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Introdução 

Microextração em fase sólida (SPME) é uma 

técnica que consiste na extração e concentração de 

analitos para aplicação em cromatografia. O 

dispositivo utilizado em SPME consiste em um fio de 

sílica fundida recoberto por um filme polimérico com 

característica adsorvente.
1
 As propriedades físico-

químicas da superfície do dispositivo impactam no 

desempenho, sensibilidade, seletividade e 

reprodutibilidade da técnica. Entretanto, poucos 

dispositivos estão disponíveis comercialmente.  

Eletrofiação é uma técnica que possibilita o preparo 

de nanofibras a partir de soluções poliméricas ou do 

polímero fundido.
2
 As nanofibras possuem elevada 

área superficial e porosidade. Essa técnica pode ser 

aplicada a diversos polímeros, o que permite o 

preparo de dispositivos para SPME com 

caraterísticas específicas, possivelmente com boa 

seletividade e versatilidade. 

Fibroína da seda é um biopolímero natural presente 

na casca dos casulos produzidos pelo bicho-da-

seda, da espécie Bombyx mori. A fibroína tem 

ótimas propriedades mecânicas, térmicas, 

biodegradabilidade, flexibilidade e boa 

permeabilidade ao vapor de água. Nanofibras 

produzidas pela eletrofiação de fibroína da seda são 

capazes de manter essas características e 

proporcionar dispositivos adequados para SPME. 

Neste trabalho, dispositivos para SPME foram 

preparados por recobrimento da superfície de um fio 

de sílica fundida com nanofibras de fibroína 

regenerada da seda através de eletrofiação. 

Verificou-se sua morfologia através de MEV e o 

comportamento térmico através de análise de TGA. 

Resultados e Discussão 

O recobrimento dos dispositivos com nanofibras foi 
obtido a partir da solução de fibroína regenerada em 
ácido fórmico (98%) a 12% (m/v), eletrofiada a 13 
cm e 25 KV.   
A partir da análise de MEV, observou-se nanofibras 

com morfologia uniforme, pouca presença de 
gotículas e diâmetro médio de 304 ± 46 nm, 
conforme mostrado na Figura 1.  
 

 
 

 
 
Figura 1. MEV do dispositivo recoberto com 
nanofibras de fibroína da seda (A) e (B). Distribuição 
do diâmentro médio, calculado com o software Size 
Meter 1.1 (C) e TGA de fibroína regenerada e 
nanofibras de fibroína regenerada (D). 
 

As análises térmicas da fibroína regenerada e do 

dispositivo recoberto com as nanofibras de fibroína 

mostraram que o material eletrofiado manteve a 

estabilidade térmica, com perda de massa inicial até 

130 °C, devido a evaporação do solvente e de água 

fisiossorvida, e perda por degradação térmica a 

partir de 225° C. No entanto, há uma aparente 

melhor estabilidade do material depositado sobre a 

fibra de vidro. 

Conclusões 

O processo de eletrofiação da fibroína como 

recobrimento da fibra de vidro mostrou grande 

potencial para construção de dispositivo aplicável à 

SPME devido a estabilidade térmica e facilidade no 

processo. 
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