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Introdução 

Polímeros de impressão molecular (MIPs) são 
materiais sintéticos que possuem sítios de 
reconhecimento molecular específicos para 
determinado analito de interesse (template)

1
. A 

escolha dos reagentes utilizados na síntese de um 
MIP deve ser criteriosa, a fim de que sejam criados 
sítios de ligações altamente específicos. Um dos 
fatores que determinam o efetivo reconhecimento 
molecular é a utilização de um solvente porogênico 
adequado, considerando que as interações entre o 
template e o monômero funcional estão relacionadas 
com as características físicas e químicas do 
solvente, o que pode afetar a seletividade do MIP 
(Figura 1). Um solvente adequado não deve interagir 
fortemente nem com o monômero funcional e nem 
com o template

2
. No presente trabalho foi realizado 

um estudo teórico sobre a influência do solvente para 
a interação entre a molécula de Δ

9
-

tetrahidrocanabinol (Δ
9
-THC), considerado como 

template, e o monômero (ácido metacrílico - AMA). 
 

 
Figura 1. Processo de impressão molecular

1
. 

Resultados e Discussão 

A simulação computacional foi realizada utilizando o 
método da Teoria do Funcional da Densidade (DFT) 
com a base B3LYP e o funcional 6-311G, contido no 
pacote computacional Gaussian 09. Os solventes 
considerados para o estudo foram: metanol, água, 
acetonitrila e clorofórmio. A avaliação do efeito do 
solvente na seletividade dos MIPs foi verificada pela 
diferença de energia (∆E) das moléculas otimizadas 
no vácuo e em solução, considerando a seguinte 
equação: 

∆E= E vácuo – E solução 

Para a avaliação dos resultados considera-se que 
altos valores de ∆E indicam a existência de forte 
interação entre o solvente e a molécula, o que 
impede o acesso ao template pelo monômero e 
provoca uma baixa seletividade de adsorção do MIP 
resultante, e baixos valores de ∆E indicam fraca 
interação entre o solvente e a molécula

2
. Os valores 

de ∆E obtidos são apresentados nas Tabelas 1 e 2. 
 
Tabela 1. ∆E do Δ

9
-THC em diferentes solventes 

Ambiente Energia(a.u) ∆E (a.u) ∆E (kcal/mol) 

Vácuo -968,72691 - - 
Metanol -968,74427 0,01736 10,89346 
Água -968,74542 0,01850 11,61120 
Acetonitrila -968,74428 0,01737 10,89893 
Clorofórmio -968,73831 0,01140 7,15124 
 

Tabela 2. ∆E do AMA em diferentes solventes 

Ambiente Energia(a.u) ∆E (a.u) ∆E (kcal/mol) 

Vácuo -306,47107 - - 
Metanol -306,48656 0,01549 9,72096 
Água -306,48714 0,01608 10,08757 
Acetonitrila -306,48660 0,01553 9,74571 
Clorofórmio -306,48210 0,01103 6,92041 

 

A magnitude do ∆E das moléculas nos diferentes 

solventes seguiu a mesma ordem: ∆E água > ∆E 

acetonitrila > ∆E metanol > ∆E clorofórmio. Baseado 

nesses resultados, é esperado que com a utilização 

do clorofórmio como solvente de síntese, obtenha-se 

MIPs com maior seletividade, devido aos menores 

valores de ∆E e, portanto, fraca interação com a 

molécula template e monômero. 

Conclusões 

A abordagem computacional utilizada nesse trabalho 

proporcionou o estudo prévio do sistema reacional 

para preparação de MIPs e pode ser utilizada como 

uma ferramenta complementar à etapa experimental. 
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