
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  

 
Síntese de “Molecularly Imprinted Polymers” (MIP) como material seletivo 
para determinação do glifosato e AMPA por HPLC-FD. 
 
Kamilla da Mata

1 
(PG), César Ricardo Teixeira Tarley

2 
(PQ), Altair Benedito Moreira

3 
(PQ). 

 

1,3
 Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Departamento de Química e Ciências Ambientais. Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP/São José do Rio Preto, SP. 
2 

Centro de Ciências Exatas, Departamento de Química. Universidade Estadual de Londrina – UEL/Londrina, PR. 

1 
kamilla.damata@hotmail.com 

Palavras-Chave: MIP, Glifosato, AMPA. 

Introdução 

 
O glifosato (GF) é um herbicida organofosforado de 
origem sintética que tem sido amplamente utilizado 
em lavouras no combate de ervas daninhas e este 
tem como principal produto de degradação o ácido 
aminofosfônico (AMPA). O GF tem como 
características ser não seletivo, pós-emergente, 
sistêmico, é altamente solúvel e apresenta elevada 
polaridade e baixa volatilidade. Devido a essas duas 
últimas características do GF, a sua determinação 
quase sempre se faz necessário o uso prévio de um 
procedimento de derivatização. Além disso, matrizes 
ambientais como água, solo e sedimento são 
bastante complexas e normalmente a concentração 
desses compostos no ambiente são muito baixas.
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Na literatura, as técnicas rotineiramente 
empregadas para extração do GF e AMPA em 
matrizes ambientais é por meio de resinas iônicas e 
cartuchos C18, cujo material não é seletivo somente 
para esses compostos. Portanto, este trabalho teve 
como objetivo sintetizar um material (Molecularly 
Imprinted Polymer-MIP) que seja eficaz na extração, 
pré-concentração e que seja seletivo para 
determinação analítica do GF e AMPA em amostras 
ambientais. O procedimento utilizado para 
determinação durante o processo de extração do 
template da matriz polimérica será por meio da 
técnica de HPLC-FD com derivatização pré-coluna, 
utilizando o reagente derivatizante FMOC-Cl.
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Resultados e Discussão 

Para a síntese do MIP optou-se por uma 
polimerização em “bulk”, que é um sistema 
homogênio

2
. Foram sintetizados três MIPs com 

diferentes misturas de solvente para solubilização da 
molécula molde (template) de GF, a saber: 
dimetilsulfóxido (DMSO)/ clorofórmio (1:1 v/v), água 
ultrapura/metanol (1:2 v/v) e água ultrapura/ 
acetonitrila (1:2 v/v). Para o template AMPA foi 
sintetizado somente um MIP, com a mistura água 
ultrapura/acetonitrila (1:2 v/v). Um esquema geral da 
síntese do MIP está ilustrado na Figura 1. 

 
Figura 1. Síntese do MIP para o template Glifosato 
ou AMPA. 
A síntese do MIP utilizando a mistura de solvente 
água ultrapura/metanol (1:2 v/v) apresentou 
característica de rigidez maior do que os outros dois 
MIPs sintetizados com diferentes proporções de 
solventes. Posterior à síntese, o template foi 
extraído da matriz polimérica com a solução de 
metanol/ácido acético na proporção 4:1 v/v 
utilizando dois sistemas, inicialmente com sistema 
de extração sohxlet, seguido da lavagem com 
sistema manifold até total remoção do template. 
Testes preliminares mostraram que o MIP 
sintetizado com mistura de solvente água 
ultrapura/acetonitrila (1:2 v/v) apresentou maior 
capacidade de adsorção comparada aos outros dois 
MIPs sintetizados. 

Conclusões 

O processo de síntese do MIP utilizando como 

template o GF e o AMPA preparado a partir da 

mistura água ultrapura/acetonitrila (1:2 v/v) 

apresentou característica mais adequada para ser 

usado na extração e pré-concentração dos 

compostos estudados  
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