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Resumo

 As técnicas microextração em fase sólida (SPME) e 
cromatografia gasosa têm sido aplicadas com sucesso para a 
extração de fármacos voláteis e semivoláteis em fluidos biológicos. 
No entanto, as aplicações SPME para compostos ionizáveis têm 
sido limitadas em razão da carga neutra dos revestimentos SPME comerciais, os quais resultam em baixos 
coeficientes de partição (fase/amostra) e baixas taxas de recuperação. Dessa forma, a avaliação de novas fases 
extratoras SPME, mais seletivas, estáveis e de baixo custo, tem sido requerida. 

Os polímeros condutores têm sido considerados como fase extratora alternativa para SPME em razão das 
diferentes interações de seus grupos multifuncionais com os solutos (hidrofóbicas, π - π, troca iônica, ácido-base). 
O procedimento de polimerização tem sido realizado tanto por oxidação química quanto por eletrodeposição em 
meio aquoso ou orgânico. O método eletroquímico apresenta algumas vantagens, tais como: o polímero ou mistura 
de polímeros podem ser eletropolimerizados diretamente na superfície do metal, diferentes grupos funcionais 
podem ser incorporados, e a polimerização pode ser eletroquimicamente controlada por meio da voltametria 
cíclica. 

Este trabalho apresenta alguns aspectos práticos da eletrodeposição de polímeros condutores (polipirrol, 
politiofeno, polianilina e polifenilpirrol) em hastes metálicas para o desenvolvimento de novas fases extratoras 
SPME para análises SPME/LC e SPME/GC.
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Abstract

 The techniques, solid phase microextraction (SPME) 
and gas chromatography, have been successfully applied to the 
extraction of volatile and semi-volatile drugs from biological 
samples. However, SPME applications to ionizable compounds 
have been limited, because of the neutral charge of commercial 
SPME coatings, which results in low phase/sample partition coefficient and poor analytes recoveries. Thus, the 
evaluation of new SPME extraction phases, more selective, stable and low cost has been requested. The interest 
in the use of conductive polymers as an SPME extraction phase is related to the different interactions of the 
analytes (hydrophobic, π - π, ion exchange and acid-base) with the multifunctional groups on this polymer. The 
polymerization procedure can be achieved by chemical oxidation or electropolymerization in aqueous solution 
or organic solvents. The electrochemical method has advantages such as, the polymer or a mixes of polymers 
can be directly deposited on a metal wire, different functional groups can be incorporated, polymerization can be 
electrochemically controlled by cyclic voltammetry.
 This work presents some practical aspects involved in the electropolimerization of conductive polymers 
(polypyrrole, polythiophene, polyaniline and polyphenylpyrrole) on metal wire to development of new SPME 
extraction phase for SPME/LC and SPME/CG analyses.
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1 Introdução

 Em processos de microextração em fase 
sólida (SPME), a natureza química do soluto 
determina a fase polimérica a ser utilizada. A 
simples regra “similar solubiliza similar” pode ser 
aplicada para as fases líquidas. A seleção tanto da 
fase extratora quanto da espessura do revestimento 
polimérico tem sido baseada principalmente 
na polaridade, massa molar e volatilidade dos  
solutos 1 - 5.

O PDMS (polidimetilsiloxano), líquido 
de alta viscosidade e estabilidade, tem sido a fase 
extratora SPME mais utilizada. Já o poliacrilato 
(PA) é um sólido que pode se liquefazer em altas 
temperaturas. Tanto o PDMS quanto o PA extraem 
solutos baseados no processo de absorção. Os demais 
revestimentos: PDMS-DVB (polidimetilsiloxano 
divinilbenzeno), CW-DVB (carbowax 
divinilbenzeno), CW-TR (carbowax/resina TPR-100 
suportada) e carboxen são revestimentos mistos, nos 
quais a fase mais superficial é um sólido poroso, 
predominando o processo de adsorção. A semelhança 
entre os processos de extração (adsorção e absorção) 
está no fato de que, em ambos, as moléculas do soluto 
migram para a fase extratora por meio do processo 
de difusão. Entretanto, no processo de absorção, os 
solutos atravessam a superfície do revestimento e 
difundem-se nele durante a extração e, na adsorção, 
os solutos permanecem na superfície do sólido 6.

As técnicas microextração em fase sólida 
(SPME) e cromatografia gasosa têm sido aplicadas 
com sucesso para a extração de fármacos voláteis 
e semivoláteis em fluidos biológicos. No entanto, 
as aplicações SPME para compostos ionizáveis 
têm sido limitadas em razão da carga neutra dos 
revestimentos SPME comerciais, os quais resultam 
em baixos coeficientes de partição (fase/amostra) e 
baixas taxas de recuperação. Consequentemente, o 
emprego de detectores de alta sensibilidade analítica 
tem sido requerido para as análises SPME 7 – 11. Dessa 
forma, a avaliação de novas fases extratoras SPME, 
mais seletivas, estáveis e de baixo custo, tem sido 
necessária.

Os procedimentos eletroquímicos para a 
eletrodeposição de revestimento condutor têm sido 

alternativas promissoras para o desenvolvimento de 
novas fases extratoras para a técnica SPME 12. 

Os polímeros condutores são materiais 
versáteis; dentre eles, o poli(pirrol) (PPY), politiofeno 
(PTPH), polianilina (PANI) e polifenilpirrol (PPPY) 
têm sido avaliados devido às suas características 
físico-químicas favoráveis, como a alta estabilidade 
no estado oxidado para os filmes de polipirrol 13.

O pirrol é um composto que apresenta 
estrutura heterocíclica insaturada de cinco membros, 
cujo heteroátomo é um nitrogênio, e as insaturações 
estão situadas nos carbonos α e β, respectivamente.
A polimerização do pirrol pode ser alcançada quando 
se emprega o método químico oxidativo ou por meio da 
oxidação eletroquímica em meio aquoso ou orgânico, 
o que ocorre com aplicação de potencial positivo 
a uma solução monomérica, contendo eletrólito 
suporte. O polímero formado eletroquimicamente  
apresenta-se em sua forma oxidada com carga positiva. 
Dessa forma, torna-se possível a incorporação de 
contra-ânions provenientes da solução eletrolítica 
em sua estrutura. A Figura 1 ilustra o mecanismo de 
oxidação do pirrol.

A capacidade de extração de espécies 
carregadas, sem a necessidade de uma etapa de 
derivatização ou complexação da amostra, tem sido 
outra vantagem de se utilizarem polímeros condutores 
como fase extratora. 

Em razão dessas características, os filmes 
de polímeros condutores têm sido empregados no 
desenvolvimento de fases estacionárias em processos 
de separação em técnicas analíticas.

Figura 1. Mecanismo de oxidação do pirrol.
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2 Eletropolimerização dos filmes de polímeros 
condutores

Um modo relativamente simples de avaliar as 
variáveis eletroquímicas e controlar as características 
dos polímeros resultantes tem sido por meio da 
voltametria cíclica (CV). Nessa técnica, o potencial 
aplicado varia linearmente em função do tempo, e a 
corrente é medida em função do potencial aplicado. 

Para a voltametria cíclica, tem sido 
utilizada uma célula eletroquímica constituída 
de três eletrodos imersos em solução, contendo o 
polímero e o excesso de eletrólito não reativo, ou 
seja, o eletrólito suporte. Um dos três eletrodos é 
o de trabalho, no qual o polímero será oxidado ou 
reduzido em sua superfície, com a varredura linear 
do potencial em função do tempo. A espessura do 
filme aumenta progressivamente com a repetição 
do procedimento de varredura do potencial (número 
de ciclos). O segundo eletrodo é o de referência, 
geralmente eletrodo de calomelano saturado ou de  
prata/cloreto de prata, cujo potencial permanece 
constante durante a eletrodeposição. O terceiro 
eletrodo é um contraeletrodo, um fio enrolado de 
platina que é utilizado para conduzir eletricidade da 
fonte através da solução para o eletrodo de trabalho.

3 Variáveis avaliadas durante a 
eletropolimerização

Os polímeros com diferentes grupos 
funcionais podem ser facilmente formados na 
presença de diferentes eletrólitos suportes sob 
condições eletroquímicas controladas 14-17. A 
morfologia, a porosidade, as propriedades térmicas 
e mecânicas dos filmes de polímeros condutores 
são influenciadas pelo tipo de contraíon utilizado no 
procedimento eletroquímico 15. 

Os revestimentos de polipirrol e 
polifenilpirrol, preparados na superfície de barras 
metálicas (Pt, Au e aço inox) por meio da polimerização 
eletroquímica, quando comparados com as fibras 
SPME disponíveis no comércio, apresentaram melhor 
seletividade e sensibilidade para os solutos polares, 
aromáticos, básicos e aniônicos 13. A seletividade do 

revestimento PPY pode ser modificada introduzindo 
um novo grupo funcional (fenil) ao polímero 14.

Wu e colaboradores 15 avaliaram a 
aplicabilidade do polipirrol, eletropolimerizado em 
eletrodos de platina, nas análises SPME, assim como 
a influência dos diferentes contraíons utilizados 
no processo de eletrodeposição na seletividade do 
polímero resultante. Nesse trabalho, os autores 
observaram que as fases desenvolvidas com 
contraíons volumosos, como o poliestirenosulfonato, 
resultaram em extrações mais eficientes para solutos 
não polares em matrizes aquosas.

Segundo Wu 14, os polímeros incorporados 
com ânions pequenos, como o perclorato de lítio, 
apresentam propriedades trocadoras de ânions 49. No 
entanto, os filmes com ânions grandes incorporados, 
como poliestirenosulfonato, apresentam propriedades 
trocadoras catiônicas devido à diminuição da 
mobilidade do contra-ânion com o aumento do 
seu tamanho, favorecendo, então o deslocamento 
dos cátions, em geral menos volumosos. Quando 
moléculas de tamanho intermediário são empregadas, 
os polímeros apresentam propriedades trocadoras de 
cátions e ânions 15. 

Queiroz e colaboradores 18 observaram 
que os filmes de polipirrol eletropolimerizados em 
meio eletrolítico de perclorato de lítio para análises  
SPME/LC de fármacos em fluidos biológicos 
apresentaram maiores taxas de extração quando 
comparados aos filmes eletropolimerizados em 
meio eletrolítico de perclorato de tetrabutilamônio. 
A superfície mais porosa (maior área superficial) 
dos filmes de polipirrol eletropolimerizados em 
meio eletrolítico de perclorato de lítio, comprovada 
por meio das imagens de microscopia eletrônica de 
varredura, justifica o resultado (Figura 2).

A porosidade da fase extratora influencia 
os processos de extração baseados na adsorção, 
competição/deslocamento de soluto junto aos sítios 
ativos presentes na superfície. 

A espessura da fase polimérica pode 
ser controlada por meio dos números de ciclos 
de eletrodeposição, ou seja, número de ciclos 
de varredura linear de potencial. A espessura é 
determinada com base na eficiência da extração e na 
estabilidade do filme resultante.
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Em nosso grupo de pesquisa, filmes 
de polifenilpirrol eletropolimerizados em meio 
eletrolítico de perclorato de sódio (0,1 mol L-1) em 
eletrodo de platina, durante seis ciclos de varredura de 
potencial (-0,2 a 2,2 V), com velocidade de varredura 
de 50 mVs-1, apresentaram recobrimento irregular 

e baixa seletividade para a análise de praguicidas 
em amostras de água (Figura 3). No entanto, esse 
processo de eletropolimerização realizado em 30 
ciclos resultou em filme de polifenilpirrol com 
seletividade adequada para a aplicação referida.

Figura 2. Filmes de polipirrol eletrodepositados em: A) meio eletrolítico de perclorato de tetrabutilamônio em acetonitrila  
(0,1 mol L-1) e B) perclorato de lítio em acetonitrila (0,1 mol L-1).

Figura 3. Voltamograma cíclico obtido da eletrodeposição do polifenilpirrol em meio eletrolítico de perclorato de sódio  
(0,1 mol L-1) em acetonitrila, com velocidade de varredura de 50,0 mV/s em 6 ciclos.
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Já para a eletropolimerização dos filmes 
de polianilina (0.01 mol L-1 em meio ácido  
H2SO4 0,5 mol L-1), 5, 10 e 50 ciclos de varredura de 
potencial (0 a 1.0 V), com velocidade de varredura de  
30 mVs-1, foram avaliados. Os filmes 
eletropolimerizados em 5 ciclos não apresentaram 
recobrimento efetivo do eletrodo e, em 50 ciclos, 
não apresentaram estabilidade morfológica. No 
entanto, em 10 ciclos de eletrodeposição, os filmes de 
polianilina apresentaram recobrimento uniforme com 
estabilidade morfológica (Figura 4). Portanto, esses 
filmes foram avaliados para as análises SPME/LC de 
antidepressivos em amostras de plasma.

Uma vez definidas as condições 
eletroquímicas, elas devem ser monitoradas e mantidas 
constantes para assegurar a reprodutibilidade do 
polímero polimerizado. Pequenas variações em uma 
única variável podem influenciar as propriedades do 
polímero resultante.

Os ensaios SPME/LC para análises de 
antidepressivos em amostras de plasma com 
diferentes eletrodos de aço (n=3) com polipirrol 

elepolimerizado apresentaram precisão (intereletrodo) 
com coeficientes de variação menores que 14%, 
demonstrando, dessa forma, a reprodutibilidade do 
desenvolvimento das fases extratoras (procedimento 
eletroquímico). 

O eletrodo com filme de polipirrol foi 
reutilizado mais de 30 vezes em extrações SPME 
em amostras de plasma (amostra complexa), com 
perda insignificante da eficiência do processo, 
demonstrando assim a robustez do polímero 18. 

A fase extratora SPME de polifenilpirrol 
apresentou adequada sensibilidade analítica para a 
análise SPME/CG-MS (microextração em fase sólida/ 
cromatografia gasosa - espectrometria de massas) de 
praguicidas em amostras de água, conforme ilustrado 
no cromatograma da Figura 4.

3.2 Otimização das variáveis SPME

Após otimização das variáveis de 
eletrodeposição, as variáveis SPME, tais como: 
pH da matriz, força iônica, tempo e temperatura de 
extração, assim como as condições de dessorção, 
têm sido otimizadas para estabelecer o equilíbrio de 
sorção (fase/analitos) em menor tempo de análise e 
obtenção de sensibilidade analítica adequada para a 
metodologia.

O mecanismo de interação dos 
antidepressivos com polipirrol (PPY) nas análises 
SPME/LC em amostras de plasma foi baseado na 
adsorção, ou seja, interações físicas que ocorrem por 
retenção dos solutos na superfície da fase extratora 
18,19. Nessas fases, como há um número limitado de 
sítios de adsorção, ocorre competição entre os solutos 
pelos sítios ativos da superfície, fato não observado 
em fases extratoras absorventes. 

Em fases SPME, nas quais predominam o 
processo de adsorção, quando vários solutos estão 
presentes em uma amostra, os solutos com baixo 
coeficiente de sorção adsorvem rapidamente e são 
substituídos ou deslocados por solutos com altos 
coeficientes de sorção pela fase extratora, os quais 
requerem maior tempo de extração para atingirem o 
equilíbrio. Portanto, a otimização das variáveis tempo 
e temperatura de extração é imprescindível para 

Figura 4. Voltamograma cíclico da eletrodeposição 
da polianilina 0.01 mol L-1 em meio ácido  
(H2SO4 0,5 mol L-1), utilizando eletrodo de aço inox com 
velocidade de varredura de 30 mV s-1 em 10 ciclos.  Os 
picos A/A’ da polianilina correspondem à conversão redox 
entre as formas leucoesmeraldina e esmeraldina, enquanto 
B/B’ estão associados com produtos de degradação da 
polianilina.
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estabelecer as condições SPME, em que a eficiência 
seja máxima para a maioria dos solutos e o resultado 
linear à concentração da amostra. Em nossos ensaios 
SPME com os filmes de polímeros condutores, a 
extração tem sido realizada em 40 min, modo direto, 
à temperatura ambiente (25°C). 

A Figura 5 ilustra o processo de competição 
entre os antidepressivos pelos sítios ativos da 
superfície polímero polipirrol para ensaios  
SPME/LC.  Esta figura demonstra a comparação 
das análises SPME/LC de duloxetina em amostra 
de plasma enriquecida somente com duloxetina e 
amostra de plasma enriquecida com duloxetina, 
paroxetine, sertralina, citalopram e fluoxetina, 
(Figura 5). As análises SPME foram realizadas com 
1,0 mL de amostra de plasma enriquecida com os 
antidepressivos duloxetina, paroxetina, sertralina, 
citalopram e fluoxetina (análise simultânea); já para 
a análise individual, utilizou se 1,0 mL de amostra 
de plasma enriquecida somente com duloxetina, 
ambas diluídas em 4,0 mL de solução tampão 
fosfato, pH 7,00, 0,05 mol L-1, à temperatura de 
25°C em diferentes tempos de extração sob agitação  
(1100 rpm). O processo de dessorção foi realizado 

sob agitação em 250 µL de fase móvel por 15 min 
a 25°C. Injetou-se 50 µL do extrato no sistema 
cromatográfico (LC-UV). Na análise simultânea dos 
fármacos, em razão da competição entre os analitos 
pelos grupos ativos da superfície do polipirrol, a 
eficiência da extração de duloxetina diminui com 
o aumento do tempo de extração; já na análise 
individual de duloxetina, o equilíbrio de sorção não 
foi atingido no período (tempo de extração) de 30 a 
60 min, ou seja, havia aumento linear da quantidade 
extraída com o aumento do tempo de extração.

A sensibilidade do método SPME - PPY/ 
LC (microextração em fase sólida- polipirrol/ 
cromatografia líquida) aumentou com a diluição 
da amostra com solução tampão fosfato pH 
7,0. Nesse valor de pH, os antidepressivos  
encontram-se totalmente ou parcialmente na forma 
não iônica ( pKa entre 8,7 a 10,2) 18. Segundo Wu 
e colaboradores 19, a seletividade da fase extratora 
de polipirrol diminui consideravelmente com o 
decréscimo do pH da solução devido à repulsão 
eletrostática entre solutos básicos e o filme de 
polipirrol, pois, em baixos valores de pH, ambos 
encontram-se positivamente carregados. Já para  

Figura 4. Cromatograma da análise SPME/GC-MS (fase de polifenilpirrol) para a determinação de praguicidas (500 ng mL-1) 

em amostras de água. 1) Alfa HCH; 2) HCB;  3)Beta HCH;  4) Lindane gama HCH; 5) 4,4-DDM; 6) PCB 28; 7) Heptachlor; 
8) PCB 52; 9) Aldrin; 10) 4,4-DDMU; 11) PCB 101; 12) 4,4-DDE; 13) Dieldrin; 14) 2,4-DDD; 15) Endrin; 16) PCB 118; 17)  
4,4-DDD; 18) 2,4-DDT; 19) PCB 153; 20) PCB 138; 21) Methoxyclhor; 22) PCB 180; 23) Dodecoclorov Mirex e 24) 
Permetrina.
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os filmes de politiofeno (mecanismo de absorção), 
o aumento no valor de pH da matriz biológica  
(pH 7-9) favoreceu consideravelmente a sensibilidade 
analítica do método SPME/LC proposto para análise 
dos mesmos antidepressivos.

As fases SPME de polímeros condutores 
permitem a dessorção térmica dos solutos no injetor 
GC, assim como as fases SPME comerciais 20, 21. 
Diferentes contraíons empregados no processo de 
eletrodeposição podem assegurar maior ou menor 
resistência térmica ao filme resultante. Os filmes 
de polipirrol e politiofeno eletrodepositados em 
meio eletrolítico de perclorato de lítio e perclorato 
de tetrabutilamônio em acetonitrila (0,1 mol L-1) 
apresentaram baixa resistência térmica. Porém, 
alternativamente, a dessorção foi realizada no 
modo off-line em pequena alíquota (µL) de solvente 
de dessorção adequado. No entanto, os filmes 
de polifenilpirrol eletrodepositados em meio de 
perclorato de sódio em acetonitrila, desenvolvidos em 
nosso laboratório, apresentam-se estáveis a 150°C, 
permitindo dessorção térmica e injeção da amostra em 
uma única etapa no injetor do cromatógrafo gasoso.

4 Validação Analítica

Em SPME, o volume da fase extratora é 

consideravelmente reduzido, o volume máximo 
comercialmente encontrado é 0,5 μL (filmes com 
espessura de 100 μm) 1. Consequentemente, a técnica 
SPME tem apresentado baixa sensibilidade analítica 
e baixas taxas de recuperação, principalmente para 
análise de solutos polares com fibras comerciais 14,17. 

O volume de fase extratora de polipirrol 
desenvolvida em nosso grupo foi próximo a  
20 μL; tal volume associado à área superficial da 
fibra (0,98 cm2) favoreceu as taxas de recuperação. 
No entanto, em razão das características adsortivas da 
fase extratora de polipirrol, as taxas de recuperação 
diminuíram com o aumento na concentração dos 
fármacos nas amostras de plasma. Nas amostras 
com baixas concentrações, a competição dos 
solutos pelos sítios ativos da superfície diminui, 
aumentando a capacidade adsortiva do polipirrol. 
Com isso, pela redução do volume de amostra 
de 1,0 mL para 250 µL de plasma, os limites de 
quantificação variaram de 20 a 50 ng mL-1 para 16 a  
25 ng mL-1, e as taxas de recuperação, de 15% 
para 91,4%, considerando a maior taxa obtida. 
A Figura 6 ilustra o cromatograma das análise  
SPME-PPY/LC de antidepressivos obtido nas 
concentrações referentes ao limite de quantificação.

Figura 5. Processo SPME - PPY /LC para a determinação de 
duloxetina (300 ng mL-1) em análise individual e simultânea 
(duloxetina, paroxetina, sertralina, citalopram e fluoxetina).  
Condições cromatográficas: fase móvel empregada: tampão 
fosfato 0,05 mol L-1 pH 3,8 e acetonitrila nas proporções 
(57: 43, v/v), coluna C18 Lichrospher RP-select B e 
detector UV (λ = 230 nm).

Figura 6. Cromatograma da análise SPME – PPY /LC 
dos antidepressivos: mirtazapina (16 ng mL-1), citalopram 
(20 ng mL-1), paroxetina (20 ng mL-1), duloxetina 
(16 ng mL-1), fluoxetina (25 ng mL-1) e sertralina  
(25ng mL-1) em amostras de plasma. Concentrações 
referentes ao limite de quantificação dos antidepressivos. 
Condições cromatográficas: fase móvel empregada: tampão 
fosfato 0,05 mol L-1 pH 3,8 e acetonitrila nas proporções 
(57: 43, v/v), coluna C18 Lichrospher RP-select B e detector  
UV-vis (λ = 230 nm).
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5 Aplicações SPME

Os polímeros condutores eletropolimerizados 
em hastes metálicas têm sido empregados com êxito 

como fases extratoras SPME, para diferentes fins, 
nas análises de diferentes solutos nas mais diversas 
amostras, tais como: plasma, sangue ou água  
(Tabela 1).

Analito  (Matriz) Polímero Condição de 
eletrodeposição

Sistema de análise 
(LOQ ou LOD) Referência

Antibióticos (sangue 
total) Polipirrol

Eletrodo de aço 
inox, −0.4 a +2.2 V, 

velocidade de varredura      
50mV s−1

LC – UV (LOQ:  
1 a 3 mg mL-1) Szultka et al. 2010 22

Ésteres ftálicos (água)
Nanotubos 
de carbono/ 
Polipirrol

Eletrodo de aço inox, 
0,9V por  

800 s

GC - FID (LOD: 
0,05 a 0,1 ng mL−1)

Asadollahzadeh et al. 
2010 23

Bisfenil (água) Polianilina

Eletrodo de aço 
inox, de −0.2 a 1.2V, 

velocidade de varredura      
25 mV s-1

GC-ECD (LOD:  
0,05 a  0,1 ng mL-1) Wang et al.  2009 24

Hidrocarbonetos 
aromáticos (água) Polipirrol Eletrodo de aço inox, 

1,5 V por 20 minutos.

GC – MS (LOD: 
0,002 a 0,010 ng 

mL−1)
Bagheri et al.  2009 25

Antidepressivos (plasma) Polipirrol

Eletrodo de aço inox, 
de 0 a 1,2 V com 

velocidade de varredura 
de 50 mV s-1

LC-UV (LOQ:  
16 a  25 ng mL-1) Queiroz et al.   2009 18

Pesticidas organoclorados 
(água) Polipirrol Eletrodo de aço inox, 

1,2 V por 30 minutos
CG-ECD (LOD: 

0.015 a 0.66 pg mL-1)
Mollahosseini et al. 

2009 26

Pesticidas organoclorados 
(água) Politiofeno

Eletrodo de aço inox, 
de  −0.2 a 1.6V, com 

velocidade de varredura 
de 50mVs−1

LC-ECD (LOQ: 
0,5–10 ng L−1) Li et al.  2008 27

Benzenos substituídos 
(água) Polianilina

Eletrodo de aço inox, 
de −0.2 a 1V com 

velocidade de varredura 
de 25 mVs-1

CG-FID (LOD:  
0.01 a  0.06 µg L−1) Wang et al.  2008 28

Compostos fenólicos 
(água) Polipirrol

Eletrodo de platina, 
de 0,5 a 1,2 V, com 

velocidade de varredura 
de 50 mVs-1

CG-FID (LOD:  
0.57 a 1.82 ng mL−1) Alizadeh et al. 2007 21

Tabela 1. Aplicações dos polímeros condutores como fases extratoras SPME.
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6 Considerações Finais

Os procedimentos eletroquímicos para 
a eletrodeposição de revestimento condutor, tais 
como polipirrol, politiofeno, polifenilpirrol e 
polianilina, têm sido alternativas promissoras para 
o desenvolvimento de novas fases extratoras para 
a técnica SPME. Esses polímeros apresentaram 
estabilidade térmica e mecânica, sendo estáveis na 
fase móvel utilizada nas análises LC, e em soluções 
de diferentes valores de pH, permitindo a utilização 
de solução tampão em pH adequado para o ajuste do 
pH da amostra, segundo o equilíbrio ácido-base dos 
solutos em solução. A maior resistência mecânica das 
fases extratoras SPME eletropolimerizadas em hastes 
metálicas tornam as fibras mais adequadas para as 
análises in loco.

Os ensaios SPME/LC para análises de 
antidepressivos em amostras de plasma com diferentes 
eletrodos de aço com polipirrol elepolimerizado 
apresentaram precisão (intereletrodo) adequada, 
demonstrando, dessa forma, a reprodutibilidade do 
desenvolvimento das fases extratoras (procedimento 
eletroquímico). 

As fases SPME com polímeros condutores 
eletropolimerizados em fios de platina, como as 
fases SPME comerciais, permitem dessorção térmica 
SPME/GC (dessorção on-line) e introdução da 
amostra em única etapa. 
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Tabela 1. (continuação)

Analito  (Matriz) Polímero Condição de 
eletrodeposição

Sistema de análise 
(LOQ ou LOD) Referência

Compostos fenolicos 
(água) Polianilina

Eletrodo de platina, 
de 0,65 a 0,9 V com 

velocidade de varredura 
de 0,5 mVs-1

CG-FID (LOD:  
1.3 a 12.8 ng mL−1 Mousavi et al. 2007 29

LOQ - limite de quantificação; LOD - limite de detecção; LC - cromatografia líquida; UV- detector ultravioleta;  
GC - cromatografia gasosa; ECD - detector por captura de elétrons; FID- detector por ionização em chama; MS- espectrometria 
de massas.


