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Introdução 

 A microextração em fase sólida (SPME) é 
uma técnica de preparo de amostra livre de 
solventes orgânicos, simples e rápida¹. Esta técnica 
é baseada na distribuição dos analitos entre a 
amostra e a fase estacionária na fibra de SPME. As 
fibras disponíveis no mercado possuem alguns 
inconvenientes como baixa estabilidade térmica e 
baixa seletividade². Como uma alternativa no 
preparo de amostras pode-se utilizar materiais 
adsorventes seletivos e com alta capacidade de 
retenção como os polímeros de impressão 
molecular (MIP). Esses polímeros são capazes de 
reconhecer a molécula molde através da força de 
ligação e das microcavidades específicas formadas 
entre o monômero funcional e a molécula molde³. A 
combinação da SPME com os polímeros 
molecularmente impressos é uma ferramenta 
analítica poderosa que une simplicidade, 
seletividade e flexibilidade

4
. 

Resultados e Discussão 

Para a síntese do polímero, utilizou-se 
0,05 mmol de triadimenol (molécula molde), 0,2 
mmol de ácido metacrílico, 1,0 mmol de etileno 
glicol dimetacrilato, 0,015 mmol de 2,2-bis-
isobutironitrila e 0.5 mL de clorofórmio. Então, todos 
os reagentes foram adicionados em um tubo de 
ensaio e borbulhados com nitrogênio por 20 min. 
Em seguida, esta solução foi inserida no interior de 
um tubo de vidro de tamanho 130x0,32 mm e suas 
extremidades seladas com uma cola especial. 
Depois, esta coluna foi imersa em banho-maria a 60 
ºC por 24 horas para ocorrer a polimerização até 
resultar em um monólito. Após a polimerização, a 
fibra de MISPME foi removida do interior da coluna 
cromatográfica e lavada em ultrassom por 30 
minutos, com uma solução de metanol:ácido 
acético (90:10, v/v), para eliminar as moléculas 
modelo e os resíduos de síntese. Este ciclo de 
lavagem foi repetido e seguido de monitoramento 
da molécula modelo em CG-MS até que nenhum 
sinal fosse detectado. 

Para a confecção do sistema de SPME, 
inicialmente um holder da Supelco, foi desmontado 
ficando apenas com a proteção externa. Então a 
fibra sintetizada foi fixada no interior de um cateter 

de 30 x 0,7 mm com auxílio de uma cola especial, 
resistente a elevadas temperaturas, e este cateter, 
por sua vez, fixado no êmbolo do holder. Na 
extremidade final do holder foi fixada uma agulha 
de tamanho 25 x 0,8 mm. Dessa maneira, a fibra de 
era exposta ao ambiente pressionando-se o 
êmbolo, ao puxá-lo de volta, a fibra ficaria 
resguardada no interior do holder, sendo então 
exposta na amostra e no interior do liner do CG-MS. 

No processo de extração, a partir das 
otimizações realizadas, uma solução com os 
padrões de triazóis (triadimenol, tebuconazol, 
metoconazol) e o padrão interno (epoxiconazol)  
foram adicionados no interior de um vial de vidro 
com capacidade de 15 mL, próprio para SPME. 
Então, a fibra de MI-SPME foi imersa nesta solução 
por 7 minutos com agitação através de uma barra 
metálica e agitador magnético a 600 rpm e em água 
na temperatura de 45°C. Após a extração, a fibra de 
MISPME foi protegida no interior do holder e 
posteriormente exposta no liner do CG-MS por 1 
min para dessorção do analito. 

O método foi linear na faixa de 100 a 3000 
µg L

-1
, com limites de quantificação da ordem de 

100 µg L
-1

 e com coeficientes de correlação maiores 
que 0,994 para os três analitos. A precisão e 
exatidão foram avaliadas como desvio padrão 
relativo e erro relativo, sendo que os resultados não 
foram >15% e entre -15 e +15%, respectivamente.  

Conclusões 

O método proposto apresentou uma boa 
linearidade e detectabilidade sendo promissor para 
a análise de triazóis em amostras ambientais e de 
alimentos. Dentre outras vantagens pode-se 
destacar a alta frequência analítica, a não utilização 
de solventes orgânicos e simplicidade de execução. 

Agradecimentos 

  
CAPES, FAPEMIG, CNPq  
__________________ 

 
1
 Djozan,D.;Baheri, T. Journal of Chromatography A.2007,  16-23, 

1166. 
2
 Djozan,D.; et al.Analytica Chimica Acta, 2010, 40–48, 674. 

³ Dias,A.C.B.;et al. Talanta, 2008, 76, 988-996. 
4 
Djozan,D.; et al.Analytica Chimica Acta, 2008, 152–159, 616. 


