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Abstract
Chemical analysis usually is seen as a big challenge due to the high sample complexity 
and the low concentration of the analytes. Nowadays, there is a great effort to 
develop analytical strategies in accordance with green analytical chemistry. In this 
context, the miniaturized techniques, especially the sorbent-based extraction, have 
been highlighting for this purpose. Recently, many research groups have synthesized 
new sorbents in order to improve the extraction step. Sol-gel technology has been 
outstanding performance in this area due to its versatility in modify the selectivity 
and the morphology of the new material. In this review, we present basic concepts of 
sol-gel process used in the synthesis of new sorbents and the most recent analytical 
applications in different matrices.
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Tecnologia sol-gel: uma ponte para modificar a 
seletividade no preparo de amostra
Sol-gel technology: a bridge to modify selectivity in sample preparation

Resumo
Análise química geralmente é vista como um grande desafio devido ao elevado grau 
de complexi-dade das amostras e a baixa concentração dos analitos. Atualmente, há 
um grande esforço pelo de-senvolvimento de estratégias e metodologias analíticas 
adequadas sob a perspectiva da química ana-lítica verde. Nesse contexto, as técnicas 
miniaturizadas, principalmente as baseadas em extração por sorbente, tem se 
destacado para esta finalidade. Nos últimos anos, muito grupos de pesquisa têm 
sintetizado novos sorbentes com o objetivo de maximizar a etapa de extração. A 
tecnologia sol-gel tem se destacado nesse campo de atuação devido sua versatilidade 
na alteração da seletividade e no controle morfológico do novo material. Nesta revisão, 
apresentamos aspectos teóricos do processo sol-gel empregados na síntese de novas 
fases extratoras e as aplicações analíticas mais recentes em diferentes matrizes.
Palavras-chave: processo sol-gel, preparo de amostra, extração com sorbente
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1. Introdução

As análises químicas se apresentam, comumente, 
como um grande desafio, especialmente em casos em 
que os analitos são encontrados em nível de traço, de µg 
kg-1 a ng kg-1, assim como em análises no qual a matriz 
seja muito complexa (1,2). O tempo necessário para 
realizar a etapa de preparo da amostra consome o maior 
tempo de todo processo de análise, fazendo assim com 
que a escolha da técnica de preparo de amostra e o seu 
desempenho sejam fatores fundamentais para o sucesso 
da metodologia analítica (2–4). 

Atualmente, diversas opções em técnicas de 
preparo de amostra estão disponíveis e consolidadas, 
contudo, as estratégias de extração baseadas em sorbentes 
tem se destacado por minimizar os interferentes da 
matriz, aumentar a recuperação e alcançar altos valores 
de pré-concentração dos compostos de interesse. Essas 
diretrizes promovem uma melhoria na detectabilidade 
e outras figuras de mérito de um método (bio)analítico 
(5,6). 

A seleção da fase extratora é um dos parâmetros 
mais importantes quando se trabalha com essas extrações 
baseadas em sorbentes e a escolha deve ser realizada 
com base na polaridade dos analitos e da amostra. Nos 
dias atuais, diversas fases extratoras têm sido utilizadas 
em preparo de amostra. Entre os sorbentes clássicos 
para SPE, podemos destacar as fases baseadas em 
sílica quimicamente ligada contendo os grupamentos 
orgânicos C18 ou C8. Esse tipo de material apresenta 
bons resultados na extração de compostos apolares 
e com polaridades intermediárias, contudo, possuem 
baixa eficiência na extração de compostos polares. Esta 
problemática tem sido parcialmente solucionada com a 
introdução de fases poliméricas e dos sorbentes baseados 
em carbono. Já nas técnicas de MEPS, SPME e SBSE 
a baixa disponibilidade de diferentes fases extratoras é 
ainda mais restritiva e esse fator afeta diretamente os 
rendimentos do processo de extração. 

Os sorbentes disponíveis comercialmente 
possuem seletividade limitada e muitos interferentes da 
matriz podem ser extraídos juntamente com os analitos 
e perturbar a separação cromatográfica e o processo de 
detecção. Nesse contexto, o grande número de trabalhos 
relacionados a síntese de novos sorbentes aplicados em 
preparo de amostra tem se destacados por promover alta 
seletividade, praticidade e robustez nas análises. Uma 
vertente interessante para preparar sorbentes seletivos 
em condições reacionais amenas é o uso da tecnologia 
sol-gel. Nessa estratégia, polímeros inorgânicos ou 
híbridos (inorgânico-orgânico) são sintetizados com 
morfologia controlada e boa estabilidade química, 
mecânica e térmica (7–9).

Outrossim, destaca-se a possibilidade de 
planejamento da estrutura polimérica assim como a 
modificação das propriedades seletivas dos precursores 
e blocos sol-gel formadores; assim mostra-se como uma 
interessante estratégia para a síntese de novos materiais 
sorbentes em diferentes formas, incluindo partículas, 
monólitos, filmes ou fibras. Tal versatilidade apresentada 
pela tecnologia sol-gel, pode ser utilizada no preparo de 
amostras (SPE, SBSE, SPME e MEPS), em diferentes 
modos (off-line, at-line, in-line e on-line) em diversas 
matrizes, e.g. alimentos, bebidas ou amostras ambientais 
ou biológicas (7). 

O processo sol-gel é baseado nas reações de 
hidrólise (Equação 1) e condensação (Equações 2 e 
3) de metais alcóxidos [M(OR)

x
] na presença de um 

agente catalisador (ácido ou base), e solvente (água ou 
álcool), proporcionando a formação da rede polimérica 
tridimensional (7,10).

Equação 1

Equação 2

Equação 3
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Sorbentes baseados em sílica tem sido os materiais 

com maior número de publicações e os precursores 

sintéticos mais utilizados tem sido o tetrametoxissilano 

(TMOS) e tetraetoxissilano (TEOS). Entretanto, óxidos 

baseados em zircônio, titânio ou óxidos mistos também 

tem sido investigados por apresentar maior estabilidade 

em valores extremos de pH ou temperatura (7,9). É 

importante destacar que a presença de grupos OH na 

superfície do polímero favorece a posterior modificação 

do sorbente através de reações de funcionalização.

A busca por interações mais seletivas entre 

analito-sorbente tem levado os pesquisadores a 

explorarem o preparo de polímeros híbridos, ou seja, 

com características tanto de materiais inorgânicos quanto 

de orgânicos. De modo geral, esses materiais podem 

ser classificados de acordo com o precursor utilizado 

e a estrutura final do polímero (Figura 1). Quando a 

estrutura final da rede inorgânica é modificada com um 

grupo orgânico sem fornecer grupos funcionais capazes 

de sofrer reações químicas adicionais, o precursor é 

classificado como modificador de rede polimérica. 

Entretanto, se um grupo funcional reativo é incorporado 

na rede polimérica, o precursor se torna funcionalizador 

de rede. A situação é diferente quando grupos orgânicos 

são ancorados na rede polimérica (precursor construtor 

de rede). Neste caso, a parte orgânica integra e se torna 

parte da rede híbrida do material (11).

Devido ao grande número de precursores do 

processo sol-gel contendo diferentes grupos funcionais 

(ciano, amino, tiol, epóxi, alceno terminal, entre outros) e 

a possibilidade de combinação com diversos monômeros 

orgânicos ou outros materiais (grafeno, nanotubos de 

carbono, líquidos iônicos, β-ciclodextrinas), é possível 

projetar a polaridade e seletividade desejada para o novo 

sorbente. Assim, a tecnologia sol-gel torna-se uma “ponte 

de ligação” entre o suporte de extração e a seletividade 

pretendida da fase extratora. Outro ponto importante 

está relacionado com a versatilidade do processo sol-gel 

como ferramenta sintética para preparar novos materiais 

em diferentes formatos, tais como, monolito, partículas 
(irregulares ou esféricas) ou filmes. 

Nessa revisão, apresentamos uma discussão 
das aplicações mais recentes e relevantes do uso da 
tecnologia sol-gel como bloco construtor na síntese de 
novos sorbentes aplicados em preparo de amostra na 
área ambiental, alimentos, bebidas e fluidos biológicos. 
No final do artigo, a Tabela 1 sumariza informações de 
trabalhos relacionados com o tópico dessa revisão.

2. Extração em fase sólida (SPE)

 A SPE, atualmente, é um dos métodos de preparo 
de amostra mais popular e possui ampla aplicação em 
amostras analíticas e (bio)analíticas. Essa técnica foi 
introduzida para suprir as desvantagens da extração 
líquido-líquido clássica e é utilizada na extração de 
analitos semivoláteis e não voláteis de amostras líquidas 
ou amostras sólidas pré-extraídas com solventes (2).

A tecnologia sol-gel em SPE tem sido empregada 
na análise de analitos com diferentes polaridades e 
estrutura química. Na análise de metais, por exemplo, 
pode-se citar o trabalho de Kim et al. (12) o qual 
desenvolveu um sólido mesoporo híbrido empregado 
na injeção de fluxo na SPE pelo sistema de ETAAS 
(FI-SPE-ETAAS) para retenção seletiva de Cr(IV) 
em amostras de água. O fator de enriquecimento desta 
proposta de sistema analítico foi comprometido entre 
sensibilidade e taxa de transferência, tendo obtido um 
valor de 27 de acordo com as condições otimizadas. 
O limite de detecção para Cr(VI) foi de 1,2 ng L-1 e o 
tempo de vida da microcoluna foi acima de 300 ciclos 
de adsorção/dessorção. Enquanto, os estudos de Diniz 
et al.(13) reportam um sorbente baseado em óxido 
mixo de Nb

2
O

5
/ZnO disperso em uma matriz de SiO

2
 

aplicado no procedimento on-line de SPE com o intuito 
de determinação de íons Co(II) por FAAS em amostras 
de água e alimentos. O trabalho de Abdolmohammad-
Zadeh et al. (14) descreve um estudo pioneiro da síntese e 
aplicação de pidirina IL-sílica modificada como sorbente 
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Figura 1. Classificação dos materiais híbridos inorgânico-orgânico no processo sol-gel: (A) rede construtora, (B) rede modificadora e (C) rede 
funcionalizadora. Adaptado com permissão da ref (7). Copyright (2015) Elsevier. 
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para SPE na extração efetiva de íons Fe(III) em amostras 
aquosas. A preparação do sorbente utilizando catálise 
ácida no processo sol-gel demonstrou ser simples e 
com reutilização do material por mais de 250 ciclos. O 
liquido iônico (ionic liquid – IL) utilizado no preparo 
deste sorbente foi [C

6
py][PF

6
] e a análise foi realizada 

FAAS obtendo um limite de detecção de 0,7 µg L-1
.

Uma abordagem diferente foi realizada 
por Markina et al. (15). A síntese de sílica sol-gel 
multifuncional incorporada com nanopartículas de 
prata (SiO

2
-AgNP) foi realizada para a aplicação como 

sorbente na SPE e simultaneamente como substrato para 
espectroscopia de Raman amplificada por superfície 
(SERS). Tal metodologia teve o intuito de analisar 
rodamina 6G e ácido fólico em soluções aquosas. 

Liu et al. (16) trabalhou com amostras de leite na 
extração de resíduos de glicocorticóide utilizando uma 
estrutura de três camadas contendo grafeno/compósitos 
mesoporos de sílica incorporado com C8 modificado no 
interior das paredes dos poros (grafeno@mSiO

2
-C8). As 

análises dessas amostras foram realizadas por LC-MS/
MS apresentando um limite de detecção absoluto de 
0,0075 – 0,3 ng mL-1.

Polímeros de impressão molecular (MIPs) 
são macromoléculas sintetizadas artificialmente, as 
quais possuem estruturas predispostas e habilidade de 
reconhecimento molecular específico. MIPs baseado no 
processo sol-gel podem gerar cavidades seletivas com 
estrutura inorgânica ou inorgânica-orgânica rígidas. Uma 
das vertentes dessa estratégia a síntese do MIP baseado 
em sílica na superfície de um suporte. Dessa forma, a 
cavidade seletiva torna-se mais acessível promovendo 
uma maior taxa de transferência de massa. (17). 

MIPs tem sido aplicado para análise de diferentes 
analitos em água. Han et al. (18), por exemplo, 
desenvolveram um método para determinação de 
pentaclorofenol (PCP) em amostras de águas de rio, 
lago e águas residuais por sistema on-line SPE-HPLC. 
O sorbente utilizado nesta análise foi impresso em sílica 

amino-funcionalizada. O fator de enriquecimento obtido 
foi de 670 e o limite de detecção foi de 6 ng L-1. A precisão 
para nove replicatas on-line da extração do sorbente de 
10 µg L-1 de PCP foi de 3,8 %. Enquanto, o trabalho 
de Jiang et al. (17) relata a síntese de um material MIP  
para extração em SPE-HPLC-UV na determinação de 
bisfenol A (BPA) em água de torneira. Esta metodologia 
apresentou maior seletividade para BPA em amostras 
de água quando comparado ao método tradicional SPE-
HPLC. A utilização de polímero impresso-BPA obteve 
recuperação maior que 99 %.

No que se refere a análise em alimentos, pode-se 
citar o trabalho de Samanidou et al. (19) o qual descreve o 
estudo de MIP como sorbente na extração em fase sólida 
(molecularly imprinted solid phase extraction, MISPE) 
de cloranfenicol em amostra de leite. A separação e 
quantificação foi realizada através HPLC-UV e LC-MS 
apresentando um limite de detecção de 17 ng g-1 e 0,1 ng 
g-1, respectivamente. E o estudo de Junhong et al. (20), 
onde um sorbente seletivo para traços de corantes Sudan 
em alimentos pelo método analítico MISPE acoplada 
com HPLC foi desenvolvido. O método proposto obteve 
limite de detecção de 25,2 ng L-1 e recuperação de 85,3 
– 98,1 % para análise de corantes em pimenta em pó e 
ovo de pato. Yag et al. (21) mencionam um novo MIP 
com superfície de sílica sol-gel funcionalizada para a 
determinação seletiva do contaminante traço patulina 
de micotoxinas em amostras de sucos. A polimerização 
sol-gel do MIP utilizou a sílica ativada apenas como 
material suporte e o oxindol como modelo falso (Figura 
2). A caracterização do material por MEV demonstra a 
morfologia da sílica-gel regular (Figura 3A) enquanto 
que a morfologia com o MIP pode-se observar uma 
superfície porosa (Figura 3B) o qual está relacionado 
com a sua capacidade de adsorção. O material impresso 
foi aplicado em sistema on-line em extração por SPE 
utilizando como detector o HPLC. O método obteve um 
fator de enriquecimento e limite de detecção de 125 e 0,5 
µgL-1, respectivamente. E a recuperação foi de 60,13 – 
97,60 %.
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Figura 2. Síntese do sorbente MIP baseado no processo sol-gel. Reproduzido da ref (21) com permissão da Royal Society of Chemistry.
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O estudo de Svoboda et al. (22) teve como objetivo 
a síntese de material de MIP para extração seletiva em 
SPE da β-metilamino-L-alanina (BMMA) de extratos 
de cianobactérias. O processo sol-gel foi utilizado no 
processo de síntese pelo fato da molécula de BMAA 
possuir baixa solubilidade em solventes orgânicos, os 
quais são comumente utilizados em sínteses de polímeros 
de base acrílica. O método proposto de análise via LC/
MS-MS apresentou recuperação de eluição de 77 – 89 % 
e o efeito matriz foi removido ao adicionar o processo 
clean-up no modo misto do sorbente extraído na sílica 
molecularmente impressa. 

Arabi et al. (23) descrevem a preparação de 
nanopartículas molecularmente impressas (RAM-MINP) 
para extração em fase sólida de ácido hipúrico (HA). 
HA foi quantificado por HPLC-UV após a extração em 
amostras de urina em um cartucho SPE empacotado com 
RAM-MINP, obtendo um limite de detecção de 0,15 µg 
L-1. 

El-Beqqali et al.(24), desenvolveram uma 
sorbente o formato de disco utilizando para ser utilizado 
em µ-SPE. O polímero MIP foi preparado via sol-gel para 
serem utilizados na extração de anfetamina em amostras 
de urina. O método desenvolvido apresentou valores 
de recuperação e limite de detecção consideráveis, 

80 % e 1,0 ng mL-1 respectivamente. Bem como, este 
comprimido pode ser reutilizado por até 20 vezes o que 
aumenta a viabilidade do uso dessa fase extratora.

De modo diferente da SPE, na extração em fase 
sólida dispersiva (DSPE) ao invés do sorbente estar 
empacotado no cartucho, a fase extratora é adicionada 
diretamente na matriz para extração, ou clean-up dos 
analitos. Neste caso, a separação do sorbente da matriz 
analítica pode ser realizada por centrifugação, filtração 
ou separação magnética (3).

A técnica de extração magnética em fase sólida 
(MSPE) se baseia na utilização de nanopartículas 
magnéticas (MNPs) como sorbentes. De modo geral, 
estas nanopartículas são fortemente atraídas por um 
campo magnético externo separando a fase extratora 
da matriz analítica sem a necessidade de centrífugas 
ou sistemas de filtração no processo de extração (3). 
As MNPS, geralmente são revestidas por sílicas para 
proteger o núcleo magnético e simultaneamente favorecer 
a modificação da seletividade do material final.  

No trabalho de Moliner-Martínez et al. (25) 
foram utilizadas MNPs a base de Fe

3
O

4  
incorporadas 

em uma matriz de sílica utilizando o processo sol-gel a 
fim de extrair e pré-concentrar contaminantes tais como 

Figura 3. Microscopia eletrônica de varredura de sílica-gel (A) e MIP (B). Reproduzido da ref (21) com permissão da Royal Society of Chemistry.
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ocorre por meio do equilíbrio de fases em uma única 
etapa analítica a qual contempla a homogeneização, 
limpeza e pré-concentração de amostras (30). No 
revestimento da fibra oca diversos materiais tem sido 
desenvolvidos, na intenção de superar as limitações da 
técnica como a baixa seletividade, instabilidade térmica 
e o curto período de vida útil da fibra de SPME (31).

A técnica de sol-gel tem se destacado em 
SPME por aumentar a seletividade do processo de 
extração, bem como, o revestimento de sol-gel possuir 
maior estabilidade térmica quando comparado aos 
revestimentos comerciais de fases extratoras de SPME 
(30). O primeiro revestimento sol-gel para SPME foi 
desenvolvido por Malik et al (32), no qual utilizaram 
polidimetilsiloxano com hidroxila terminal (OH-PDMS) 
e metiltrimetoxisilano (MTMOS) para o revestimento 
externo de um capilar de sílica fundida. O revestimento 
formado apresentou uma estabilidade térmica de 320°C, 
favorecendo a dessorção térmica de compostos menos 
voláteis com uma recuperação de 65 %.

Mu et al. (33) desenvolveram uma fibra de 
SPME com recobrimento de aptâmero sol-gel para a 
quantificação de adenosina em plasma humano, sendo o 
primeiro método utilizando aptâmero como recobrimento 
de fibra oca. Considerando que a fibra oca convencional 
não consegue fazer a retenção de analitos polares, o 
uso de aptameros sol-gel aumentou a porosidade do 
recobrimento promovendo a extração de adenosina que 
é um analito muito polar com uma recuperação de 82 %. 

No estudo desenvolvido por Ebrahimi et al. 
(34) foi desenvolvido um IL para ser empregado como 
sorbente de recobrimento na extração de pesticidas em 
amostras de água residuais e cabelo. Este método teve 
como vantagens exibir bons valores de pré-concentração 
(290-1190), uma alta capacidade de limpeza seletiva 
para pesticidas um valor de recuperação compreendido 
entre 81 – 91 % além de apresentar etapas experimentais 
simples, o que reduz o tempo de extração.

ácido acetilsalicílico, acetaminofeno, diclofenaco e 
ibuprofeno. Amostras de águas de rio foram analisadas 
por LC-MS, em escala capilar, obtendo recuperação 
entre 80 – 110 %.

Wang et al. (26) sintetizaram um material 
magnético com estrutura metal-orgânica baseado em 
zircônio modificado na superfície de polidopamina 
revestido de grafeno magnético (magG@PDA@
Zr-MOFs). Tal material foi preparado via reação 
solvotérmica e método sol-gel apresentando ampla 
área de superfície, tamanhos dos poros homogêneos, 
hidrofilicidade e boa resposta magnética. Neste trabalho, 
magG@PDA@Zr-MOFs foi empregado como sorbente 
em MSPE-HPLC para extração de bisfenóis em amostras 
de água. 

Xu et al. (27) sintetizaram estrutura magnética 
core-shell baseado em Fe

3
O

4
/nanocomposito de sílica 

com polímero na superfície (Fe
3
O

4
@SiO

2
@MDN). 

Neste trabalho, Fe
3
O

4
@SiO

2
@MDN foi utilizado como 

sorbente na extração por MSPE de ésteres de ftalato 
em amostras têxtis via análise de GC-MS apresentando 
limite de detecção de 0,02 – 0,09 mg Kg-1. 

No estudo de Huang et al. (28) um sorbente 
magnético foi sintetizado para extração simultânea e 
específica de cloranfenicol, tianfenicol e florfenicol 
em amostras de leite por detecção via HPLC-DAD. A 
nanopartícula magnética recoberta por sílica (Fe

3
O

4
@

SiO
2
) foi sintetizada via método sol-gel e funcionalizada 

com aptâmero (Fe
3
O

4
@SiO

2
-Apt). O sorbente apresentou 

boa reprodução para extração podendo ser usados pelo 
menos por 60 ciclos com recuperação acima de 80 %.

3. Microextração em fase sólida (SPME) 
 

 A microextração em fase sólida (SPME) foi 
desenvolvida por Arthur e Pawliszyn (29), e consiste em 
uma técnica de preparo de amostra em que a extração 
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Nesse trabalho, a barra de agitação recoberta com 
polidimetilsiloxano (PDMS) apresentou resultados 
promissores em relação ao uso da técnica SPME, 
obtendo-se limites de detecção abaixo de 0,1 ng L-1. 
Desde então, nota-se um grande interesse da comunidade 
cientifica em aprimorar o uso dessa técnica, aplicando-a 
para determinação de contaminantes ambientais (39,40), 
biológicos (41,42) e em matrizes alimentícias (43–45). 

Em consequência da utilização da fase apolar 
(PDMS) nos primeiros trabalhos publicados, essa se 
tornou a fase estacionária mais utilizada em SBSE. 
Apesar disso, o desenvolvimento de novos recobrimentos 
que são capazes de extrair analitos polares está sendo 
relatados na literatura (46). Em decorrência recentemente 
os usos de silicones estão sendo bastantes empregados 
devido à alta estabilidade que a ligação Si-O apresenta. 
Além de que os silicones são fabricados em larga 
escala o que diminui o preço desse tipo de material, e a 
seletividade pode ser facilmente modificada substituindo 
grupos metílicos até que a polaridade desejada seja 
alcançada. Um exemplo disso são as barras de agitação 
sortiva recoberta com poli(etilenoglicol) modificado 
com  silicone (EG Silicone Twister) (47,48).

No trabalho de Díaz-Álvarez, Turiel, Martín-
Esteban (39), uma nova barra de agitação magnética foi 
desenvolvida a partir do conceito de impressão molecular 
utilizando nanopartículas magnéticas, Fe

3
O

4,
  no interior 

do polímero de extração. As MNPs tiveram sua superfície 
modificada com base em uma encapsulação utilizando 
ácido oleico obtendo-se Fe

3
O

4
@OA. Como resultado, foi 

obtido um monolito impresso que apresenta propriedades 
magnéticas permitindo-o utilizar como uma barra sortiva 
magnética. 

Lambert et al. (49) criou uma barra de agitação 
sortiva biocompatível que foi preparada utilizando 
alquil-diol-sílica como material de acesso restrito 
(RAM). A RAM-SBSE desenvolvida é capaz de 
fracionar simultaneamente componentes proteicos de 
amostra biológicas. Enquanto extrai a cafeína e seus 
metabolitos, esse método em contraste com outros, 

Sarafraz-Yazdi et al. (35), realizaram o 
recobrimento de fibras de SPME utilizando etilenoglicol 
e associação de surfactante com nanotubos de carbono 
em uma segunda fibra, para a extração de furano 
em amostras de alimentos. Ambos os recobrimentos 
propostos maximizaram o poder de extração da fibra em 
relação aos recobrimentos tradicionais. O recobrimento 
do surfactante associado teve valores de recuperação de 
até 98,5 %, e o não associado em torno de 82 %. 

Xiaojun et al. (36), utilizaram o grafeno como 
recobrimento de um eletrodo empregado em uma 
técnica de SPME por meio de sol-gel, para a extração 
de hiperina visando quantificar a luminescência 
emitida por esse analito. Esse método apresentou boa 
estabilidade durante o processo de extração, alta taxa de 
condutividade, indicando que o uso de filme de grafeno 
em eletrodos permite um melhor processo de extração, 
com recuperação de 86,6 % e consequentemente uma 
melhor quantificação do sinal de luminescência.

Devido a limitação de materiais baseados em 
sílica em faixas estreitas de pH, Alhooshani et al. 
(37) desenvolveram um filme inorgânico-orgânico a 
base de zircônia como recobrimento em SPME. Essa 
nova fase foi utilizada no processo de extração de 
hidrocarbonetos aromáticos, policíclicos, aldeídos e 
cetonas. o recobrimento demonstrou bons valores de 
pré-concentração (30 vezes) e, principalmente, alta 
estabilidade em diferentes valores de pH (24).

4. Extração sortiva em barra de agitação (SBSE

A técnica analítica de preparo de amostra por 
extração sortiva em barra de agitação (SBSE) está de 
acordo com os princípios da química verde, pois diminui 
a quantidade de solventes utilizados, tempo e etapas para 
preparação da amostra. A importância do uso da sílica 
nessa técnica se destaca desde a primeira publicação a 
qual foi introduzida por Baltussen et al. (38) em 1999. 
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polímero pelo processo sol-gel (42,51,52). O trabalho de 
Fumes e Lanças (53) descreve a síntese, caracterização 
e o uso de grafeno utilizado como suporte em sílica 
de aminopropilo, as interações que conferem boa 
seletividade para o tipo de sorbente sintetizado são as 
interações π-π.

No estudo de Du et al. (45) foi combinado 
um polímero molecular impresso com a técnica 
microextração em sorvente empacotado SMIPs-MEPS 
que foi desenvolvida para determinação de clenbuterol 
em carne de porco, o polímero foi sintetizado a partir do 
processo sol-gel. Haliński, Stepnowski (54)  utilizaram 
a sílica gel  como  sorbente, nesse trabalho foram 
separados vários extratos de ceras cuticulares de plantas 
de espécies solenosas, obtendo-se um  método rápido e 
confiável.

6. Conclusão

O contexto do uso de técnicas modernas e 
miniaturizadas de preparo de amostras envolve o fato 
delas serem ambientalmente corretas e apresentarem 
vantagens sobre as técnicas clássicas. Elas geralmente 
consomem uma pequena e desprezível quantidade de 
solventes e reagentes, requerem menores quantidades de 
amostras, apresentam um maior fator de concentração, 
bem como maior seletividade na extração dos compostos 
de interesse.

Nesta revisão, discutimos as diferentes estratégias 
de preparo de novos materiais baseados na tecnologia 
sol-gel com aplicação em preparo de amostra. Podemos 
destacar a versatilidade em planejar sorbentes com 
características distintas pela simples alteração dos 
precursores sintéticos. Atualmente, inúmeros precursores 
e modificadores estão disponíveis para promover 
um aumento da interação analito-sorbente. Dentre as 
possibilidades de combinações, é importante ressaltar 
a combinação da tecnologia sol-gel com a tecnologia 

se mostra vantajoso reduzindo o tempo de preparo de 
amostra. 

Um novo conceito de fase dupla para SBSE 
utilizando duas barras sortivas magnéticas foi proposta 
por Xu et al. (43) para extrair simultaneamente seis 
conservantes de bebidas com diferentes polaridades (log 
K

ow
 com valores de 1,27 - 3,41). A fase dupla consiste 

em duas diferentes barras magnéticas, uma delas é 
revestida com APTES-OH-TSO a qual é obtida a partir 
dos precursores: OH-TSO, APTES, TEOS, KH-560, 
PMHS e TFA utilizando a técnica sol-gel. Já a segunda 
barra magnética é revestida com C18-Silica-PDMS, que 
foi primeiramente recoberta com uma fina camada de 
PDMS, essa camada entra em contato com C18-silica 
formando o revestimento, C18-Silica-PDMS, a partir 
do fenômeno de adesão. Na dual SBSE, essas barras são 
colocadas na mesma solução para extração simultânea 
de diferentes analitos com polaridades distintas. 
Comparando com a SBSE convencional, o método 
desenvolvido é potencialmente promissor.

5. Microextração em sorvente empacotado 
(MEPS)

A microextração em sorvente empacotado 
(MEPS) é uma extração miniaturizada da extração em 
fase sólida (SPE). Esse tipo de preparo de amostra tem 
sido amplamente aceito e utilizado em diversos grupos 
de pesquisas na forma online ou offline antes da análise 
utilizando uma técnica analítica (50). Foi desenvolvida 
em 2004 por Abdele e Altun. (51), e aplicada pela 
primeira vez para determinação de Ropivacaína e seus 
metabolitos em plasma humano. Três fases extratoras 
(C2, C8 e C18) foram avaliadas e a fase C2 apresentou 
melhor desempenho devido a maior seletividade com a 
Ropivacaína.

A partir das publicações pioneiras fica evidente 
a importância da sílica para a obtenção de alguns dos 
sorbentes mais comuns a partir do processo de síntese do 
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Tabela 1. Materiais baseados na tecnologia sol-gel aplicados como sorbentes em preparo de amostra.

Precursores Compostos Amostra Separação/ 
Identificação Recuperação (%) Ref.

SPE

Grafeno, TEOS, 
n-octiltrietoxissilano

Glicocorticoides Leite LC-MS/MS 84,5 - 103,4 (16)

3-APTES, TEPS, TMOS Cloranfenicol Leite
HPLC-UV

LC-MS
85 - 106 (19)

Sílica sol-gel, TEOS, APS Bisfenol A Água de torneira HPLC-UV 99,4 - 103,2 (17)

3-APTES, TEOS β-metilamino-L-alanina
Extrato de cianobac-

téria
LC/MS-MS 77 - 89 (22)

CTAB, TEOS, APTES Cr (VI)
DIW, mineral, efluente 

e rio
ETAAS 76 - 104 (12)

TEOS, Zn(CH
3
COO

2
), NbCl

5
Co (II)

Água de torneira, min-
eral, lago, mar sintética, 

arroz, espinafre, chá 
preto e orégano

FAAS 89 - 107 (13)

TEOS e [C
6
py][PF

6
]IL Fe(III)

Água de torneira, água 
mineral e água subter-

rânea
FAAS 97,8 - 105,4 (14)

TEOS, APTMS, MPS, AIBN Ácido hipúrico Urina HPLC-UV 88 - 104 (23)

Sílica sol-gel, APTS, TEOS Pentaclorofenol
Águas de rio, lago e 

águas residuais
HPLC - (18)

Sílica sol-gel, APTS, TEOS Corante Sudan
Pimenta em pó e ovo 

de pato
HPLC 85,3 - 98,1 (20)

[Ag(NH
3
)

2
]+, TEOS Rodamina 6G e ácido fólico Solução aquosa SERS 75 - 98 (15)

APTS, TEOS, Oxindol, Sílica 
sol-gel

Patulina de micotoxinas
Suco de maçã, pêra, 

suco e flocos de 
hawthorn

HPLC 60,1 - 97,6 (21)

MSPE

Fe
3
O

4
, CTAB, SiO

2

Ácido acetilsalicílico, acet-
aminofeno, diclofenaco e 

ibuprofeno
Água de rio Capilar LC-MS 83 - 98 (25)

Grafeno, FeCl
3
, Dopamina, 

ZrCl
4

Bisfenóis Água HPLC 67,9 - 92,8 (26)

Fe
3
O

4,
 TEOS, MPS, DVB, NVP Ésteres de ftalato

Nylon, acrílico, 
poliéster

GC-MS 82,9 - 116,7 (27)

Fe
3
O

4, 
SiO

2, 
APTES, Aptameros

Cloranfenicol, tianfenicol e 
florfenicol

Leite HPLC-DAD 77,3 - 97,4 (28)
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Tabela 1 (continuação) 

Precursores Compostos Amostra Separação/ 
Identificação Recuperação (%) Ref.

SPME

DVB/Silicone Compostos aromáticos Licores chineses CG-FID 88,48 (55)

 PEG/PEG e CNTs Furano
Suco de laranja, suco 

de maça e papinha de 
bebê

CG-FID 98,5 (35)

PEG e PEG-g-MWCNTs Antiinflamatórios Urina CG-FID 96 (56)

Nanopartículas de ouro Derivados benzênicos
Solução de derivados 

benzênicos
CG-FID 88,3 - 103,7 (57)

TaEO /PPGM
Hidrocarbonetos aromáticos, 

cetonas, álcoois, aminas, 
nucleosideos e nucleotideos.

Água HPLC-UV 86,6 - 96,8 (58)

Grafeno e Sílica Organofosfato Água CG-NPD 76,4 - 112,4 (59)

Apt/Sílica Adenosina Plasma LC-MS/MS 82 (33)

Grafeno e Óxido de Zinco Enxofre Alho CG-MS 81,6 - 91,6 (60)

Sílica octadecil Benzodiazepnicos
Amostra biológica e 

água
LC-MS/MS 83 (61)

Líquido iônico Pesticida Água e cabelo LC-MS 82 - 94 (34)

Grafeno Difenil éteres Amostra ambiental CG-MS 81,9 (62)

Sílica Organometais Água HPLC-UV 80,4 (63)

Sílica e germânia Alquilbenzenos Amostra salina HPLC-UV 65 (64)

Ca(NO
3
)

2·
4H

2
O, (PO(OC

2
H

5
)

3
 e 

TEP
Ésteres ftalato Água CG-FID 85,5 - 99,2 (65)

MIP Metadona Plasma LC-MS/MS 80 (66)

Acrilato e Metacrilato Organoarsênicos Água CG-MS 76 (67)

Sílica/fio de titânio BTEX Água CG-MS 81 (68)

N-(2-aminoethyl)-3-aminopro
pyltrimethoxysilano(AAPTS)

Ions metálicos Amostra Biológica ICP-MS 89,2 - 101,8 (69)

Zirconia/ (polydimethyl-
diphenylsiloxane, PDMDPS)

Hidrocarbonetos aromáticos, 
cetonas, aldeídos

Água CG-MS 43 (37)

SBSE

Microfibra oca de silicasílica
N, O-Bis (trimetilsilil) trifluoro-

acetamida
Urina de rato, líquido 

cefalorraquidiano
CG-MS 71,8-102,3 (41)

Network de sílica Triazines Amostra de solo HPLC–UV 2,4-8,7 (39)

MPTMOS, MTMOS, MeOH, 
TFA e PMHS

Corantes orgânicos polares Amostra de água UV-Vis 72 - 85 (40)
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de polímeros impressos, líquidos iônicos, grafeno, RAM, 

entre outros, para melhorar a seletividade da extração. 

Além disso, a possibilidade de preparar esses materiais 

em diversos formatos (partícula, monolito, filme) auxilia 

sua ampla aplicação em diversos métodos de preparo de 

amostra. 

 Por fim, as vantagens supracitadas na obtenção 

de novos materiais aliada com a vertente de métodos 

de extração e separação miniaturizados e totalmente 

automatizados é uma poderosa ferramenta analítica para 

alcançar melhores valores de quantificação em matrizes 

muito complexas.
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Tabela 1 (continuação) 

Precursores Compostos Amostra Separação/ 
Identificação Recuperação (%) Ref.

OH-TSO, APTES, TEOS, KH-
560, PMHS, TFA

Conservantes de bebidas
Refrigerante de cola, 

suco de laranja e chás 
de ervas.

HPLC–UV 74,6 - 119,1 (43)

TMOS, MPTS, Etanol Cd(II) Amostras de água ICP-MS 95,6 – 99,8 (70)

Sílica ligada a Fe3O4, TEOS, 
3-Aminopropil trietoxissilano

Cu(II) e Cd(II)
Amostra de água, arroz 

e solo.
F AAS 83,5 e 88,1 (71)

ADS, Propano Cafeína Plasma Sanguíneo HPLC-UV 102 (49)

MEPS

G, GO, Sílica de aminopropilo, 
PSA

Parabenos Água HPLC–MS/MS 82,3 - 119,2 (53)

HPTES-SBA-15 Ácido elágico Suco de romã e uva HPLC-UVVis 97,6 (72)

Sílica gel Cera cuticular Planta GC-FID - (54)

Cianopropilo-TEOS, TEOS, 
Etanol

Plasma sanguíneo
Antipsicóticos, antide-
pressivos, anti-convul-

sivos, ansiolíticos.
LC–MS/MS - (52)

Sílica 4-hydroxy-2-nonenal Amostras biológicas HPLC-UV Vis 47,4 - 89,2 (42)

Sílica gel Clenbuterol Carne de porco HPLC 86,5 - 91,2 (45)

Sílica Ácido L-ascórbico Chá gelado e suco HPLC–UV 97,46 - 106,88 (44)
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Abreviações e siglas

APTES - 3-aminopropiltrietoxissilano

BMMA – β-metilamino-L-alanina

BPA – bisfenol-

DSPE – extração de fase sólida dispersiva

ETAAS – espectroscopia de absorção atômica eletrotérmica

FAAS – espectrometria absorção atômica de chama

FI-SPE-ETAAS - injeção de fluxo na extração de fase sólida pelo sistema de espectroscopia de absorção atômica eletrotérmica

HA – ácido hipurico

HPLC-DAD – cromatografia liquida de alta eficiência com detecção por arranjo de diodos

IL – liquido iônico 

MEV – Microscopia eletrônica de varredura

MIP – Polímero de impressão molecular

MNPs – nanopartículas magnéticas

MTMOS – metiltrimetoxisilano 

OH-PDMS – polidimetilsiloxano

OH-TSO – hidroxigenado óleo de silicone 

PCP – pentaclorofenol

PDMS – polidimetilsiloxano

SBSE – extração sortiva em barra de agitação

SERS – espectroscopia de Raman amplificada por superfície

SPE – extração de fase sólida

SPME - micro extração de fase sólida 

TEOS – tetraetoxissilano 

TMOS – tetrametoxissilano
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