB-AH - 

NOR MIP1-AH - 

NOR-D5 MIP1-AH - 

PEF - - 

Para amostras de esgoto sanitário as fases extratoras que apresentaram a melhor RPE (80-120%) 

para os analitos foram MIP1-AH (NOR e NOR-D5) e HLB-AH (CIP, CIP-D8, e ENR-D5).  

Tabela 29 - Fases extratoras com melhor eficiência relativa do processo para cada analito analisado em amostra de efluente 

de ETE. * Em negrito são representadas as fases que mais se aproximaram a RPE 100% para um determinado 

analito. 

Matriz de efluente de ETE 

Analitos RPE entre 80 e 120% RPE entre 95 e 105% 

CIP HLB-AH - 

CIP-D8 HLB, HLB-AH, RAMIP2, RAMIP1 e MIP2 HLB e MIP2 

ENR HLB-AH, RAMIP1, MIP2 e HLB-AH - 

ENR-D5 HLB-AH, RAMIP1 e RAMIP2  

NOR RAMIP1 e MIP2 RAMIP1 e MIP2 

NOR-D5 HLB, RAMIP2, RAMIP1 e MIP2  

PEF HLB-AH, RAMIP1 e MIP2 RAMIP1 

De acordo coma Tabela 29, para amostras de efluente de ETE, as fases extratoras que 

apresentaram melhores RPEs para os analitos foram a MIP2 (95-105% para CIP-D5 e NOR; 80-120% 

para NOR, NOR-D5 e PEF) e RAMIP1 (95-105% para NOR e PEF; 80-120% para CIP-D8, ENR, 

ENR-D5, NOR-D5 e PEF). As fases MIP2 e RAMIP1 não tiveram um bom desempenho quanto a 

retenção e seletividade comparadas a fase MIP1-AH, a qual destacou-se para análise das FQs em 
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esgoto sanitário e esgoto preparado em laboratório. A seletividade parece ter desenvolvido um 

importante papel na redução do efeito matriz para matrizes mais complexas, não tendo muita 

importância para a matriz menos complexa como o efluente de ETE. 

De maneira geral os polímeros sintetizados tiveram um desempenho igual ou superior à fase 

comercial HLB Oasis®. No entanto, parecem não ter resolvido por completo a questão do efeito matriz 

para amostras complexas tanto em relação à eficiência (recuperação) da extração como no efeito matriz 

já que não houve uma mesma fase, a qual tivesse um bom comportamento em relação a todas as 

matrizes avaliadas. Dessa forma, destaca-se a importância de se realizar, durante a validação do 

método, a compatibilização das matrizes por matrix-matching ou por um método de adição de padrão à 

amostra.
12;108
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5 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 

 O trabalho promoveu uma avaliação de fases extratoras seletivas associadas à técnica de 

extração automatizadas a fim de se contribuir para a solução do problema de contaminação de corpos 

de água por antibióticos., apresentando condições mais favoráveis para análise seletiva de 

fluoroquinolonas inserida em um contexto dos princípios de química verde. 

 Dentre os polímeros sintetizados o MIP1 e o MIP1-AH apresentaram melhor retenção para FQs 

e seletividade em relação aos interferentes avaliados. A modificação da superfície do polímero 

RAMIP1 foi capaz de promover uma alta eliminação de BSA, no entanto prejudicou a capacidade de 

retenção dos analitos de interesse. O recobrimento de fases extratoras comerciais com AH também se 

mostrou eficaz na eliminação de macromoléculas. Já o recobrimento dos polímeros com AH apresentou 

uma melhor retenção para MIP1 e RAMIP1 e melhor seletividade para a maioria dos analitos, no 

entanto não apresentou eficiência significativa na eliminação de macromoléculas. 

 No processo de extração por column-switching LC-MS/MS o comportamento dos polímeros 

sintetizados foi comparável à fase comercial HLB Oasis®. O polímero MIP1-AH apresentou melhor 

eficiência no processo de extração para a maioria dos analitos quando analisado em matriz de esgoto 

preparado em laboratório e esgoto sanitário enquanto que as fases MIP2 e RAMIP1 apresentaram um 

melhor desempenho na extração dos analitos em matriz de efluente de ETE. Apesar do grande 

potencial na extração de FQs observado para essas fases, o efeito matriz continua prejudicando a 

análise, sendo necessário o aperfeiçoamento do método, afim de se evitar efeito-memória, bem como a 

compatibilização das matrizes durante a validação do método.  

 Além disso, um estudo mais a fundo, para compreender o efeito matriz relacionado a esse tipo 

de amostra e o comportamento dessas fases extratoras acabou mostrando-se necessário para um 

trabalho futuro. 
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