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Resumo

Recentemente, foram introduzidas técnicas inovadoras de microextração estática, com particular 
ênfase para a microextração adsortiva em barra, BAµE, que tem demonstrado grande capacidade 
analítica e excepcional desempenho para operar ao nível residual dos subtraços. Este novo conceito 
tem igualmente provado grande efetividade na análise de compostos orgânicos com características 
polares, particularmente em sistemas complexos, tendo-se já tornado numa ferramenta analítica bem 
estabelecida no preparo de amostras e proposta na literatura para diversas aplicações em áreas científicas 
relevantes. A presente contribuição tem por objetivo abordar os princípios fundamentais e propor o 
potencial analítico da BAµE como conceito alternativo e complementar a diversas técnicas baseadas em 
sorção, no domínio da microextração estática.
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Bar adsorptive microextraction (BAµE): An innovative concept  
for static analytical microextraction

Abstract

Recently were introduced novel static microextraction techniques, with particular emphasis on bar 
adsorptive microextraction, BAµE, which has demonstrated high analytical capacity and remarkable 
performance to operate at the ultra-trace level. This new concept has also proved great effectiveness 
in the analysis of organic compounds with polar characteristics particularly in complex systems, 
becoming a well-established analytical tool for sample preparation, and been proposed in literature 
several applications in relevant scientific areas. The present contribution aims to discuss the fundamental 
principles and proposes all the analytical potential of BAµE, as an alternative and complementary 
analytical concept to several sorption-based techniques, in the static microextraction domain.
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1 Introdução

Nas últimas duas décadas, as técnicas de 
microextração baseadas em sorção têm eviden-
ciado enorme desenvolvimento e demonstrado 
serem a opção mais efetiva, fundamentalmente 
na análise de traços em diversos tipos de matri-
zes, como etapa de enriquecimento prévio para 
aplicação de técnicas cromatográficas e hifena-
das[1]. Nesse contexto, os modos de amostragem 
passivos ou estáticos têm ganhado preponderân-
cia em diversas áreas científicas, por serem pouco 
dispendiosos e de fácil manipulação, reduzindo o 
tempo global requerido para o preparo da amos-
tra, tornando-se ideais para serem combinados 
com a grande detectabilidade da instrumenta-
ção analítica atual. Nesse cenário tem-se desta-
cado a microextração em fase sólida (Solid Phase 
Microextraction, SPME)[2] e a extração sortiva em 
barra de agitação (Stir Bar Sorptive Extraction, 
SBSE)[3]. Embora a SPME apresente diversas 
vantagens analíticas comparada às outras abor-
dagens para microextração, a SBSE detém maior 
capacidade, detectabilidade compatível com 
análise residual ao nível dos subtraços e grande 
robustez, como descrito em inúmeras publica-
ções científicas especializadas[4]. Apesar das van-
tagens analíticas já amplamente demonstradas, a 
técnica de SBSE opera com sorventes baseados 
em silicone, uma vez que usa exclusivamente o 
poli(dimetilsiloxano)(PDMS) como fase poli-
mérica, o qual apresenta propriedades muito 
interessantes de difusão e termoestabilidade e é 
indicado para microextrair, fundamentalmente, 
compostos orgânicos com características apola-
res. Entretanto, se focarmos a atenção no alar-
gado grupo de compostos orgânicos com carac-
terísticas polares, a técnica de SBSE(PDMS) tem 
demonstrado ineficácia devido às fracas inte-
rações hidrofóbicas que se estabelecem entre 
a fase polimérica e esse tipo de analitos[5]. Por 
essa razão, diversas estratégias e conceitos ino-

vadores baseados em sorção têm sido propos-
tos para sobrepor essa limitação. As técnicas de 
microextração adsortiva (AµE) foram inicial-
mente concebidas para solucionar a limitação da 
SBSE(PDMS) na análise de compostos orgânicos 
com características mais polares, destacando-se 
a microextração adsortiva em barra (BAµE), que 
tem demonstrado grande potencial e comple-
mentaridade analítica relativamente à primeira[6]. 
Essa nova abordagem recorre ao uso de disposi-
tivos analíticos contendo fases alternativas com 
grande capacidade sortiva e que operam com o 
recurso da tecnologia inovadora de amostragem 
por flutuação. A presente contribuição tem assim 
por objetivo abordar os princípios fundamentais 
e mostrar o potencial analítico da BAµE como 
conceito inovador e alternativo à microextração 
estática, em particular para análise de traços do 
vasto grupo de compostos orgânicos com carac-
terísticas polares.

2 Técnicas de microextração 
adsortiva (AµE)

2.1 Fundamentos e configurações

Uma vez que os materiais sólidos apresen-
tam propriedades físico-químicas e de textura 
muito interessantes, nomeadamente áreas super-
ficiais elevadas e nanoestruturas porosas, são 
ideais para adsorverem facilmente moléculas 
orgânicas com características mais polares. São 
bons exemplos desse tipo de materiais os carvões 
ativados (ACs) e os polímeros (Ps) que detenham 
propriedades de sorção fortes, sempre que os pri-
meiros não apresentarem seletividade ou capaci-
dade adequada para reterem os analitos alvo[5,6]. 
Apesar desse tipo de materiais sorventes apre-
sentarem características extraordinárias para 
reterem compostos orgânicos, desde os polares 
a apolares, são constituídos por partículas fina-
mente divididas que se tornam difíceis de mani-
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pular do ponto de vista prático. No entanto, se 
esses materiais puderem ser suportados a subs-
tratos adequados, com o recurso de tecnologias 
apropriadas para fixação, os novos dispositivos 
analíticos representarão uma alternativa viável 
para microextração residual de compostos mais 
polares. Essa abordagem analítica permite pre-
parar e/ou desenvolver microcoletores revesti-
dos com o(s) sorvente(s) mais adequado(s) para 
cada tipo particular de aplicação, sem grandes 
custos e perdas de tempo associadas, tendo sido 
designadas técnicas de microextração adsortiva 
(AµE). Inicialmente foram propostas duas confi-
gurações geométricas[6], nomeadamente em for-
mato de multiesferas e barras cilíndricas, tendo 
a última demonstrado maior versatilidade do 
ponto de vista prático. Na geometria cilíndrica, 
técnica designada por microextração adsortiva 
em barra (BAµE), os sorventes constituídos por 
pó finamente dividido (até 5 mg) são fixados com 
adesivos convenientes aos suportes (18 mm em 
comprimento e 3 mm em largura) à base de poli-
propileno (PP) com formato de barra cilíndrica, 
como é reproduzido no esquema e imagem da 
Figura  1, sendo nesse exemplo em particular 
revestida com AC. Por análise da micrografia 
reproduzida na Figura 1b e obtida por microsco-
pia eletrônica de varredura (SEM), observa-se de 
forma qualitativa as características da superfície 
da fase sorvente, mostrando-se que as partículas 
fixas ao substrato apresentam grande homoge-
neidade. Uma vez que o suporte apresenta baixa 
densidade, o processo de microextração torna-
-se igualmente inovador, já que opera através da 
tecnologia de amostragem por flutuação, como 
é representado esquematicamente e por imagem 
na Figura 2a. Essa nova abordagem apresenta a 
grande vantagem do dispositivo analítico flu-
tuar imediatamente abaixo do vortex formado 
pela agitação gerada por uma barra de agitação 
convencional em teflon, evitando assim o seu 

contato direto quer com as paredes quer com o 
fundo do frasco de amostragem. Evita-se dessa 
forma a desagregação mecânica das partícu-
las de sorvente do microcoletor, aumentando-
-se o correspondente tempo médio de vida. Por 
outro lado, durante o processo estático, os ana-
litos migram por difusão desde o seio da matriz 
da amostra até à fase sorvente, promovida pela 
agitação magnética. Essa tecnologia inovadora 
de amostragem por flutuação tem demonstrado 
excelente estabilidade e reprodutibilidade ana-
lítica para ser adotada como técnica alternativa 
para enriquecimento residual em análise de 
rotina. Estudos de avaliação da estabilidade dos 
dispositivos analíticos, nomeadamente de resis-
tência a solventes orgânicos e aquosos, pH, tem-

Figura 1 Representação esquemática (a), imagem e 
micrografia por SEM (b) do dispositivo analítico usado 
na técnica BAµE[5,6].

Figura 2 Representação esquemática e imagem 
exemplificando os modos de operação da 
microextração por flutuação (a) e retroextração por 
LD (b) usados na técnica BAµE[5,6]. 1 - Frasco de 
amostragem; 2 - Vortex; 3 - Amostra; 4 - Barra de 
agitação magnética em Teflon; 5 - Dispositivo de 
BAµE; 6 - Vial; 7 - Solvente para LD.
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peratura e mecânica, mostraram que a fixação e 
o comportamento das fases sorventes envolvidas 
são efetivas e robustas[6]. A reutilização desses 
dispositivos é igualmente possível dependendo 
apenas da complexidade da matriz envolvida, do 
tipo de solutos alvo, das condições experimentais 
impostas, assim como das fases sorventes sele-
cionadas.

2.2 Características das fases sorventes

Para análise residual em particular, os AC 
são sorventes ideais para microextração, uma 
vez que na forma de pó apresentam partícu-
las (tamanho < 30 µm) nanoestruturadas, com 
áreas superficiais que podem ir até 1.500 m2 g–1 
e natureza desde microporosa (largura de poro 
< 2 nm) a mesoporosa (2 nm < largura de poro 
< 50 nm), com volumes estimados até 60% do 
total, que facilitam a difusidade das moléculas 
alvo na porosidade interna sem sofrerem res-
trições estéreas. Além disso, apresentam grande 
capacidade para enriquecimento (≈100-500 µg 
mg–1), não sendo aplicáveis as considerações 
teóricas de Langmuir e Freundlich, por estarem 
abaixo dos correspondentes patamares isotérmi-
cos[5,6]. Os ACs são sólidos amorfos, contendo 
centros ativos nos quais podem ocorrer inte-
rações eletrostáticas e/ou dispersivas (proprie-
dades de “adsorção-dessorção”), sendo a rede 
sólida essencialmente composta por carbono 
com elevada capacidade adsortiva, podendo 
ser adquiridos comercialmente ou preparados 
laboratorialmente a partir de matérias-primas 
ricas em carbono. Dependendo da metodologia 
de preparação e do percursor usado, é possível 
adaptar a distribuição do tamanho de poro e a 
química da superfície no sentido de se encontra-
rem os requerimentos ideais para uma aplicação 
analítica em particular. Além disso, o pHpzc (pH 
do ponto de carga zero) tem grande influência 
nos tipos de mecanismos de interação, sendo que 

as características básicas ou ácidas condicionam 
o fenômeno eletrostático e/ou dispersivo, dado 
serem dependentes da existência de heteroáto-
mos, geralmente em pequena percentagem, na 
rede sólida dos ACs. No entanto, esses heteroá-
tomos formam espécies superficiais que influen-
ciam as propriedades adsortivas do material em 
fase líquida, situação ideal para reter compostos 
orgânicos com características polares em meio 
aquoso. Alternativamente, pode-se recorrer a 
outros sorventes, como as fases baseadas em 
materiais poliméricos, nomeadamente à base de 
poliestireno-divinilbenzeno (PS-DVB), pirroli-
dona modificada, materiais de troca iônica etc. 
Muitos desses materiais poliméricos são de tipo 
fase reversa, retendo os solutos através de inte-
racções π-π, dipolo-dipolo, ligações de hidrogê-
nio e iônicas, mas também com recurso a meca-
nismos múltiplos. Genericamente, o tamanho da 
partícula, a área superficial, a microporosidade 
e o pH são propriedades igualmente importan-
tes que evidenciam grande influência nos meca-
nismos de interação entre as moléculas alvo e os 
materiais poliméricos. Em suma, as característi-
cas físico-químicas das fases sorventes referidas 
são determinantes, para poderem ser usadas na 
microextração efetiva de compostos orgânicos 
polares e, nesse sentido, solucionarem as limita-
ções demonstradas por outras técnicas sortivas, 
como é o caso da SBSE(PDMS).

3 Desenvolvimento analítico da 
BAµE

O método de desenvolvimento experimental 
para BAµE utiliza um dispositivo cilíndrico idên-
tico à SPME ou SBSE[2-5] e consiste em dois pas-
sos fundamentais de operação, nomeadamente, a 
extração ou enriquecimento dos analitos do seio 
da amostra para a fase sorvente e, posteriormente, 
a retroextração ou dessorção dos solutos da fase 



Microextração Adsortiva em Barra (BAµE) Nogueira JMF

Scientia Chromatographica 2013; 5(4):275-283 279

sorvente para o sistema instrumental. Durante o 
processo de extração, os dispositivos BAµE são 
colocados em contato com os solutos, recor-
rendo ao modo de amostragem por flutuação, 
conforme referido anteriormente (Figura 2a). O 
passo de extração é geralmente levado a cabo sob 
condições de equilíbrio, no sentido de se obter 
máxima eficiência, sendo sempre obrigatório o 
controle de diversos parâmetros experimentais. 
Genericamente, são efetuados ensaios sistemati-
zados para otimizar as mais importantes variá-
veis que influenciam e condicionam a cinética de 
extração, nomeadamente o tempo de equilíbrio 
e a velocidade de agitação, assim como a termo-
dinâmica associada à interação entre os analitos 
alvo e a fase extratora, i.e., pH, polaridade e força 
iônica da amostra. Por outro lado, a escolha do 
sorvente é igualmente crítica, assim como o fator 
de diluição, na perspectiva de se alcançarem sele-
tividades e detectabilidades compatíveis com os 
limites analíticos desejáveis. O desenvolvimento 
de qualquer método que envolva BAμE, deve ini-
ciar o processo de otimização efetuando ensaios 
em matrizes de água ultrapura fortificada com 
os compostos alvos ou modelo que se pretende 
estudar, no sentido de se avaliar a eficiência e o 
comportamento analítico. Numa primeira abor-
dagem e após a seleção da fase sorvente mais 
seletiva, avalia-se o tempo de equilíbrio, que 
depende da velocidade das interações entre os 
analitos e as fases sorventes, garantindo máxima 
exatidão e precisão conveniente. Por outro lado, 
a velocidade de agitação costuma ser igualmente 
controlada, a fim de tanto acelerar o processo de 
difusão dos analitos como de garantir a estabili-
dade necessária para a flutuação do dispositivo 
de microextração. Assim, velocidades de agita-
ção muito elevadas para terem muito pouco ou 
quase nenhum efeito no processo de microextra-
ção podem causar desagregação da fase sorvente, 
devido a eventuais contatos mecânicos com as 

paredes do frasco de amostragem. Em geral, o 
pH da matriz é uma variável muito importante 
durante a operação por BAµE, principalmente 
para analitos contendo características de disso-
ciação, ou seja, propriedades ácidas ou básicas, 
uma vez que influenciam a interação com as 
fases sorventes. A modificação da força iônica 
e/ou da polaridade da matriz da amostra, geral-
mente feita com o uso de eletrólitos fortes (p. 
ex., cloreto de sódio) e/ou álcoois (p. ex., meta-
nol), é um imperativo no sentido de se avaliar o 
comportamento dos compostos orgânicos com 
menor polaridade aos fenômenos do salting-out 
e do wall-effect, respectivamente[5]. Embora a 
temperatura seja um parâmetro sempre impor-
tante em qualquer processo analítico, na BAµE 
pode ser considerada negligenciável dentro de 
certos limites, uma vez que esta técnica é indi-
cada para operar à temperatura ambiente. Após 
o passo de extração, as barras de agitação são 
removidas com pinças adequadas e submetidas 
ao processo de retroextração com recurso ao 
modo de dessorção líquida (LD), indicada para 
solutos desde semivoláteis a não voláteis, como 
reproduzido na Figura  2b. Tanto o tipo de sol-
vente (ex. metanol, acetonitrila, misturas etc.), 
como o tempo de imersão e o número de dessor-
ções são variáveis importantes de serem avaliadas 
durante o passo de LD. Esse procedimento exige 
imersão completa da fase sorvente que reveste a 
barra de agitação dentro de vials ou inserts em 
vidro e sob tratamento ultrassônico, no sen-
tido de melhorar a eficiência de retroextração. 
A abordagem por LD apresenta a vantagem de 
poder ser combinada com qualquer tipo de sis-
tema de separação, incluíndo a cromatografia em 
fase gasosa (GC), a cromatografia líquida de alta 
eficiência (HPLC), a eletroforese capilar (CE) 
ou mesmo técnicas hifenadas (GC-MS, LC-MS 
etc.), recorrendo-se a condições instrumentais 
convenientes[5]. Durante o desenvolvimento do 
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método por BAµE, ensaios sistematizados cos-
tumam ser implementados, podendo ser usadas 
estratégias de otimização univariada ou multiva-
riada no sentido de encontrar os melhores parâ-
metros experimentais que afetam os sistemas em 
estudo. Após o processo de otimização tem lugar 
a validação, na qual parâmetros analíticos como 
os limites de detecção e quantificação, inter-
valo linear dinâmico, exatidão e precisão, entre 
outros, deverão ser estimados no sentido de se 
provar a confiabilidade do método desenvolvido. 
Para análise residual em particular, a validação 
deve ainda demonstrar repetibilidade em con-
formidade com os requerimentos da Diretiva 
98/83/EC para a determinação de compostos 
orgânicos[7]. Em resumo, qualquer esquema ana-
lítico que envolva BAμE requer que a ordem do 
método de desenvolvimento comece pela otimi-
zação do sistema instrumental, i.e., as condições 
de detecção e separação, seguida do passo de 
retroextração e, finalmente, dos parâmetros crí-
ticos da microextração. Após validação, a aplica-
ção a matrizes reais deve igualmente ter lugar, no 
sentido de demonstrarem-se todas as vantagens 
analíticas como técnica alternativa e confiável 
relativamente a outras metodologias conven-
cionais, sobretudo se estão envolvidas matrizes 
complexas. Uma das características interessan-
tes da BAµE reside em os dispositivos analíticos 
poderem ser usados tanto uma única vez como 
diversas vezes, sem mostrar degradação física 
da fase sorvente, apesar do custo associado ser 
baixo. A única condição prática a ser implemen-
tada é que antes de serem reutilizados os dis-
positivos devem ser regenerados com solventes 
adequados (p. ex., acetonitrila). Outra vantagem, 
comparativamente com diversas abordagens de 
enriquecimento, nomeadamente com técnicas 
de amostragem dinâmicas, reside no fato de a 
BAµE permitir que a operação de microextração 
possa ter lugar à noite, em particular se forem 

necessários tempos muito superiores (> 4 h) para 
se alcançar as condições de equilíbrio adequadas, 
sem nenhum requisito especial.

4 Aplicações recentes da BAµE

Na generalidade, a grande maioria das apli-
cações de BAµE tem por propósito substituir 
outras técnicas de enriquecimento dedicadas, 
uma vez que apresenta maior facilidade de mani-
pulação como técnica de amostragem passiva e 
grande facilidade na monitorização residual de 
compostos orgânicos, nas quais outras técnicas 
baseadas em sorção demonstram limitações e, 
ainda, como metodologia multirresíduo para 
monitorar simultaneamente diferentes classes 
de solutos em diversos tipos de amostras reais. 
Mesmo assim, a eficiência de qualquer técnica 
de microextração, como é o caso da BAµE, pode 
ser substancialmente afetada pela complexidade 
das matrizes envolvidas, uma vez que potenciais 
interferentes podem influenciar o rendimento 
de recuperação. Nesse contexto, a aplicação de 
qualquer metodologia por BAµE, otimizada e 
validada, a amostras reais é uma obrigação, no 
sentido de se verificar o comportamento analí-
tico, assim como a ocorrência de interferentes 
que causem objetivamente efeitos matriz. Uma 
forma de minimizar eventuais efeitos de matriz 
reside no recurso à padronização por adição 
de padrão, uma vez que fornece o nível de exa-
tidão requerido para a análise residual numa 
grande variedade de sistemas. Nessa perspec-
tiva, a BAµE tem sido aplicada com sucesso para 
determinação residual de compostos orgânicos 
emergentes e prioritários em áreas fundamen-
tais como ambiental, farmacêutica, alimentar, 
forense, biomédica etc., em particular como 
técnica para análise vestigial alternativa às con-
vencionais ou bem estabelecidas. Exemplos da 
aplicação da BAµE incluem a determinação de 
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Figura 3 Exemplo de cromatogramas obtidos por BAµE na aplicação a matrizes reais: A) Análise de subprodutos 
formados da desinfecção de águas para consumo humano por BAµE(PS-DVB)-LD/HPLC-DAD, após derivatização 
in situ com pentafluorofenil hidrazina (PFPH); a) Água ultrapura fortificada, b) Água clorada, c) Água ozonada, 
d) Água pré-ozonada seguida de cloração; 1 - formaldeído-PFPH; 2 - acetaldeído-PFPH; 3 - acetona-PFPH; 
4 - propanal-PFPH; 5 - butanona-PFPH; 6 - 2-hexenal-PFPH. Fonte: adaptado de Neng[8]. B) Determinação 
de morfina (MOR) e codeína (COD) em amostras de água (a) e urina (b) por BAµE(AC)-LD/HPLC-DAD. Fonte: 
adaptado de Gonçalves[12]. C) Monitoramento de fungicidas numa amostra de água fortificada por BAμE(P3)-
LD/LVI-GC-MS; 1 - metalaxil, 2 - ciprodinilo, 3- penconazol, 4 - procimidona, 5 - flusilazol, 6 - miclobutanilo, 
7 - benalaxil, 8 - tebuconazol, 9 - difenoconazol, 10 – azoxistrobina. Fonte: adaptado de Almeida[13]. D) Análise 
de filtros UV numa amostra de loção de barbear (a) e de protetor solar (b) por BAµE(P2 ou AC4)-LD/HPLC-DAD; 
1 - 4-hidroxi-benzofenona, 2 - 2,4-hidroxi-benzofenona. Fonte: adaptado de Almeida[14].
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resíduos de herbicidas (p. ex., triazínicos), fun-
gicidas (p. ex., triazoles, anilidas etc.), inseticidas 
repelentes (p. ex., piretróides), subprodutos da 
desinfecção (p. ex., carbonilos de cadeia curta), 
parabenos, produtos de higiene e cuidado pes-
soal, filtros UV (p. ex., benzofenonas), hormô-
nios esteróides, antibióticos, ibuprofeno, ácido 
clofibrico, acetaminofeno, cafeína, drogas de 
abuso (morfina e codeína), polifenóis etc., em 
amostras de água para consumo humano, água 
superficial, águas residuais, águas estuarinas, 
fluídos biológicos (p. ex., urina), bebidas (p. ex., 
vinho e sumos) e muitas outras matrizes comple-
xas[8-15]. A Figura  3 exemplifica diversas aplica-
ções a matrizes reais, nomeadamente, na análise 
de subprodutos formados após a desinfecção de 
águas para consumo humano por BAµE(PS-
DVB)-LD/HPLC-DAD (Figura  3A); na deter-
minação de morfina e codeína numa amostra 
de água e urina por BAµE(AC)-LD/HPLC-DAD 
(Figura  3B); no monitoramento de fungicidas 
em amostras de água por BAµE(P3)-LD/LVI-
GC-MS (Figura 3C); e na análise de filtros UV 
em amostras de loção de barbear e protetor 
solar por BAµE(P2 ou AC4)-LD/HPLC-DAD 
(Figura  3D). Refira-se que, além do excelente 
desempenho observado na BAµE para compos-
tos orgânicos polares, apresenta-se como técnica 
alternativa muito promissora e complemen-
tar relativamente à SBSE. Em resumo, a técnica 
BAµE é um novo conceito de microextração 
estática que recorre a materiais nanoestrutura-
dos e à tecnologia de amostragem por flutuação, 
sendo de fácil operação analítica, possibilitando 
a escolha do sorvente mais adequado para cada 
aplicação em particular.

5 Conclusões

Entre as técnicas baseadas em sorção, a 
BAµE é, na atualidade, uma ferramenta analí-
tica alternativa e bem estabelecida, que possui 
grande capacidade para microextração estática, 
notável desempenho e robustez compatível com 
a elevada detectabilidade e seletividade exigidas 
na análise de traços em matrizes complexas. Essa 
técnica apresenta-se ainda como uma aborda-
gem pouco dispendiosa, comparativamente a 
outras técnicas baseadas em sorção, e de muito 
fácil implementação, exigindo volume reduzido 
de amostra e sendo muito promissora no moni-
toramento de compostos orgânicos emergentes 
em diversas áreas científicas.
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