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Resumo

A etapa de preparo de amostras constitui parte de um procedimento analítico, pois a maioria das amostras 
não são analisadas na sua forma bruta, mas após serem submetidas a um tratamento adequado prévio. Tendo 
em vista principalmente a eficiência nas análises, bem como a redução da quantidade de solventes orgânicos 
empregados nos procedimentos, foram desenvolvidas as chamadas técnicas miniaturizadas de preparo de 
amostras, merecendo destaque a microextração em fase líquida suportada com membrana oca (HF-LPME). 
Essa técnica baseia-se na utilização de quantidades muito pequenas de solvente orgânico imobilizado nos poros 
de uma membrana, sendo utilizada em duas ou três fases; o mecanismo de extração dos analitos é baseado no 
equilíbrio de partição entre a fase extratora (aquosa ou orgânica) e a amostra. Essa técnica apresenta ampla 
aplicabilidade, principalmente para amostras extremamente complexas, nomeadamente urina, sangue e 
matrizes que apresentam material particulado. Nesta contribuição são apresentados alguns aspectos teóricos 
básicos referentes à HF-LPME, bem como algumas aplicações recentes e variantes dessa técnica.
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Supported liquid phase microextraction with hollow fiber (HF‑LPME):  
Fundamentals and recent applications

Abstract

The sample preparation step is a key part of an analytical procedure, due to majority of the samples are not 
analyzed in their raw form, but after being subjected to a previous suitable treatment. Especially regarding 
to the efficiency for the analysis as well as reducing the amount of organic solvents used in these procedures, 
miniaturized techniques of sample preparation was developed, with emphasis in hollow-fiber liquid phase 
microextraction (HF- LPME). This technique is based on the use of very small amounts of organic solvent 
immobilized in the pores of a membrane, it can be used in two or three phases; the extraction mechanism 
is based on the partition equilibrium of the analytes between the extraction phase (aqueous or organic) and 
the sample. This technique has wide applicability, especially for highly complex samples, such as urine, blood 
and matrices containing particulate material. This paper presents some basic theoretical aspects related to 
HF-LPME, as well as some recent applications and variants of this technique.
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1 Introdução

Em praticamente todos os tipos de análises 
realizadas na área da química é necessário uma 
etapa de preparo de amostra anteriormente à 
análise propriamente dita. É comum não se ana-
lisarem quimicamente matrizes na forma bruta, 
pois elas costumam gerar e apresentar interfe-
rências e incompatibilidades com equipamentos 
analíticos. Para contornar tais problemas, são 
empregados procedimentos de preparo de amos-
tra, com os quais procura-se isolar e concentrar 
os analitos a níveis adequados e obter-se uma 
condição de limpeza da amostra que não com-
prometa a sua análise química[1].

Essa etapa de preparo de amostras constitui-
-se de fundamental importância e é essencial 
para o sucesso de qualquer método analítico. 
Geralmente, essa etapa é dependente das caracte-
rísticas do analito e da matriz, exigindo uma oti-
mização adequada de seus diferentes parâmetros 
de influência. Embora no passado não se tenha 
dado muita atenção, especialmente devido aos 
avanços na instrumentação analítica, atualmente 
os esforços direcionam-se ao desenvolvimento 
e melhoria de diversos métodos de preparo de 
amostras. Nesse sentido, a tendência é a sua 
simplificação, miniaturização e automatização, 
envolvendo a redução na utilização de solventes 
e o desenvolvimento de processos menos agres-
sivos ao meio ambiente, mantendo-se ao mesmo 
tempo a boa eficiência de extração[2].

Tendo em vista esse foco na busca de téc-
nicas de preparo de amostras eficientes e com 
menos impacto ambiental, a última década do 
século XX teve extrema importância, sendo que 
várias das técnicas desenvolvidas nesse período 
são utilizadas e aperfeiçoadas inclusive nos dias 
de hoje, sendo aplicadas para análise de diver-
sos analitos nas mais variadas matrizes. Dentre 
as técnicas desenvolvidas, ganharam destaque 

as chamadas técnicas miniaturizadas de preparo 
de amostras, as quais tiveram grande impulso 
com o desenvolvimento da microextração em 
fase sólida (SPME, do inglês solid phase microex-
traction) proposta por Pawliszyn e colaborado-
res no ano de 1990[3]. Em 1996 foram apresen-
tados os primeiros trabalhos sobre a utilização 
da microextração em fase líquida (LPME, do 
inglês liquid phase microextraction) introduzi-
dos por Dasgupta et al.[4] e Cantwell et al.[5]; mais 
tarde, Lee et al.[6] e Andrews et al.[7] também se 
envolveram no desenvolvimento da técnica. A 
partir desses primeiros trabalhos realizados com 
microextração em fase líquida foram desenvolvi-
das diferentes variantes para a LPME, cada uma 
delas apresentando características específicas.

2 Diferentes formas de 
microextração em fase líquida

Podem-se distinguir diversos métodos inte-
grantes do grupo da LPME, por exemplo, dentre 
os mais difundidos estão a microextração com 
gota única (SDME, do inglês single drop microex-
traction)[4], a qual foi o primeiro modelo desen-
volvido para a LPME; a microextração líquido-
-líquido dispersiva (DLLME, do inglês dispersive 
liquid-liquid microextraction)[8] e a microextra-
ção em fase líquida suportada com membrana 
oca (HF-LPME, do inglês hollow-fiber liquid 
phase microextraction[9]).

Os primeiros sistemas para LPME base-
aram-se na extração de analitos em amostras 
aquosas por meio de uma pequena gota de um 
solvente orgânico – em virtude dessa configura-
ção, essa técnica ficou conhecida como micro-
extração com gota única, SDME. Tipicamente, a 
pequena gota de solvente orgânico era suspensa 
a partir da ponta de uma seringa para cromato-
grafia gasosa (GC, do inglês gas chromatography) 
e colocada na solução aquosa para a realização da 
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extração. Dessa forma, os analitos eram extraí-
dos da amostra aquosa pela gota em suspensão, 
baseada na difusão passiva, e as recuperações das 
extrações eram essencialmente determinadas pelo 
coeficiente de partição entre o solvente orgânico 
e a água. Quando terminada a extração, a gota de 
solvente orgânico era recolhida para o interior da 
seringa e subsequentemente injetada no croma-
tógrafo a gás. Apesar de essa configuração para 
a LPME ser muito simples e eficiente e reduzir 
o consumo de solventes orgânicos por amostra 
para apenas alguns µL, ela é utilizada apenas em 
um número limitado de laboratórios de pesquisa. 
Uma razão para isso pode ser a baixa estabilidade 
da gota suspensa, a qual pode ser facilmente per-
dida na amostra durante a extração[10].

A DLLME foi introduzida por Rezaee et al. 
em 2006[8], consistindo basicamente da mis-
tura de um solvente dispersor, miscível no sol-
vente extrator (fase orgânica) e na amostra (fase 
aquosa), bem como de um solvente extrator, 
imiscível na fase aquosa, sendo baseada em 
um sistema ternário de solventes. A mistura de 
poucos µL dos solventes extrator e dispersor é 
introduzida rapidamente na amostra, propor-
cionando a formação de uma quantidade muito 
grande de microgotículas, as quais permitem a 
formação de uma grande área de contato entre 
o solvente extrator e a amostra, facilitando dessa 
forma a passagem dos analitos da fase aquosa 
para a fase extratora. Após um tempo determi-
nado, a fase extratora decanta para o fundo do 
frasco, de onde é retirada com auxílio de uma 
microsseringa e encaminhada para um sistema 
analítico de leitura; caso não ocorra a decantação 
pode ser necessária a utilização do processo de 
centrifugação[11].

Outro método extremamente importante do 
rol das técnicas de microextração em fase líquida 
é a chamada microextração em fase líquida 
suportada com membrana oca (HF-LPME), 

a qual foi introduzida em 1999 por Pedersen-
Bjegaard et al.[9]. Nesse estudo foram analisadas 
amostras de urina e plasma humano e utilizado 
como analito a metanfetamina, utilizando-se um 
solvente orgânico, nesse caso 1-octanol, o qual 
foi imobilizado nos poros de uma membrana de 
polipropileno (fibra oca), formando uma mem-
brana líquida suportada (SLM, do inglês suppor-
ted liquid membrane). O interior da fibra oca foi 
preenchido com 25 µL de uma solução receptora 
ácida e uma pequena quantidade de NaOH foi 
adicionada à amostra, para ajuste de pH. O ana-
lito foi extraído da fase doadora (amostra) para o 
solvente orgânico e em seguida conduzido para 
a fase receptora. Após a extração, a fase recep-
tora foi analisada por eletroforese capilar, sendo 
encontrados limites de detecção da metanfe-
tamina da ordem de 5 ng mL–1 para ambas as 
matrizes, com desvio padrão relativo de 5,2% e 
coeficiente de correlação de 0,9983.

Existem ainda outros métodos envolvendo 
a microextração em fase líquida, tais como a 
microextração com gota diretamente suspensa, 
DSDME (do inglês direct-suspended droplet 
microextraction)[12], e a microextração por solidi-
ficação de gota flutuante, SFDME (do inglês, soli-
dification of floating drop microextraction)[13]. No 
decorrer deste trabalho serão abordados maiores 
detalhes sobre a técnica de microextração em fase 
líquida utilizando-se membrana oca (HF-LPME) 
e algumas considerações teóricas sobre a técnica 
serão discutidas, bem como serão apresenta-
dos avanços e aplicações recentes desse tipo de 
microextração, pesquisados em revisão biblio-
gráfica de revistas científicas  especializadas.

3 Princípios básicos da HF-LPME

Como mencionado, essa variante da LPME 
foi introduzida no final da década de 1990, con-
sistindo basicamente na utilização de um sol-
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vente orgânico imiscível em água imobilizado 
em uma fina membrana líquida suportada na 
parede de uma membrana oca porosa, mem-
brana essa cujo tamanho varia, geralmente, de 
1,5 a 10 cm, dependendo da aplicação. A imobi-
lização do solvente é facilmente conseguida pela 
imersão da membrana oca, por poucos segundos, 
no solvente orgânico, o qual imediatamente flui 
para os poros por força capilar, sendo o excesso 
de solvente retirado da superfície da membrana. 
A membrana mais utilizada para HF-LPME é a 
composta por polipropileno, geralmente apre-
sentando porosidade de aproximadamente 70%, 
tamanho de poros de 0,2 µm, expessura de 
parede de aproximadamente 200 µm e diâme-
tro interno de 600 µm. O interior da membrana 
oca é subsequentemente preenchido com alguns 
µL de uma solução receptora e todo o conjunto 
é colocado na solução da amostra para a extra-
ção dos compostos de interesse. Os analitos 
são extraídos a partir da amostra (aquosa) por 
meio da SLM (orgânica) e migram para a solu-
ção receptora (aquosa ou orgânica) localizada no 
interior da membrana oca.

Após extração, a solução receptora é retirada 
com auxílio de uma microsseringa e submetida 
à análise final, quer por cromatografia em fase 
gasosa (GC), quer por cromatografia líquida de 
alta eficiência (HPLC), eletroforese capilar (CE) 
ou mesmo hifenadas a espectrometria de massa 
(MS)[10]. Também são encontrados trabalhos na 
literatura envolvendo a utilização da HF-LPME 
juntamente com a espectrometria de absorção 
atômica na determinação de algumas espécies de 
metais[14,15] .

4 Configurações para HF-LPME

A microextração em fase líquida utilizando 
membrana oca apresenta duas formas básicas: 
utilização de duas ou três fases. No sistema uti-

lizando duas fases, o analito é extraído de uma 
amostra aquosa (fase doadora) através de um 
solvente imiscível com a água, o qual é imobi-
lizado nos poros da membrana oca para for-
mar a membrana líquida suportada – utiliza-se 
também esse mesmo solvente orgânico no inte-
rior dessa membrana (fase extratora). O extrato 
final obtido no sistema com duas fases é uma 
fase orgânica compatível com técnicas analíti-
cas tais como HPLC ou GC. A Equação 1 rela-
ciona a concentração de analito (A) no equilíbrio 
entre a amostra (A amostra) e a fase extratora orgâ-
nica receptora (A fase orgânica) para um sistema de 
HF-LPME com duas fases.

amostra fase organicaA A  (1)

No sistema de HF-LPME com duas fases, 
os analitos são extraídos por difusão passiva 
da amostra aquosa (solução doadora) direta-
mente para a solução orgânica receptora, como 
mostrado na Equação  1. O processo de extra-
ção depende do coeficiente de partição entre a 
solução orgânica receptora e a solução doadora 
(Kr/d), conforme a Equação 2:
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onde Ceq,r corresponde à concentração do ana-
lito no equilíbrio na solução receptora e Ceq,d é a 
concentração do analito no equilíbrio na solução 
doadora[16].

No sistema utilizando três fases, o analito é 
extraído de uma solução aquosa (fase doadora) 
através de um solvente orgânico imobilizado nos 
poros de uma membrana oca (fase orgânica) para 
uma nova fase aquosa (fase receptora) presente 
no interior da fibra oca. A fase orgânica, nesse 
caso, funciona como uma barreira entre a solu-
ção receptora e a solução doador –, essa barreira 
não permite a mistura dessas duas fases aquosas. 
Nesse caso, a fase receptora é aquosa, sendo esse 
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sistema também largamente utilizado em HPLC 
ou eletroforese capilar[17]. Essa metodologia de 
análise utilizando três fases foi originalmente 
denominada por Pederseen-Bjergaard  et  al. 
LLLME (do inglês, liquid-liquid-liquid microex-
traction)[9]. A Equação 3 relaciona a concentra-
ção de analito no equilíbrio entre a amostra (A 

amostra), a fase extratora orgânica (A fase orgânica) e a 
fase aquosa receptora (A fase receptora) para um sis-
tema de HF-LPME com três fases.

amostra fase organica fase receptoraA A A   (3)

O pH é um parâmetro muito importante 
que afeta a eficiência de extração quando se tra-
balha com um sistema de HF-LPME utilizando 
três fases. O pH da fase doadora deve ser ajus-
tado para manter os analitos na forma não ioni-
zada, enquanto que o pH para a fase receptora 
deve ser ajustado a um valor em que os analitos 
permaneçam na forma ionizada. A diferença de 
pH entre a fase doadora e a receptora é um dos 
principais parâmetros que podem promover a 
transferência dos analitos da fase doadora para 
o solvente orgânico imobilizado e, posterior-
mente, para a fase receptora. Dessa forma, os 
valores de pH para a fase doadora e receptora são 
selecionados como sendo ligeiramente menores 
e maiores do que o valor do pKa do analito[18]. 
No sistema de HF-LPME utilizando três fases, 
os analitos são extraídos mediante difusão pas-
siva da amostra aquosa (fase doadora), através 
do solvente orgânico imobilizado nos poros da 
membrana oca (fase orgânica) e, posteriormente, 
pela fase receptora aquosa presente no interior 
dessa membrana. O processo geral de extração 
é afetado por ambos os coeficientes de partição, 
entre a fase orgânica e a solução doadora (Korg/d) 
e entre a fase receptora e a fase orgânica (Kr/org), 
conforme definido pelas Equações 4 e 5:
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onde Ceq,org corresponde à concentração do ana-
lito no equilíbrio na fase orgânica, Ceq,d é a con-
centração do analito no equilíbrio na solução 
doadora e Ceq,r corresponde à concentração do 
analito no equilíbrio na solução receptora. O 
coeficiente de partição entre a fase receptora e 
a fase doadora (Kr/d), que deve ser considerado 
como a força motriz global para a extração, é cal-
culado como o produto de Korg/d e Kr/org, represen-
tado pela Equação 6[16]:
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r d org d r org

eq d
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K K K
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Na Figura  1 estão representados esque-
mas dos constituintes de um dos sistemas de 
HF-LPME utilizados, um com três fases (A) e 
outro com duas (B).

Como pode ser observado, a principal dife-
rença entre as duas formas de extração é a solução 
do interior da membrana oca: utilizando-se o sis-
tema de três fases tem-se uma solução receptora 
aquosa e, no caso da configuração em duas fases, 
utiliza-se como fase receptora uma fase orgânica. 
São utilizados frascos devidamente vedados e, 
no caso do esquema da Figura 1, pequenos tubos 
cônicos como guias  –  geralmente utilizam-se 

Figura 1 Esquema dos modos de extração utilizados 
em HF-LPME. Fonte: adaptado de Lee et al.[19]
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ponteiras de micropipetas com as extremidades 
cortadas, as quais facilitam a colocação e retirada 
da solução presente no interior da membrana 
oca com o auxílio de uma microsseringa.

Existem outras configurações empre-
gando-se HF-LPME, tal como a adaptação da 
membrana oca em forma de U, na qual são utili-
zadas duas microsseringas para a injeção e a reti-
rada da solução receptora do interior da mem-
brana; outra configuração possível é a utilização 
da membrana em forma de haste, com a parte 
inferior da membrana selada mediante aplicação 
de pressão, valendo-se nesse caso também do 
auxílio de uma microsseringa para a colocação 
e retirada da solução receptora, como mostrado 
na Figura 2a, b.

5 Principais parâmetros a serem 
otimizados em HF-LPME

Há alguns parâmetros que devem ser otimi-
zados quando se utiliza a microextração em fase 
líquida com fibra oca, os principais são: a escolha 
do tipo de membrana a ser empregada, o tempo 
de extração, o solvente orgânico, o ajuste do pH e 

da força iônica na solução da amostra, a agitação 
da amostra e os volumes das soluções doadora e 
receptora.

5.1 Escolha da membrana

Em relação à escolha da membrana devem-se 
priorizar membranas que possuem certa hidro-
fobicidade, para compatibilizar a interação com 
solvente orgânico, bem como alta porosidade, 
para a imobilização desse solvente. Geralmente 
são escolhidas membranas compostas de poli-
propileno  –  cujas especificações já foram men-
cionadas anteriormente[17].

5.2 Tempo de extração

Um fator extremamente importante é a 
otimização do tempo de extração, tendo em 
vista que o processo de transferência de massa 
é dependente do tempo. O tempo de extração 
é definido teoricamente como o tempo em que 
o sistema alcança o equilíbrio. Tipicamente, o 
tempo de extração depende de algumas caracte-
rísticas do analito, tais como a massa molecular e 
suas volatilidades[17,21].

5.3 Solvente orgânico

Essa também é uma variável que possui 
extrema importância quando se trabalha com 
microextração em fase líquida. O solvente utili-
zado deve possuir algumas características, como 
ter boa seletividade e alta eficiência de extração 
para os compostos de interesse, também deve ser 
imiscível com a água, possuir compatibilidade 
com a técnica de determinação analítica (por 
exemplo, com a fase móvel utilizada no HPLC), 
bem como apresentar alta pureza e não ter con-
taminantes ou interferentes que possam prejudi-
car a análise. Os principais solventes emprega-
dos em HF-LPME são: 1-octanol, ciclohexano e 
tolueno[21].

Figura 2 Diferentes configurações para HF-LPME, 
configuração em forma de U (a); configuração em 
forma de haste (b). Fonte: adaptado de Oliveira et al.[20].
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5.4 Ajuste do pH

O ajuste do pH pode aumentar a eficiência 
de extração, bem como o equilíbrio pode ser afe-
tado, juntamente com a solubilidade dos anali-
tos ácidos ou básicos. Genericamente, em qual-
quer sistema de microextração com solventes 
utilizando duas fases, o pH da amostra deve ser 
modificado para prevenir a ionização de qual-
quer analito ácido ou básico. Para isso, o pH deve 
ser ajustado à menor em pelo menos 1,5 unidade 
em relação ao pKa para as espécies ácidas e, em 
caso contrário, em pelo menos 1,5 unidade acima 
do pKa para qualquer soluto básico. Geralmente, 
para analitos ácidos o pH da amostra é ajustado 
entre 0,1 e 3,5, enquanto que para analitos bási-
cos o ajuste varia entre 10 e 14.

Num sistema de HF-LPME utilizando três 
fases, para assegurar a extração dos analitos para 
a fase receptora e prevenir o seu retorno para a 
fase orgânica localizada nos poros da membrana, 
o pH da solução receptora deve ser ajustado a 
valores que garantam a ionização dos analitos, 
dessa forma soluções receptoras básicas devem 
ser usadas para analitos ácidos e soluções recep-
toras ácidas devem se utilizadas para analitos 
básicos[21].

5.5 Ajuste da força iônica

Dependendo dos analitos, a adição de sal e 
a consequente mudança da força iônica da solu-
ção da amostra podem afetar significativamente 
os resultados obtidos com a microextração em 
fase líquida. A adição de sal pode diminuir a 
solubilidade dos analitos e, dessa forma, aumen-
tar a eficiência de extração em virtude do efeito 
salting-out. Com isso, deve-se verificar a influên-
cia dessa variável nos sistemas em estudo, sendo 
que, em determinadas situações[17], essa também 
pode não ser significativa para a eficiência do 
procedimento de microextração.

5.6 Agitação da amostra

A agitação da amostra é comumente aplicada 
para acelerar a cinética de extração. Aumentando 
a taxa de agitação da solução doadora acelera-se 
a extração, bem como a difusão dos analitos atra-
vés da camada interfacial da fibra oca (membrana 
de polipropileno) é facilitada[22]. Na HF-LPME, 
como o solvente orgânico é protegido, podem 
ser utilizadas taxas de agitação mais vigorosas, 
tais como 2.000 rpm (HF-LPME em duas fases) e 
1.500 rpm (HF-LPME em três fases)[21].

5.7 Volumes de solução doadora e 
receptora

De uma forma geral, nos sistemas envol-
vendo LPME em duas ou três fases, a sensi-
bilidade do método pode ser aumentada pelo 
decréscimo na razão entre os volumes da fase 
receptora e doadora[17]. Com isso, altos fatores 
de enriquecimento podem ser alcançados em 
virtude da utilização de poucos mL como fase 
receptora, tornando a HF-LPME muito atra-
tiva, principalmente quando se tem volumes 
relativamente pequenos de amostra deve-se 
considerar que esses fatores de enriquecimento 
não são conseguidos quando se utiliza a extra-
ção líquido-líquido tradicional, em que volumes 
relativamente altos de solventes extratores[16] são 
utilizados.

6 Aplicações recentes da HF-LPME

As técnicas de microextração em fase 
líquida estão ganhando cada vez mais espaço na 
comunidade científica, principalmente em vir-
tude da utilização de uma quantidade reduzida 
de solventes. Essas técnicas miniaturizadas têm 
ampla aplicabilidade, podendo ser utilizadas 
na quantificação de compostos ao nível de tra-
ços, tais como diversos contaminantes ambien-
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Tabela 1 Aplicações recentes da HF-LPME.

Configuração Analito Matriz
Técnica de 

determinação
LOD (µg L–1) Ref.

HF-LPME (2 fases) ostol plasma de ratos HPLC-fluorescência 2 [23]

HF-LPME (3 fases) tramadol
urina e plasma 

humano
GC-MS 0,08 [24]

HF-LPME (2 fases)
presticidas 

organofosforados
tecidos de peixes GC-MS 2,1-4,5 [25]

HF-LPME (3 fases) ácido valerênico
plantas da espécie 
Valeriana officinalis

HPLC-UV 2,5 [26]

HF-LPME (3 fases) fluoroquinolonas
urina bovina e 

amostras aquosas
HPLC-DAD 0,0003-0,016 [27]

HF-LPME (3 fases) sulfonamidas amostras aquosas
HPLC-DAD

HPLC-fluorescência
0,0003-0,033 [28]

HF-LPME (3 fases) mercúrio amostras aquosas ETAAS 0,06 [14]

HF-LPME (3 fases) mitiglinida fluídos biológicos HPLC-UV 1,38 [18]

HF-LPME (3 fases) varfarina plasma humano HPLC-UV 5 [29]

HF-LPME (3 fases) ácidos carboxílicos aerosóis orgânicos GC-MS 0,5-1,0 [30]

HF-LPME (3 fases) fenóis amostras aquosas
HPLC-DAD

HPLC-fluorescência
0,14-0,29 [31]

HF-LPME (2 fases) equinacosídeo plasma de ratos HPLC-UV 2,0 [32]

HF-LPME (3 fases)
disruptores 
endócrinos

amostras aquosas HPLC-fluorescência 0,52-0,54 [33]

HF-LPME (2 fases)
fármacos anti-

inflamatórios (não 
esteroidais)

amostras aquosas, 
sucos, energéticos

UPLC-MS/MS 0,5-1,25 [34]

HF-LPME 3 fases flavonóides
amostras de 

vegetais
HPLC-UV 0.5-7.0 [35]

HF-LPME (2 fases) mercúrio e selênio amostras biológicas HPLC-ICP-MS 0,11-0,23 [15]

HF-LPME (3 fases) estrogênios
amostras biológicas 

e ambientais
HPLC-UV 0,055-1,46 [36]

HF-LPME (3 fases)
fármacos anti-

inflamatórios (não 
esteroidais)

lodo de esgoto LC-ESI-MS 0,4-3,7 [37]

HF-LPME (3 fases) salicilatos amostras aquosas HPLC-UV 0,6-1,2 [38]

HF-LPME (3 fases) propiltiouracil amostras biológicas HPLC-UV 0,1-0,4 [39]

HF-LPME (3 fases)
compostos 

organometálicos
amostras aquosas, 

alimentícias
CE-UV 0,68-6,90 [40]

HF-LPME (2 fases)
pesticidas 
piretróides

amostras aquosas GC-MS 0,002-0,012 [41]

CE-UV: Capillary Electrophoresis; ETAAS: Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry; GC-MS: Gas Chromatography 
- Mass Spectrometry; HPLC-DAD: High Performance Liquid Chromatography - Diode Array Detector; HPLC-ICP-MS: High 
Performance Liquid Chromatography - Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry; HPLC-UV: High Performance 
Liquid Chromatography - Ultraviolet; LC-ESI-MS: Liquid Chromatography - Electrospray Ionization - Mass Spectrometry; 
UPLC-MS/MS: Ultra Performance Liquid Chromatography - Mass Spectrometry/Mass Spectrometry.
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tais que possuem limites de concentração espe-
cíficos para cada matriz nos quais podem ser 
 encontrados.

Nesse sentido, a HF-LPME apresenta algu-
mas vantagens em relação às outras técnicas de 
microextração em fase líquida, tais como a possi-
bilidade de utilizar amostras mais complexas, as 
quais também possam conter certa quantidade de 
material particulado, possibilitando a análise de 
amostras aquosas em geral, solos, urina, sangue, 
e outras que apresentem elevada  complexidade.

Têm sido publicados diversos trabalhos 
científicos que aplicam com sucesso a HF-LPME 
em diversos tipos de matrizes e analitos, alguns 
dos trabalhos publicados nos últimos três anos 
são mostrados na Tabela 1, onde há uma breve 
descrição dos analitos e técnicas utilizadas para 
as determinações.

Algumas variações das configurações origi-
nais da HF-LPME têm sido propostas e aplicadas 
para alguns tipos de analitos, uma delas é a cha-
mada microextração com fibra oca em membrana 
líquida renovável (HFRLM, do inglês hollow fiber 
renewal liquid membrane)[47-50], a qual é base-
ada em uma modificação da membrana líquida 
suportada (SLM); nesse caso, um solvente extra-
tor extra é introduzido na amostra, resultando em 

uma solução com alta razão entre a fase aquosa e 
o solvente orgânico, o qual é colocado em agita-
ção do lado de fora da membrana oca. Devido à 
afinidade pela água da fase orgânica e ao fato de a 
membrana ser hidrofóbica, uma película fina de 
solvente orgânico é formada na interface entre a 
fase doadora e a membrana. A força de cisalha-
mento, devido à agitação da amostra, provoca a 
formação de microgotas orgânicas sobre a super-
fície da membrana líquida, as quais se separam 
a partir da superfície da membrana. Ao mesmo 
tempo, as microgotas orgânicas presentes na 
amostra aumentam muito a área de contato entre 
o solvente extrator e a amostra. Simultaneamente, 
essas microgotas são reintroduzidas no filme de 
solvente, renovando a membrana líquida, o que 
pode acelerar a velocidade de transferência de 
massa na camada limite hidrodinâmica, na inter-
face da membrana com a fase doadora. Na fase 
doadora, uma fase orgânica adicional é necessá-
ria apenas para a renovação, repondo-se continu-
amente a perda de líquido devidas à solubilidade 
e à emulsificação, evitando-se assim a degrada-
ção da membrana líquida[51].

A metodologia utilizando-se a HFRLM foi 
aplicada para a análise de sulfonamidas em amos-
tras de mel com separação/detecção por LC-MS/
MS: utilizou-se como solvente extrator uma mis-

Configuração Analito Matriz
Técnica de 

determinação
LOD (µg L–1) Ref.

HF-LPME (3 fases) anfetaminas cabelo humano GC-MS 0,01-0,04 [42]

HF-LPME (2 fases) estrogênios fígado de peixe GC-MS 0,017-0,033 [43]

HF-LPME (3 fases) apigenina urina humana HPLC-UV 0,1 [44]

HF-LPME (3 fases) bisfenol A amostras aquosas HPLC-DAD 0,2 [45]

HF-LPME (3 fases)
fármacos 

antidepressivos
urina e plasma 

humano
HPLC-DAD

GC-MS
0,08-0,2 [46]

CE-UV: Capillary Electrophoresis; ETAAS: Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry; GC-MS: Gas Chromatography 
- Mass Spectrometry; HPLC-DAD: High Performance Liquid Chromatography - Diode Array Detector; HPLC-ICP-MS: High 
Performance Liquid Chromatography - Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry; HPLC-UV: High Performance 
Liquid Chromatography - Ultraviolet; LC-ESI-MS: Liquid Chromatography - Electrospray Ionization - Mass Spectrometry; 
UPLC-MS/MS: Ultra Performance Liquid Chromatography - Mass Spectrometry/Mass Spectrometry.

Tabela 1 Continuação...
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tura de 1-octanol:1-pentanol (55:45 v/v), sendo 
essa colocada diretamente na amostra; também 
construiu-se um sistema três fases, tendo como 
fase receptora uma solução tampão contendo 
carbonato a pH 10. Utilizou-se otimização mul-
tivariada para a determinação das melhores con-
dições de extração, sendo otimizadas variáveis 
como: tempo de extração, pH (solução doadora e 
receptora), volumes de solução, tipo de solvente 
extrator e também a força iônica da solução. 
Foram obtidos bons resultados em relação aos 
parâmetros analíticos de mérito, sendo encon-
trados limites de detecção para os compostos de 
interesse variando entre 5,1–27,4 mg kg−1 e coe-
ficientes de correlação superiores a 0,987; tam-
bém foram avaliadas a repetibilidade e a precisão 
intermediária, as quais foram de 15% e 13%, res-
pectivamente, bem como foram obtidos tempo 
de extração relativamente curtos[52].

7 Conclusões e perspectivas

A HF-LPME é uma técnica de microextra-
ção que vem tornando-se bastante difundida 
em laboratórios de pesquisa, sendo aplicada 
para análise de diversas classes de compostos 
nas mais variadas matrizes, com excelentes 
resultados. Ela é considerada uma técnica de 
preparo de amostras efetiva e pouco onerosa 
que proporciona altos fatores de enriqueci-
mento e seletividade. A natureza descartável 
da fibra oca elimina a possibilidade de efeito 
de memória e assegura alta reprodutibilidade 
nas análises. Além disso, os pequenos poros da 
membrana previnem que partículas indeseja-
das, as quais podem estar presentes na solução 
doadora, entrem na solução receptora, sendo 
obtido dessa forma um extrato muito limpo, o 
qual pode ser conduzido ao instrumento analí-
tico sem maiores problemas[17]. A técnica é com-
patível com um ampla variedade de matrizes, 

incluindo-se plasma, urina, saliva, leite, água 
de torneira, água de superfície, água do mar e 
suspensões de solos[16]. Como as outras técnicas 
de microextração, a HF-LPME apresenta baixo 
consumo de solventes tóxicos, o que é um fator 
de extrema importância nos dias atuais, como 
contribuição à tendência de redução na utiliza-
ção de solventes que possam causar problemas.

Um dos maiores desafios encontrados atu-
almente, não só na HF-LPME mas em todas 
as técnicas de microextração em fase líquida, 
é a automatização do processo de microextra-
ção. Nessa perspectiva, muitos esforços dire-
cionam-se e muito se tem estudado para que se 
disponha, num futuro próximo, de equipamen-
tos comerciais robustos para LPME que permi-
tam amostragem automática, segura e confiável, 
diminuindo o trabalho operacional delicado que 
muitas vezes essas técnicas de preparo de amos-
tras exigem.
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