
Scientia Chromatographica
Revista Trimestral do Instituto Internacional

 de Cromatografia

2009 | Volume 1 | Número 2

ISSN 1984-4433





PILARES DA CROMATOGRAFIA

II. Químicos redescobrem a Cromatografia Líquido-Sólido...........7
Carol H. Collins

PREPARO DE AMOSTRAS

Microextração em sase sólida no capilar (in-tube SPME) para
automação das análises de fármacos em fluidos biológicos ............13

Maria Eugênia C. Queiroz

CROMATOGRAFIA GASOSA (GC) / ESPECTROMETRIA DE MASSAS

¿Cuántos componentes hay en una mezcla?
Respuesta cromatográfica...........................................................23

Elena E. Stashenko*,  Jairo René Martínez

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA (LC) / ESPECTROMETRIA DE MASSAS

A Cromatografia Líquida Moderna e a 
Espectrometria de Massas: finalmente “compatíveis”? .....................35
1. Fundamentos do Acoplamento LC/MS

Fernando M. Lanças

QUALIDADE EM CROMATOGRAFIA (QUALI) / PONTO DE VISTA

Impurezas de Degradação ..........................................................63
Flávio Leite

CROMATOGRAFIA MULTIDIMENSIONAL

Cromatografia Líquida Bidimensional........................................73
Rosângela Assis Jacques*, Elina Bastos Caramão*

TROUBLESHOOTING (TS)

Uma visão técnica para a compreensão e resolução de 
problemas em sistemas de cromatografia líquida ..........................83

Álvaro José dos Santos Neto

Calendário Geral .......................................................................97

Instituto Internacional de Cromatografia..................................100

Bookstore ................................................................................102

Sumário





O surgimento de um novo periódico científico sempre é motivo de júbilo, uma
vez que novas informações serão disponibilizadas por especialistas em suas áreas de
atuação, contribuindo com a formação de novos pesquisadores e usuários das técnicas.

Atualmente, as técnicas cromatográficas estão dentre as principais técnicas de
análise química; basta consultar os livros mais relevantes sobre análise instrumental,
os quais têm contribuído com a formação de gerações de pesquisadores e analistas, e
verificar o destaque que elas possuem. Além disso, quando associadas outras técnicas
– tanto de preparo de amostras (ex. SPME-LC, SBSE-GC e outras) quanto de
identificação (LC-MS, GC-MS, CEC-MS, LC-MS/MS etc.) – poderosas ferramentas
analíticas tornam-se disponíveis ao analista.

O objetivo do Scientia Chromatographica é não apenas cobrir a área de
cromatografia (que por si só já é bastante ampla), como, também, abordar as técnicas
empregadas antes e depois do processo cromatográfico, sejam elas acopladas
(“on-line”) ou não (“off-line”). Para conseguir tal abrangência, pesquisadores das
diferentes áreas, com diferentes formações e até mesmo distintos enfoques analíticos,
foram convidados a contribuírem como coeditores do periódico, trazendo experiência
como contribuição maior. Gostaria de dedicar a eles este número do Scientia, com o
profundo agradecimento pela presteza, absoluto desprendimento e dedicação com a
qual aceitaram mais esta carga em seus afazerem diários. A colaboração dos coeditores 
foi uma das peças mais importantes no estabelecimento do padrão de qualidade do
periódico.

É com satisfação que faço chegar às suas mãos, após o trabalho de um número
grande de colaboradores envolvidos no seu preparo, o volume 1, número 2 do
periódico Scientia Chromatographica, único periódico na América Latina dedicado
exclusivamente às técnicas cromatográficas e relacionadas. Opiniões, sugestões,
críticas e correções serão muito bem recebidas, pois a constante melhora do nosso
periódico é a razão maior do grupo que se dedica à sua produção.
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A cromatografia líquido-sólido (CLS), isto é, a
realização de uma separação pela passagem de uma
solução contendo alguns compostos, usualmente não
ionizados, por um sólido (fase estacionária) contido em 
um tubo, iniciada pela colocação da solução no topo da
coluna, seguida pela passagem de um ou mais
solventes puros (fase móvel), é muito aplicada para a
separação, a identificação e a quantificação dos

diferentes componentes de diversos extratos de origem
vegetal ou animal. O primeiro pesquisador a descrever
esta aplicação da CLS foi o botânico Michael S.
Tswett1, que publicou vários trabalhos aplicando esta
técnica, começando com os trabalhos publicados em
1906 que a denominou cromatografia 2,3. Tswett
identificou as substâncias separadas pelas suas
posições na coluna cromatográfica e, após remover a(s) 
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Resumo
Este capítulo sobre os "Pilares de Cromatografia" descreve os

avanços importantes feitos na área de Química de Produtos Naturais

depois da redescoberta, em 1930, da técnica de Michael Tswett por

Prof. Richard Kuhn e seu pós-doutorando Edgar Lederer. Em menos de

dez anos, a cromatografia líquido-sólido se tornou o método preferido

para a separação de produtos naturais e foi essencial na descoberta de

alguns vitaminas.

Abstract
This chapter of "Pillars of Chromatography" describes the great

advances made in Natural Products Chemistry following the

"rediscovery" of Michael Tswett's separation technique by Prof.

Richard Kuhn and his post-docotoral fellow, Edgar Lederer, in 1930. In

less than 10 years liquid-solid chromatography became the method of

choice for separation of natural products and was essential for the

discovery of several vitamins.
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banda(s) da coluna, o(s) composto(s) foi(foram)
extraído(s) de cada banda e seus espectros de absorção
no UV-vis obtidos. Os compostos não foram eluídos da 
coluna, como é comum hoje.

Nos anos após estes primeiros trabalhos de
Tswett, outros pesquisadores, especialmente botânicos,
aplicaram o método de Tswett com sucesso. Entretanto,
os químicos da época ou não tiveram sucesso ou,
simplesmente, não aceitaram o conceito. Mais de vinte
anos depois de os trabalhos iniciais de Tswett, o Prof.
F.M. Schertz, um químico norte-americano sumarizou,
em 1929, as opiniões de muitos de seus colegas,
indicando que “é evidente que Tswett (e, por
implicação, seu compatriota Leroy Palmer) nunca, em
qualquer momento, trabalhou com pigmentos puros,
uma vez que nunca cristalizou as substâncias”4. 

Tudo mudou em 1930. Para o primeiro projeto
de seu pós-doutorado no laboratório de Prof. Richard
Kuhn na Universidade de Heidelberg, o Dr. Edgar
Lederer (figura 1) recebeu a tarefa de esclarecer uma
controvérsia na área de carotenoides, descrita a seguir. 

Quando o Prof. Richard Willstätter e seus
colaboradores, da Universidade de Münich e, mais
tarde, do Instituto Kaiser-Wilhem, em Berlim,
investigaram os carotenoides de certas plantas, eles
identificaram, utilizando o método de cristalização, um
hidrocarboneto (caroteno, C40H56) e um composto
similar contendo dois oxigênios (xantofila, C40H56O2)

5.
Mais tarde, outros colaboradores de Prof. Willstätter
encontraram um outro composto com a mesma fórmula
química do caroteno, que eles chamaram licopeno6.
Outros pesquisadores também cristalizaram compostos
com fórmulas químicas similares de extratos de outras
plantas ou algumas lesmas e deram outros nomes a estes
novos compostos. Por outro lado, os trabalhos de Tswett 

indicaram que, nas mesmas plantas estudadas pelo
grupo de Willstätter, a cromatografia indicou dois
carotenos, isto é, dois compostos com posições nos
cromatogramas diferentes, mas com espectros muito
similares e com a mesma fórmula química do “caroteno” 
do grupo de Willstätter, e, também, duas xantofilas7,8. O
grupo de Willstätter classificou estes resultados como
artefatos; de o seu ponto de vista, “o composto” aplicado 
no topo da coluna isomerizou durante a sua passagem
pela coluna9. Os químicos que viviam na Europa no
início do século 20 acreditavam que as plantas tinham
um “caroteno” e uma “xantofila”. Porém, já haviam sido 
observadas algumas diferenças nos seus espectros,
pontos de fusão e atividade ótica. 

O interesse em carotenoides foi reforçado
pelas observações que eles fizeram a respeito de um
importante relacionamento com a vitamina A. Em
1928, foi verificado que a vitamina A se originou do
caroteno10,11.

O projeto de Lederer visava resolver as
similaridades e as diferenças entre observações de
Kuhn e Winterstein, que, utilizando o processo de
extração e de cristalização, encontraram similaridades 
entre a xantofila chamada lutein, extraída do
pigmento de gema de ovo, a xantofila extraída de
certas folhas e um novo composto, chamada
zeaxantina, encontrada em extratos de grão de milho
no laboratório de Prof. Paul Karrer em Zürich,
utilizando os mesmos procedimentos12. 

Verificando que se tratava de compostos com
propriedades muito similares e que a solução deste
problema somente poderia ser obtida pela aplicação de
um método melhor de “isolamento” dos compostos,
Lederer, cuja tese de doutorado estudou as propriedades
de alcaloides de índole, buscou na literatura a resposta
que procurava. Nesta pesquisa bibliográfica, ele
encontrou uma referência ao livro de Palmer13 e, no
livro, uma referência ao livro e aos trabalhos de Tswett.
Discutindo com o Prof. Kuhn este “novo” método de
separação descrito por Palmer, ele indicou que, ao que
parece, esse método foi inicialmente desenvolvido por
Tswett. Neste momento, Kuhn lembrou-se que antes de
sair da Universidade de Munich, onde ele passou de
assistente (posição equivalente de um professor
assistente doutor) do Prof. Willstätter para uma posição
de Professor Titular na Universidade de Zurich, o Prof.
Willstätter presenteou-o com a sua cópia da tradução
para a língua alemã da tese de Tswett. Prof. Kuhn
localizou onde ele havia guardado a cópia da tese de
Tswett e Lederer baseou seu projeto nos métodos
descritos nesta tese. 

Tratando de carotenoides, Lederer utilizou uma
coluna com 7 mm de diâmetro interno recheada com
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Figura 1. Edgar Lederer (1908-1988) e Richard Kuhn
(1900-1967) em 1931.
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carbonato de cálcio e aplicou um extrato de gemas de
100 ovos, eluindo com dissulfeto de carbono. Merece
indicar que o primeiro trabalho do grupo de Willstätter
com gema de ovos, utilizando extração e cristalização,
consumiu 6000 ovos. Lederer encontrou duas bandas
bem separadas após um certo período de eluição e
tirou-as da coluna, seguindo as instruções de Tswett.
Extraindo cada uma das bandas com metanol, Lederer
consegui cristalizar duas xantofilas, uma similar à
xantofila encontrada nas folhas por Kuhn e Winterstein
e outra similar à xantofila do grão de milho descrita pela
Prof. Karrer. Em outras palavras, a gema de ovo contém
duas diferentes xantofilas, uma similar a xantofila
(lutein) encontrada em extratos de folhas e outra
(zeaxanthin) similar a encontrada em grão de milho.

Continuando os seus estudos em cromatografia
líquido-sólido, Lederer isolou, utilizando uma coluna
recheada com alumina “fibrosa” (fabricada pela
Merck), dois diferentes carotenos (hoje chamados
α-caroteno e β-caroteno) do extrato de cenuras, um
com atividade ótica e o outro sem, confirmando que os
carotenos isolados pelos grupos de Kuhn e de Karrer
foram diferentes. Com uma coluna recheada com
carbonato de cálcio, ele isolou dois compostos, um
carotenóide (lutein) idêntico ao isolado de gema de
ovos e o seu epóxido (taraxantina), de um extrato de
dente de leão coletado no jardim do instituto. Estes
experimentos, realizados em um período de poucas
semanas, resultaram em três artigos publicados no
início de 193114-16. Em 1933, em razão de ameaças de
Hitler, Lederer mudou-se para França e Witterstein,
para Suíça. Kuhn permaneceu em Heidelberg e, junto
com vários outros colaboradores, continuou os estudos
sobre os carotenoides. No período entre 1931 e 1938, o
grupo de Heidelberg publicou 52 trabalhos aplicando a
cromatografia líquido-sólido. O Prof. Kuhn foi
indicado para o Prêmio Nobel de 1938 por seus
trabalhos nesta área, mas foi proibido de recebê-lo pelo
governo alemão. 

Após ler as publicações de Kuhn e Lederer,
Prof. Paul Karrer (figura 2) e seus colaboradores na
Universidade de Zürich imediatamente adotaram este
novo método de isolamento, aplicando cromatografia
em coluna de alumina para purificar a vitamina A
extraída de fígados de peixes e elucidando as estruturas 
dos carotenos e da vitamina A17,18. Este grupo também
continuou seus estudos de carotenoides e outras
vitaminas, cujos resultados geraram 49 trabalhos
aplicando a cromatografia líquido-sólido no período
1931-1938. Em 1937 o Prof. Karrer recebeu o Prêmio
Nobel por suas pesquisas sobre os carotenoides e as
vitaminas A e C.

Um outro pesquisador na área de carotenoides, 
o Prof. Lászió Zechmeister da Universidade de Pécs
(figura 3), na Hungria, também aplicou a
cromatografia líquido-sólido após ler os trabalhos de
grupo de Heidelberg. Os interesses do Prof.
Zechmeister focalizaram nos componentes
encontrados na pimenta-doce vermelha da Hungria e
ele utilizou colunas recheadas com uma mistura de
carbonato de cálcio e o hidróxido de cálcio para
realizar as suas separações (figura 4)19. Um livro
sobre carotenoides, publicado em 1932, já continha
um capítulo sobre a utilização de cromatografia para a 
separação de pigmentos20. Sua contribuição mais
importante foi um livro, cuja primeira edição foi em
1937, sobre o método cromatográfico, que ele
escreveu junto com seu mais importante colaborador,
Lászió Cholnoky21. Este  livro foi um sucesso
absoluto e sua segunda edição foi publicada em
193822, confirmando a cromatografia como uma das
ferramentas mais importantes para os químicos
orgânicos europeus e mundiais.

Nessa década, os aparelhos utilizados por
todos os grupos europeus não diferiam muito dos
sistemas de Tswett: tubos de vidro de 15 a 80 cm de
comprimento com diâmetros de 1 a 3 cm para

Figura 2. Um retrato de Paul Karrer (1889-1971). Figura 3. Uma foto de László Zechmeister (1889-1972).



S c i e n t i a  C h r o m a t o g r a p h i c a

10 www.scient iachromatographica .com

separações em escala menor e até 10 cm de diâmetro
para algumas separações preparativas (figura 5). O
uso de pressão ou vácuo, como descrito por Tswett,
também ajudou as separações. Como Tswett, eles
realizaram a eluição somente até o ponto que sugeriu
que todos os componentes foram separados e, depois,
removeram a fase estacionária da coluna para extrair
as bandas individuais com um solvente apropriado
para espectrometria ou cristalização. Para os
compostos coloridos, as bandas separadas foram
identifcadas visualmente. Quando havia suspeitado
da presença de compostos incolores, as bandas eram
reveladas por suas fluorescências, utilizando tubos de
quartzo23,24. No meio da década de 1930, alguns
pesquisadores iniciaram o processo de eluição
completa25,26, mas o uso de um detector no final da
coluna somente foi descrito alguns anos mais tarde.

Como resultado da explosão de aplicações de
cromatografia, em 1939, somente dez anos após a
crítica de Schertz sobre as supostas deficiências do
método de Tswett, o Prof. Karrer indicou que “é um
erro pensar que uma preparação purificada por
cristalização é mais pura que uma obtida por análise
cromatográfica. Em todas as investigações recentes, a
purificação por cromatografia é considerada muito

superior à purificação por cristalização”27. Ele
continuou, indicando que “nenhuma outra descoberta
tem influenciado e ampliado o campo de química
orgânica tanto como as análises cromatográficas por
adsorção, desenvolvidas por Tswett”. De fato, desde o
início da década de 1930, a maioria das purificações,
bem como outras separações em escalas diversas,
foram feitas por cromatografia líquido-sólido e muitas
continuam usando esta técnica até a presente data.
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Resumo
O sistema in-tube SPME, desenvolvido em conjunto com a cromatografia líquida, (LC) tem sido utilizado para a

automação das análises SPME/LC de solutos menos voláteis e/ou termicamente instáveis. O sistema in-tube SPME/LC

pode ser montado fixando um capilar de sílica fundida aberto, revestido internamente com a fase extratora (ou uma

coluna capilar de cromatografia gasosa), entre a alça de amostragem e a agulha do injetor automático do LC ou,

simplesmente, substituindo a alça de amostragem. A técnica in-tube SPME/LC, quando comparada à SPME

convencional, minimiza o volume da amostra, permite a extração e concentração dos solutos em linha com a separação e

detecção cromatográfica, ou seja, automação dos métodos cromatográficos, que resulta em maior precisão analítica e

menor tempo de análise. Como as amostras são injetadas no sistema, praticamente em seu estado fisiológico, diminui a

exposição dos analistas aos fluidos biológicos. O desenvolvimento de novas fases extratoras in-tube SPME, tais como

polímeros impressos molecularmente (MIP), monolítica e imunosorvente resultou em maior seletividade/especificidade

analítica, C-18/diol, a extração direta dos solutos com exclusão das

macromoléculas, β-ciclodextrina (β-CD), formação de complexos de

inclusão entre os fármacos e β-CD e (poli)pirrol, alta permeabilidade e

interações intermoleculares ácido-base.

Abstract
The in-tube SPME system developed in combination with the liquid chromatography (LC) has been used for

the automation of analyses SPME/LC of less volatile and/or thermally unstable solutes. The system in-tube SPME/LC 

can be done by fixing an open silica capillary column, internally coated with the phase stationary (or a capillary

column gas chromatography), between the injection loop and injection needle of the LC autosampler, or simply,

substituting the injection loop. The technique in-tube SPME/LC, when

compared with the conventional SPME, minimizes the sample volume,

allows automation of the chromatographic methods by means of

extraction and concentration of the solutes on-line with separation and

chromatographic detection that results in better analytical accuracy and
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1. Processo In-Tube SPME/LC 1-18

O sistema denominado in-tube SPME,
desenvolvido em conjunto com a cromatografia
líquida, (LC) tem sido utilizado para a automação das
análises SPME/LC de solutos menos voláteis e/ou
termicamente instáveis. 

O sistema in-tube SPME/LC pode ser montado
fixando um capilar de sílica fundida aberto, revestido
internamente com a fase extratora (ou uma coluna
capilar de cromatografia gasosa), entre a alça de
amostragem e a agulha do injetor automático do LC ou, 
simplesmente, substituindo a alça de amostragem.
Como ilustra a figura 1a, uma alíquota da 
amostra, presente no frasco do injetor
automático LC, é aspirada, transportada
ao capilar e dispensada novamente no
frasco, a vazão constante. Estas etapas
são referidas como ciclos
aspirar/dispensar, as quais são
executadas repetitivamente, conforme
programa do injetor automático. O
mecanismo de extração é baseado na
sorção do soluto à fase extratora.
Durante o processo de extração, a
válvula do injetor LC deverá estar na
posição carregar (figura 1a). O capilar
tem sido condicionado com metanol ou
com a fase móvel, antes do processo de
extração. 

Quando atingido o equilíbrio de
sorção, os solutos, pré-concentrados no
capilar, são dessorvidos rapidamente da
fase extratora por meio da percolação da
fase móvel (processo dinâmico), ou de
solvente orgânico (processo estático),
após posicionar a válvula do injetor LC
na posição injetar (figura 1b). Em razão
da espessura do capilar, o processo de
dessorção é rápido e ausente de efeito de
memória.

A dessorção estática deverá ser
rápida e eficiente, com reduzido volume 
de solvente orgânico. A capacidade da

coluna e a solubilidade do solvente orgânico na fase
móvel deverão ser consideradas. Para um capilar de
60 cm x 0,25 mm di, o processo de dessorção tem sido

realizado com 40 µL de solvente. 
Os solutos dessorvidos são transportados para

a coluna analítica (LC) para separação cromatográfica 
e posterior detecção. Desta forma, a técnica in-tube
SPME não necessita de interface especial SPME-LC
para dessorção dos solutos.

Para evitar o bloqueio do capilar, as amostras
com partículas têm sido filtradas em filtros com
microporos; já para os fluidos biológicos, as proteínas 
têm sido removidas por micro filtragem por

S c i e n t i a  C h r o m a t o g r a p h i c a

14 www.scient iachromatographica .com

precision, and short analysis time. As the samples are injected in the system, practically in its physiological state,

decreases the exposition of the analysts to biological fluids. The development of new in-tube SPME phases increases

the ability and the potential for in-tube SPME. Molecularly imprinted polymer, monolithic and imunoaffinity phases

allowed high analytical selectivity/specificity, biocompatible RP-18/diol, the direct extraction of the drugs with

exclusion of proteins, β-cyclodextrin (β-CD), interactions by inclusion complexes between drugs and β-CD, and

polypirrole, high permeability and acid-base intermolecular interactions.

Figura 1. Esquema do processo in-tube SPME. (a) extração e (b) dessorção.
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centrifugação (Microsep TM) ou precipitação com

alguns µL de ácidos, sais, acetonitrila ou metanol.
A eficiência da extração SPME tem sido

determinada pelo do número de mols do soluto extraído
pela fase estacionária do capilar. Para as fases extratoras, 
nas quais o mecanismo de extração é baseado no
processo de absorção, a quantidade de soluto extraído
pode ser expressa segundo a Equação 1:

nA = KA Vf Vs C°A / (KA Vf + Vs) (eq.1)

Onde nA representa o número de mols do
soluto extraído pela fase extratora, após ter
estabelecido o equilíbrio de partição entre as fases. Vf 
e Vs: os volumes da fase extratora do capilar e da

amostra, respectivamente. C°A: a concentração inicial
de soluto na amostra, e KA: o coeficiente de partição
do soluto.

2. Otimização das variáveis in-tube SPME
O aumento da espessura da fase extratora, do

diâmetro interno e do comprimento do capilar tem
resultado em maiores taxas de extração, no entanto,
este procedimento poderá causar picos largos, com
cauda ou dessorção não quantitativa dos solutos. Nas
determinações de antidepressivos não tricíclicos em
fluidos biológicos para fins de monitorização
terapêutica 16, 17 foram utilizados capilares de 70 a 80
cm de comprimento, finos filmes, os quais resultaram

em extrações eficientes, cromatogramas bem definidos
e ausência de efeito de memória, após processo de
dessorção. Nestes ensaios, as taxas de recuperação do
processo in-tube SPME aumentaram com o
crescimento do volume da amostra (figura 2) . Os
volumes do capilar e da seringa (injetor automático)
foram considerados nos experimentos. O volume de

amostra selecionado foi de 100 µL, com vazão de 315

µL min-1 (figuras 2 e 3). Para valores de vazão
inferiores a este intervalo, as extrações apresentaram
menor eficácia e aumento do tempo de análise, já para
valores superiores, observamos formação de bolhas ao
longo do capilar e redução da eficácia da extração. 

O tempo requerido para atingir o equilíbrio de
partição do soluto entre as fases durante o processo
in-tube SPME pode ser expresso segundo a Equação 2.

te = L [1 + KA x (Vf/Vv)] / m (eq.2)

Onde L representa o comprimento do capilar,

KA: coeficiente de partição, Vf: volume da fase

extratora do capilar, Vv: volume livre do capilar, µ:

velocidade linear da amostra. Durante as extrações, as 

variáveis: L, Vf , Vv e o valor KA são fixos; desta forma, 

o tempo de extração depende da velocidade linear da

amostra.

O equilíbrio de sorção entre as fases tem sido

atingido rapidamente, em razão da percolação da

amostra no capilar (ciclos aspirar/dispensar), processo 

equivalente à agitação na SPME convencional. Para as
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Figura 2. Otimização do vol ume de amostra
aspirada/dispensada para as análises in-tube SPME de
antidepressivos em amostras de plasma. Condições in-tube
SPME: amostra plasma (0,5 mL) enriquecida com os
antidepressivos na concentração de 500 ng mL-1, diluída
com 0,5 mL de solução tampão borato (0.05 mol/L, pH 9.0); 
15 ciclos, vazão de 625 µL min-1.
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Figura 3. Otimização da vazão para as análises in-tube
SPME. Condições in-tube SPME: amostra de plasma (0,5
mL) enriquecida com os antidepressivos na concentração de 
500 ng mL-1, diluída com 0,5 mL de solução tampão borato
(0.05 mol/L, pH 9.0); 100 µL de amostra foi
aspirada/dispensada durante 15 ciclos.



análises de antidepressivos não tricíclicos em amostras

de plasma 17, o equilíbrio de sorção foi alcançado após

15 ciclos (figura 4). O número excessivo de ciclos

poderá resultar em dessorção parcial do soluto, durante

a etapa dispensar, ou em picos cromatográficos com

caudas.

Em condição ideal, a percolação da amostra no 

capilar por meio dos ciclos aspirar/dispensar deverá

ser realizada até atingir o equilíbrio de partição dos

compostos com a fase estacionária. No entanto,

quando alta sensibilidade analítica não é requerida,

extrações fora do equilíbrio têm sido realizadas com o

objetivo de diminuir o tempo de análise. 
Queiroz et al. 17, na tentativa de aumentar a

eficiência da extração in-tube SPME com o capilar
OV-1701 (14% cianopropilfenil metilpolisiloxano)
e/ou diminuir o número de ciclos aspirar/dispensar,
inseriram uma etapa aguardar entre os comandos
aspirar e dispensar no programa (tabela 1). No
entanto, não foi observado aumento significativo nas
taxas de extração.

Embora as colunas capilares GC convencionais,
com fase líquida quimicamente ligada (entrecuzada),
sejam estáveis na presença de água ou solventes
orgânicos, elas podem ser facilmente deterioradas na
presença de ácidos inorgânicos ou bases fortes. Desta
forma, torna-se necessário a avaliação da estabilidade da 
fase estacionária, quando exposta à fase móvel durante o 
processo de dessorção. A robustez das fases, OV-1701
17 e imunosorvente 16 foram confirmadas após 100 e 20
extrações, respectivamente, sem variações significativas 
nas taxas de recuperação.

Como a fase extratora OV-1701 não é
trocadora de íons, extrai somente espécies não iônicas 
presentes na amostra, o pH da amostra de plasma foi
ajustado com a adição de solução tampão borato, 0,05
mol L -1 pH = 9,0 17. A diluição da amostra com
solução tampão resultou na diminuição da
viscosidade da matriz biológica, favorecendo a
difusão dos solutos na fase extratora (figura 5).
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Figura 4. Otimização do número de ciclos aspirar/dispensar
para as análises in-tube SPME. Condições in-tube SPME:
amostra de plasma (0,5 mL) enriquecida com os antidepressivos 
na concentração de 500 ng mL-1, diluída com 0,5 mL de solução
tampão borato (0.05 mol/L, pH 9.0); 100 µL de amostra foi
aspirada/dispensada com vazão de 625 µL min-1.

AÇÃO POSIÇÃO QUANTIDADE VAZÃO ALTURA DA AGULHA* / PASSOS

LAVAR AGULHA ––––––
250 µL (água metanol,

50:50 v/v)
–––––– ––––––

VÁLVULA INJETOR CARREGAR –––––– –––––– ––––––

ASPIRAR DE FRASCO A 200 µL de água 625 µL min-1 5 mm

DISPENSAR EM FRASCO B 200 µL de água 625 µL min-1 5 mm

REPETIR –––––– 2 VEZES 625 µL min-1 2 ANTERIORES

ASPIRAR DE AMOSTRA 100 µL 315 µL min-1 5 mm

AGUARDAR –––––– 2 MINUTOS –––––– ––––––

DISPENSAR EM AMOSTRA 100 µL 315 µL min-1 5 mm

REPETIR –––––– 9 VEZES –––––– 3 ANTERIORES

ASPIRAR DE AMOSTRA 100 µL 315 µL min-1 5 mm

AGUARDAR –––––– 2 MINUTOS –––––– ––––––

DISPENSAR EM AMOSTRA 100 µL 315 µL min-1 5 mm

REPETIR –––––– 9 VEZES –––––– 3 ANTERIORES

VÁLVULA INJETOR INJETAR –––––– –––––– ––––––

AJUSTAR A SAÍDA INJETAR –––––– –––––– ––––––

Tabela 1. Programa utilizado nas extrações in-tube SPME.
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Para evitar a obstrução do capilar, pela
deposição dos sais, a adição de sal à amostra de
plasma (efeito salting out) tem sido pouco avaliada
nas análises in-tube SPME.

3. Fases seletivas e aplicações da técnica 
in-tube SPME/LC para análise de
fármacos em fluidos biológicos

Várias colunas capilares GC encontram-se
disponíveis no comércio com diferentes fases
estacionárias, diâmetros internos, comprimentos e
espessuras de filme, as quais podem ser utilizadas
como capilar extrator. A seleção da fase extratora
(líquidas), como em SPME, baseia-se na regra similar 
solubiliza similar. Por exemplo, em coluna apolar
como a fase líquida, polidimetilsiloxano, compostos
hidrofóbicos são retidos de forma seletiva; no entanto, 
os compostos hidrofílicos apresentam maior afinidade 
com a fase polietileno glicol.

O poli(pirrol) (PPY), em razão de sua
permeabilidade (estrutura porosa) e propriedades
multifuncionais, que resultam em interações
intermoleculares ácido-base, dipolo-dipolo, hidrofóbica, 
π–π, ligação de hidrogênio com os solutos, tem sido
avaliado como fase extratora SPME para análises /LC de 
fármacos em fluidos biológicos 4, 8, 11.

O filme de (poli)pirrol tem sido polimerizado
no interior do capilar de sílica pela passagem da
solução do monômero, solução oxidante e N2.
Durante a polimerização química, a cor do capilar
muda gradualmente de amarelo para preto, indicando
a formação do filme (revestimento) de PPY, no
interior da superfície do capilar (figura 6). Embora, o
filme de PPY possa ser facilmente formado pela
polimerização química, o revestimento terá firme
aderência, somente na superfície de capilar polar.

Queiroz et al. têm avaliado o (poli)pirrol nas
análises in-tube SPME/LC com detecção fluorescente,
para separação enantiosseletiva de fluoxetina e
norfluoxetina em amostras de plasma (figura 7).

O (poli)pirrol, quando comparado às fases
convencionais GC, apresentou extrações mais eficientes 
para as análises de anfetaminas em urina e cabelo 8, de
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Figura 5.  Otimização do pH da matriz para as análises
in-tube SPME. Condições in-tube SPME: amostra de
plasma (0,5 mL) enriquecida com os antidepressivos na
concentração de 500 ng mL-1, diluída com 0,5 mL de
solução tampão; 100 µL de amostra foi aspirada/dispensada
durante 15 ciclos com vazão de 625 µL min-1.

Figura 6. Oxidação química da polimerização do (poli)pirrol.

Figura 7. Cromatograma in-tube SPME/LC com detecção
fluorescente (lex: 230 nm e lem: 290 nm) de amostra de
plasma enriquecida com os antidepressivos na concentração 
de 300 ng mL-1. 1: S-norfluoxetina, 2: R-norfluoxetina, 3:
S-fluoxetina, 4: R-fluoxetina. Coluna: Chiralcel OD-R (250
x 4,6 mm) - Chiralcel Tech®.
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β-bloqueadores em urina e soro 4 e de verapamil e
principais metabólitos em várias matrizes biológicas,
como plasma, urina e cultura de célula 11. O capilar PPY
mostrou-se estável nas condições de análise, permitindo
a utilização em centenas de determinações.

Pawliszyn et al. 7 desenvolveram um capilar
de (poli) éter-éter-cetona (PEEK) empacotado com
fase de acesso restrito, ou seja, superfície hidrofílica
biocompatível (diol, ADS) na parte externa e
hidrofóbica (octadecilsilano, C18) no interior dos
poros da partícula do sorvente. As macromoléculas,
tais como as proteínas dos fluidos biológicos, não
penetraram nos poros (barreira física) e foram
excluídas rapidamente, ao passo que as moléculas
hidrofóbicas penetraram nos poros e foram retidas,
pelo processo de partição. O material ADS
biocompatível permitiu análise direta de
benzodiazepínicos em amostras de soro, sem remoção 
prévia de proteínas.

Os polímeros impressos molecularmente
(MIP) foram sintetizados, como sorvente, para
análises in-tube SPME/LC de propanolol em
amostras de soro 7. Os MIP têm sido obtidos por
polimerização na presença de uma molécula molde a
ser impressa, ou seja, esqueleto polimérico formado
ao redor do soluto, ou de uma molécula com estrutura
análoga. Após a polimerização, a molécula impressa é 
removida por dissolução ou evaporação (quando são
solutos voláteis), revelando sítios de ligação, ou seja,
cavidades sintéticas equivalentes em forma e tamanho 
do analito. Em razão da memória molecular do
polímero, o método in-tube SPME/LC padronizado
apresentou alta seletividade e em limites de detecção

de 0,32 µg/mL, com detecção LC-UV. O capilar MIP
foi utilizado em mais de 500 extrações, sem perda
significativa da eficiência, demonstrando excelente
robustez, estabilidade mecânica e química 7. 

As ciclodextrinas possuem em sua estrutura
grupos hidroxila primários e secundários orientados
para o exterior. Assim, possuem exterior hidrofílico e
uma cavidade interna hidrofóbica. Tal cavidade
permite às ciclodextrinas complexarem moléculas
que apresentem dimensões compatíveis. 

O capilar β-ciclodextrina (β-CD), preparado
pela técnica sol-gel, foi utilizado para análises in-tube
SPME/LC de anti-inflamatórios em urina, pelo
reconhecimento molecular, ou seja, formação de

complexos de inclusão entre os fármacos e β-CD. A

robustez do capilar β-CD foi confirmada após 250
extrações, sem perda significativa da eficiência das
extrações. 

As fases monolíticas possuem estrutura sólida
e altamente porosa, de micro (< 2 nm) ou
mesoporosos (2 a 50 nm) e canais relativamente
grandes (2 µm), que favorecem altas permeabilidade e 
retenção. 

Yi Fan et al. 12 sintetizaram cilindros
monolíticos poliméricos orgânicos, polimerização in
situ no capilar de sílica fundida de ácido
metacrílico-dimetacrilato de etilenoglicol por meio do 
aquecimento de uma mistura de monômero, agente de
entrecruzamento, um iniciador e agentes porogênicos. 
A funcionalização da fase monolítica, pela
incorporação de moléculas hidrofóbicas e de grupos
ácidos, favoreceu a extração de fármacos básicos em
amostras de soro, resultando em limites de detecção
(detecção UV) de 6,5 a 12,8 ng mL-1. O aumento da
eficiência das extrações permitiu a utilização de
capilares com menor comprimento, 20 cm.

Queiroz et al.16 avaliaram a especificidade das
interações antígeno-anticorpo nas análises in-tube
SPME/LC-MS de fluoxetina em amostras de plasma,
com capilar imunosorvente com anticorpos
antifluoxetina imobilizados. Os anticorpos
antifluoxetina foram obtidos por meio de imunizações 
em coelhos. Os compostos de baixa massa molar, não
são capazes de obter ou iniciar uma resposta imune.
Em razão deste fato, antes da imunização, as
moléculas de fluoxetina foram modificadas pelas
ligações às moléculas de albumina de soro bovino. O
imunosoro policlonal resultante, mistura complexa de 
anticorpos distintos, gerados por diferentes clones de
células, foi purificado em coluna DEAE-Sefarose. 

Para a imobilização dos anticorpos junto à
superfície interna do capilar de sílica fundida, esta foi
inicialmente ativada com (amino)propil trietoxissilano
(APTES), resultando em grupos de aminas primárias.
O reagente glutaraldeído, em sequência, foi utilizado
para modificar esta superfície, permitindo a ligação das 
moléculas dos anticorpos, pelas reações entre o grupo
amina da proteína e o grupo aldeído da superfície
(figura 8). 

A fase imunosorvente apresentou reatividade
para fluoxetina e seu metabólito norfluoxetina, no
entanto, com o aumento da concentração deste
fármaco em amostras de soro na faixa de
concentração de 100 a 500 ng/mL, não foi observado
aumento linear na massa extraída. Desta forma, o
método “in-tube” SPME/LC-MS é capaz de
identificar a presença de norfluoxetina, permitindo a
análise qualitativa em amostras de soro, mas não
apresenta resposta linear para as análises
quantitativas.
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Fármacos (matriz) Ciclos, volume e vazão Capilar Detecção (LD) Referências

Ranitidina
(urina)

10 ciclos - 30 µL
100 µL min-1 

Omegawax 250 
LC-UV

(1,4 ng mL-1) 
Kataoka et al. 1999 2

Antidepressivos
(urina)

80 µL min-1 
t = 10 min 

DB-1 
µLC-UV 

(5 ng mL-1) 
Saito et al. 2000 3

β-bloqueadores
(urina, soro)

15 ciclos - 30 µL 
100 µL min-1 Polipirrol

LC-MS 
(0,1 ng mL-1) 

Wu et al. 2000 4

Anfetaminas
(urina)

15 ciclos - 30 µL 
100 µL min-1  

Omegawax 250 
LC-MS 

(0,3-0,8 ng mL-1) 
Kataoka et al. 2000 5

Benzodiazepínicos
(soro, urina)

10 ciclos - 30 µL 
0,3 mL min-1 

Supelco-Q PLOT 
LC-MS 

(0,02-2,0 ng mL-1) 
Yuan et al. 2000 6

Propanolol
(soro)

10 ciclos - 45 µL 
50 µL min-1 

MIP 
LC-UV 

(0,3 µg mL-1) 
Mullett et al. 2001 7

Anfetaminas
(urina, cabelo)

10 ciclos - 40 µL 
100 µL min-1 

Polipirrol
LC-MS

(8-56 ng L-1) 
Wu et al. 2001 8

Antidepressivos
(urina)

80 µL min-1 DB-5 
CE-UV 

(44-153 ng mL-1) 
Jinno et al. 2001 9

Benzodiazepínicos
(soro)

4 ciclos - 20 µL 
20 µL min-1 

RAM / ADS 
LC-UV 

(24 - 26 ng mL-1) 
Mullett et al. 2002 10

Verapamil e metabólitos
(plasma, urina) 

40 ciclos - 30 µL 
100 µL min-1 

Polipirrol
LC-MS

(5-8 ng mL-1) 
Walles et al. 2002 11

Teobromina, teofilina e cafeína
(urina)

4-6 min - 1 µg mL-1 (amostra)
0,04 mL min-1

Poli
(MAA-EGDMA)

LC-UV
(6,6-12 ng mL-1)

Fan et al. 2004 12

Anti-inflamatórios
(urina)

50 s - 250 µL (amostra)
300 µL min-1 β-ciclodextrina

LC-UV
(18-38 ng mL-1)

Wang et al. 2005 13

Propanolol enantiômeros
(urina)

0,04 mL min-1 β-ciclodextrina
CEC-UV

(4-7 ng mL-1)
Feng et al. 2007 14

Cortisol
(saliva)

20 ciclos - 40 µL (amostra)
150 µL min-1 Supelco Q PLOT

LC-MS
(5 pg mL-1)

Kataoka et al. 2007 15

Fluoxetina
(soro)

15 ciclos - 100 µL (amostra)
315 µL min-1 Imunosorvente

LC-MS
(5 ng mL-1)

Queiroz et al. 2008 16

Antidepressivos não tricíclicos
(plasma)

2 ciclos - 50 µL (amostra)
400 µL min-1 OV-1701

LC-UV
(20 a 50 ng mL-1)

Queiroz et al. 2008 17

Nicotina, cotinina, nornicotina,
anabasina e anatabina

(urina e saliva)

25 ciclos - 40 µL (amostra)
150 µL min-1 CP-Pora PLOT amina

LC-MS
(15-40 pg mL-1)

Saito et al. 2009 18

LD: limite de detecção, LC-UV: cromatografia líquida com detector ultravioleta, MIP: polímero molecularmente impresso, µLC:micro LC,
LC-MS: cromatografia líquida com detector de espectrometria de massas, RAM/ADS: material de acesso restrito / aquil diol silica.
MAA-EGDMA: ácido metacrílico-dimetacrilato de etilenoglicol, β-bloqueadores: nadolol, pindolol, acebutolol, timolol, metoprolol,
oxprenolol, labetalol, propanolol, alprenolol. Benzodiazepínicos: clonazepam, axazepam, temazapam, nordazepam, diazepam.
Antidepressivos: desipramina, nortriptilina, imipramina e amitriptilina, anti-inflamatórios: cetoprofen, fenbufem e ibuprofen; Antidepressivos
não tricíclicos: mirtazapina, citalopram, paroxetina, duloxetina, fluoxetina e sertralin; .OV1701: 14% cianopropil fenil metil polisiloxano.

Tabela 2. Aplicações da técnica in-tube SPME na análise de fármacos em fluidos biológicos.

A extração imunosorvente é baseada no
processo de adsorção. As fases extratoras, nas quais o
processo de adsorção é predominante, têm sido
caracterizadas pelas isotérmicas de adsorção (massa
extraída versus concentração adicionada nas
amostras), com faixa não linear próxima a máxima
capacidade do sorvente. As isotérmicas de adsorção
têm apresentado faixa linear para baixas
concentrações e platô de saturação em concentrações
que excedem a concentração de saturação crítica. O
método in-tube SPME-LC/MS para as determinações

de fluoxetina em amostras de soro apresentou
linearidade na faixa de 5 a 50 ng mL-1.16

A estabilidade da fase imunosorvente foi avaliada
após duas semanas de armazenamento do capilar em
solução tampão fosfato e 0.05% de azida sódica. Não foi
observada mudança significante nos resultados, quando
comparados aos obtidos com o capilar recentemente
desenvolvido 16.

Algumas aplicações da técnica in-tube SPME,
para análise de fármacos em fluidos biológicos, são
ilustradas na tabela 2.



4. Conclusões
O sistema in-tube SPME/LC pode ser

facilmente montado, fixando-se o capilar de sílica
fundida revestido internamente com a fase extratora
entre a alça de amostragem e a agulha do injetor
automático do LC ou, simplesmente, substituindo a
alça de amostragem.

As variáveis (volume da amostra, número de
ciclos aspirar/dispensar, vazão da amostra e pH da
amostra) deverão ser otimizadas, para que as extrações
in-tube SPME ocorram em condições correspondentes
ao equilíbrio de sorção. 

A técnica in-tube SPME/LC, quando
comparada à SPME , além de minimizar o volume da
amostra, permite a extração e concentração dos solutos
em linha com a separação e detecção cromatográfica,
ou seja, automação dos métodos cromatográficos,
resultando em maior precisão analítica e menor tempo
de análise. Como as amostras são injetadas no sistema,
praticamente em seu estado fisiológico, diminui a
exposição dos analistas aos fluidos biológicos. 

Considerando o processo de dessorção, a
técnica SPME, com dessorção em fase líquida
(off-line) é bem simples e pouco dispendiosa, no
entanto, não é possível injetar 100% do soluto
dessorvido, já a técnica in-tube SPME, além de
minimizar perdas do soluto, durante o processo de
extração, todo o soluto extraído é introduzido no
sistema analítico, aumentando a sensibilidade
analítica. 

O desenvolvimento de novas fases extratoras
in-tube SPME, tais como MIP, monolítica e
imunosorvente permitiu maior
seletividade/especificidade analítica, C-18/ADS, a
extração direta dos solutos com exclusão das

macromoléculas, β-CD, formação de complexos de

inclusão entre os fármacos e β-CD e PPY, alta
permeabilidade e interações intermoleculares
ácido-base.
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Uno de los problemas fundamentales de la
cromatografía consiste en la determinación del
número correcto de componentes presentes en una
mezcla compleja; el otro aspecto importante está
relacionado con su identificación inequívoca. La
preparación de la muestra, la columna cromatográfica

usada, su dimensión y la polaridad de la fase
estacionaria, junto con la resolución y la selectividad,
los sistemas de inyección y detección (selectividad y
sensibilidad), entre otros aspectos, inciden sobre el
reconocimiento del número de componentes
registrados en la mezcla.1
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Resumo
La determinación del número de componentes en una mezcla de sustancias compleja es un problema

fundamental para el que se pueden encontrar soluciones con diferente nivel de exactitud, en función de las

decisiones tomadas a todo lo largo del proceso analítico, desde la

preparación de la muestra, pasando por la técnica cromatográfica usada, 

el modo de inyección, la columna cromatográfica, y el sistema de

detección.   En este artículo se presentan ejemplos que ilustran la

incidencia de varios de estos parámetros sobre la respuesta a cuántos

componentes tiene una mezcla.

Abstract
The number of components determination in a complex mixture of substances is a fundamental problem for

which various solutions with different accuracy may be applied, as a function of decisions taken along the analytical 

process, starting from sample preparation, following to the

chromatographic technique, the injection mode, the chromatographic

column, and the detection system employed.   This article presents some 

examples to illustrate the incidence of several of these parameters on the 

definition of how many components are really present in a complex

mixture.
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La cromatografía de gases (GC), técnica en
uso intensivo en muchas ramas de la ciencia, ya por
más de un medio siglo, tiene su más grande fortaleza
en la determinación de cuántos componentes y en qué
proporción se encuentran en una mezcla. Sin
embargo, la capacidad de establecer la naturaleza y la
estructura química de estos compuestos separados y
cuantificados, es bastante ambigua y reducida, y
requiere de detectores espectroscópicos. Entre ellos,
el más usado, es el detector espectrométrico de masas
(MS). MS permite obtener la “huella digital” de la
molécula, i.e. su espectro de masas, que proporciona
la información sobre la masa molecular, composición
elemental (si se usan espectrómetros de masas de alta
resolución), grupos funcionales presentes y, en
algunos casos, la geometría e isomería espacial de la
molécula2,3. 

De las características más relevantes de la

columna cromatográfica se destaca su resolución, o
sea la capacidad para separar los componentes con
constantes de distribución, KD muy cercanas. La
resolución cromatográfica es función de muchos
parámetros operacionales; en primer lugar, de la
dimensión de la columna, o sea, su longitud (L),
diámetro interno (I.D.) y el grosor de la fase
estacionaria (df). A mayor número de componentes
presentes en la mezcla, y a mayor similitud estructural 
entre ellos (isomería), se requieren columnas más
largas, para la separación de los compuestos, pero,
para el mismo propósito, se pueden emplear columnas 
de menor diámetro interno. Obviamente, el
incremento de la longitud de la columna aumenta
notoriamente el tiempo de análisis. Es así, como el
análisis de hidrocarburos poliaromáticos (PAHs) se
hace en columnas de 30 m de longitud, mientras que la 
separación de hidrocarburos en gasolinas requiere
columnas más largas, de 100 m. Un efecto similar, que 
conduce al incremento de la resolución, pero aún más
pronunciado que el aumento de la longitud de la
columna, lo ejerce la reducción del diámetro interno
(I.D.). El aumento en 2 veces de la longitud de la
columna, duplica su resolución, mientras que la
reducción en 2 veces del diámetro interno de la
columna, aumenta la resolución 4 veces. La reducción 
de diámetro de las columnas hasta 0.1 y 0.05 mm
(columnas micro-bore), conduce a la aparición de la
llamada cromatografía rápida (fast chromatography),
que permite separar las mezclas complejas en tiempo
de segundos. Pero ello conduce también a una
dramática reducción de la capacidad de muestra, o
sea, no será posible hacer el análisis en columnas
micro-bore de compuestos a nivel de trazas. La

selección de la longitud y el diámetro interno de la
columna es un compromiso muy importante entre el
tiempo de análisis, la resolución requerida y la
sensibilidad4,5.

El grosor de la fase estacionaria (f.e.) se escoge 
de acuerdo con la volatilidad de la muestra. Mezclas
de compuestos muy volátiles requieren las columnas
con mayor grosor de la fase estacionaria, de hasta 5
µm. Compuestos con alta temperatura de ebullición,
por ejemplo, PAHs o esteroides, se analizan en
columnas con df más pequeño, e.g., 0.25 µm o menor.
El aumento del espesor de la fase estacionaria
conduce al incremento de la retención de los
compuestos, lo que requiere el aumento de la
temperatura de columna para acelerar la elución de
componentes, pero ello, conduce también al
incremento del sangrado (bleeding) de la fase
estacionaria, que se vuelve más pronunciado a
temperaturas altas en columnas con mayor df. O sea,
la volatilidad (presión de vapor) de las sustancias es la 
mejor guía para la selección correcta del grosor de la
fase estacionaria: a mayor presión de vapor (menor
temperatura de ebullición) de los componentes, se
requieren mayores valores de df de la fase
estacionaria.

La selección de la polaridad de la f.e. está
condicionada por el tipo de muestra, su composición y 
la polaridad de los componentes a analizar. En
columnas apolares, e.g. poli(dimetilsiloxanos),
generalmente, los compuestos eluyen de acuerdo con
sus puntos de ebullición; en columnas polares, e.g.,
poli(etilenglicol), las fuerzas intermoleculares (entre
el polímero de la f.e. y el analito) y los momentos
dipolares de las sustancias gobiernan su retención y el
orden de salida de la columna. Es por esto que para las 
mezclas complejas, que contienen componentes tanto
polares, como apolares, se requiere a menudo llevar a
cabo su análisis en dos columnas, de polaridad
ortogonal, tal como se hace, por ejemplo, para el
análisis de aceites esenciales, aromas y perfumes. En

la Figura 1 aparecen dos cromatogramas típicos del
aceite esencial aislado de la cáscara de limón africano
(Swinglea glutinosa), analizado en dos columnas con
f.e. diferentes, polar (polietilenglicol) y apolar
(polidimetilsiloxano). Se puede observar, cómo
cambian los tiempos de retención (tR) de los
componentes con la polaridad de la f.e. Por ejemplo,
citronelal, aldehído monoterpénico, compuesto polar, 
eluye mucho más tarde en una columna polar que en la 
apolar.

Debido a que los tR de los componentes son
función de muchos parámetros, entre los cuales
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figuran la dimensión de la columna, la polaridad de la
f.e., la programación de la temperatura del horno y la
velocidad del flujo de gas de arrastre, para su
comparación en diferentes columnas se utilizan los
índices de retención, cuyos valores deben en teoría
depender solo de la polaridad de la f.e. (en realidad, la
temperatura también tiene efecto sobre el valor de
índice de retención determinado)6. Los índices de
retención de los componentes en una mezcla,
llamados a menudo índices de retención de Kováts, se
miden en dos columnas de diferente polaridad, con
respecto a los tiempos de retención de hidrocarburos
lineales (parafinas), analizados en estas columnas,
bajo las mismas condiciones operativas y sirven como 
una base de datos de referencia y de comparación
junto con los espectros de masas-, para la
identificación de las sustancias en una mezcla.

En conclusión, la respuesta correcta a la
pregunta cuántos componentes hay en una mezcla,
depende, entre otros factores, de la resolución de la
columna (polaridad de la f.e. y las dimensiones de la
columna), y también de otros factores operacionales,
tales como la velocidad del gas de arrastre (para
columnas capilares, de diámetro interno igual o menor 
de 0.32 mm, generalmente, la velocidad lineal media
del gas transportador es de 25 – 40 cm/s) y de la
programación de la temperatura del horno, puesto que 
las constantes de distribución KD son funciones tanto
de la naturaleza del analito, la polaridad de la f.e., la
velocidad y el tipo del gas de arrastre, como también
de la temperatura de la columna7. El rango de
temperatura del horno a programar (por ejemplo, 45 –
300 °C) depende del intervalo de temperaturas de
ebullición de los componentes en la mezcla; la
velocidad de calentamiento de la columna es función
de su longitud, e.g., entre más larga es la columna más
lento debe ser su calentamiento.

Cuántos componentes hay en una mezcla
depende también de cómo se preparó ésta, o sea de la

técnica de extracción, la limpieza (clean-up) del
extracto y la separación de interferencias, así como
del grado de concentración del extracto8. En la

Figura 2 aparecen cromatogramas típicos de
extractos (corrientes iónicas totales, TIC) de “lavado” 
de manos con disolvente (acetona), con diferentes
grados de concentración con una corriente de
nitrógeno, i.e., 1:2 y 1:200 veces, respectivamente. La 
diferencia de los dos extractos es inmensa, aunque el
número de componentes en cada uno de ellos es el
mismo; en el extracto con mayor grado de

concentración se “descubre” la presencia de un
número de componentes mucho más alto y se
vislumbran sobre todo aquellas sustancias, que se
encuentran a nivel de trazas.

En la Figura 3 se observan las diferencias, en
cuanto al número de los componentes, registrados en
un aceite esencial del limón africano (Swinglea
glutinosa, Familia Rutaceae), al inyectarlo
directamente a la columna cromatográfica (solución
al 30% en diclorometano, split 1:30) o al introducir su
fracción volátil, obtenida por la técnica de
micro-extracción en fase sólida (SPME) en fase vapor 
o espacio de cabeza, headspace (HS). Como la técnica 
HS-SPME tiene una importante característica de no
sólo extraer los volátiles, sino también concentrarlos
sobre la fibra, se pueden observar más componentes
en el cromatograma del extracto de HS-SPME del
aceite, en comparación con los que se observan en el
cromatograma obtenido con la inyección directa de la
solución del aceite en disolvente9. 

Figura 1. Cromatogramas típicos del aceite esencial obtenido
de la cáscara de limón africano. A. Columna con f.e. polar
(DBWAX, 60 m x 0.25 mm x 0.25 µm). B. Columna con f.e.
apolar (DB-1, 60 m x 0.25 mm x 0.25 µm). Detector de
ionización en llama (FID). Relación Split 1:30. Programación
de la temperatura: 40 °C (5 min) @ 3 °C/min hasta 250 °C (5
min). Volumen de inyección - 1 µL (20% en diclorometano). 
a – p-Cimeno; b – Linalool; c – α-Bergamoteno; d –
cis-Allocimeno; e – Citronellal; f – Neral.
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Figura 3. Cromatogramas típicos (TICs) de: A. Fracción volátil obtenida por HS-SPME (fibra
PDMS/DVB) de la fase vapor del aceite esencial puro de limón africano (Swinglea glutinosa). Tiempo de 
exposición de la fibra (PDMS/DVB) – 5 min, temperatura 30 °C. Relación split 1:30; B. Aceite esencial,
obtenido por hidrodestilación, de la cáscara de limón africano (Solución al 30% en diclorometano,
inyección split 1:30). Columna DB-1MS (60 m x 0.25 mm x 0.25 µm), f.e. 100% poli(dimetilsiloxano).
Detector selectivo de masas (MSD, EI, 70 eV). Modo de adquisición full scan (m/z 30 – 400).

Figura 2. Cromatogramas típicos (TIC) de extractos de “lavado” de manos con disolvente (acetona),
con diferentes grados de concentración (bajo flujo de nitrógeno). A. Concentración 1:2; B.
Concentración 1:200. Columna DB- 5 (60 m x 0.25 mm x 0.25 µm), f.e. 5%-fenil-poli(metilsiloxano).
Inyección split (1:30). Volumen de inyección 1 µL. Detector selectivo de masas cuadrupolar (MSD).
Impacto de electrones (EI), 70 eV. Modo de adquisición full scan (m/z 30 – 400).



Otro parámetro, absolutamente
fundamental para determinar cuántos
componentes hay en una mezcla, es el
modo de inyección de la mezcla al
cromatógrafo. En un puerto de inyección
estándar, split/splitless, el flujo de gas en la 
válvula split determina la fracción de la
muestra que entra a la columna; a mayor
relación split, menor cantidad de la
muestra ingresa a la columna. Las muestras 
concentradas se inyectan en modo de
división de la muestra, sólo una pequeña
alícuota entra a la columna; por otra parte,
la necesidad de analizar compuestos a
nivel de trazas, por ejemplo, en muestras
ambientales o forenses, requiere la
transferencia completa de la muestra a la
columna, sin su división, lo que se hace en
el llamado modo splitless. Por ejemplo, en
la Figura 4 se puede observar la diferencia
muy grande en el número de compuestos
registrados en cromatogramas del aceite
esencial de limón africano, inyectado en
dos modos, split y splitless. El modo
splitless implica la transferencia lenta (ca.
1 mL/min) de la muestra a la columna a través del
puerto de inyección caliente, lo que puede conducir a
la descomposición térmica y/o a la isomerización de
algunos componentes de la mezcla, tal como se puede
observar en el cromatograma (Figura 4, A),
caracterizado por el aumento de la co-elución de los
compuestos estructuralmente similares (aquí,
sesquiterpenos con tR de 27 a 33 min) y/o,
posiblemente, por su isomerización térmica en el
puerto de inyección.

Un modo de transferencia completa de la
muestra a la columna, que evita la discriminación de
componentes por su volatilidad y peso molecular, es
la inyección on-column, i.e. la aplicación de la
muestra directamente en la cabeza de la columna.
Podría éste ser un modo de inyección “ideal”, pero,
para muchas muestras, existe el riesgo de la
contaminación severa de la columna, debido a que
algunos componentes (interferencias) no volátiles se
“filtrarán” a la columna, o sea no se retendrán en el
liner del puerto de inyección y pasarán directamente a
la columna analítica, contaminándola severamente.
Se requiere, luego, el uso de una pre-columna
(retention gap), unida al puerto de inyección y a la
columna analítica, para prevenir la deposición de
interferencias en la última.

En la Tabla 1 se puede observar la diferencia en 
el número de componentes registrados en cantidades
relativas (> 0.005%) en la muestra de aceite esencial de
limón africano, analizado en la misma columna y
programación de su temperatura y con el mismo
sistema de detección (FID), pero usando diferentes
modos de inyección (split, splitless, on-column,
HS-SPME).

Tabla 1. Número de componentes registrados (> 0.005%) en
el aceite esencial de limón africano (Swinglea glutinosa),
analizado en la columna DB-1MS (100%-polidimetilsiloxano, 
60 m x 0.25 mm x 0.25 µm), con el sistema de detección –
FID, en función de diferentes modos de inyección.

Modo de inyección
Número de

componentes
Volumen de

inyección, µL

Split (1:30) 25 1.0

On-column 45 0.2

Splitless ca. 60 1.0

HS-SPME (Split 1:30) 57 -

Otro aspecto muy importante de la inyección
en el modo splitless es el tiempo de la transferencia de
la muestra a la columna, que es prolongado (ca. 1
min), lo que puede generar la descomposición térmica 
de algunos de sus componentes, por ejemplo,
determinados pesticidas organofosforados,
carbamatos, nitroaromáticos, esteroles, alcaloides,
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A

12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 32.00 34.00

B
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Figura 4. Cromatogramas típicos del aceite esencial del limón africano
(Swinglea glutinosa), inyectado a la columna en modos: A. Splitless y B.
Split (1:30). Columna DB-1MS (60 m x 0.25 mm x 0.25 µm), f.e. 100%
poli(dimetilsiloxano). Volumen de inyección – 1 µL (Solución del aceite en
diclorometano, 30%). Detector selectivo de masas (MSD, EI, 70 eV). Modo
de adquisición full scan (m/z 30 – 400).



Figura 5. Cromatogramas del extracto obtenido por SFE (CO2) de alimento para pollos preparado con base en la harina de
sorgo. Columna DB-5 (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm), 5%-fenil-poli(metilsiloxano). Volumen de inyección – 1 µL (Solución del
extracto SFE en diclorometano). Detector selectivo de masas (MSD, EI, 70 eV). Modo de adquisición full scan (m/z 30 – 450).
Picos mayoritarios, asimétricos, corresponden a los ácidos grasos no derivados. A. Inyección en modo splitless; B – Inyección
en modo splitless pulsado. La flecha indica el registro de una sustancia termolábil, identificada con base en su espectro de masas
como la monocrotalina.
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entre otros. Para posibilitar el análisis de compuestos
termolábiles, a nivel de trazas, en modo splitless, se ha 
ideado un modo especial de splitless “pulsado”, que
se realiza incrementando la presión en la cabeza de la
columna durante la inyección, mientras que la
muestra es transferida a la columna. En este caso, el
tiempo de residencia de la muestra en el liner caliente
(250 – 300 °C) del puerto de inyección se reduce
dramáticamente y, con ello, la probabilidad de la
descomposición térmica de algunos componentes.

Un ejemplo interesante de esta importante
aplicación del modo splitless pulsado fue el
descubrimiento de la presencia de un alcaloide
pirrolizidínico (la monocrotalina) en alimento para pollos. 
Hace dos años, ocurrió un accidente en varias granjas
avícolas en Bucaramanga (Colombia), acompañado de la
muerte de miles de pollos. La autopsia de aves mostró la
destrucción de hígado y pulmón, evidenciando la
intoxicación mortal con una sustancia pronunciadamente

hepatotóxica y neumotóxica. El análisis del alimento para
pollos, elaborado con base en la harina de sorgo, y que fue 
el primer sospechoso en causar su intoxicación y la
muerte, sin embargo, no reveló la presencia de residuos
de pesticidas, ni de aflatoxinas; tampoco un examen
microbiológico descubrió contaminación bacteriana. El
extracto del alimento se obtuvo por dos métodos, i.e., (1)
extracción Soxhlet con diclorometano y (2) con fluido
supercrítico (SFE, CO2). Ambos extractos se analizaron
en una columna DB-5 de 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm,
5%-fenil-poli(metilsiloxano), usando el sistema de
detección selectiva de masas y dos modos de inyección,
splitless y splitless pulsado. En la Figura 5 aparecen
registrados dos cromatogramas del extracto SFE del
alimento, inyectado en modos splitless y splitless
pulsado. La última técnica de inyección permitió registrar 
un “nuevo” componente en la mezcla, que posiblemente
padece la destrucción en el puerto de inyección cuando la
muestra se introduce a la columna en modo splitless.
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Analizados por cromatografía de gases con
detección selectiva de nitrógeno y fósforo (NPD), en
ambos extractos (Soxhlet, SFE) se confirmó la
presencia de un compuesto nitrogenado (Figura 6),
cuya identidad química se estableció a través de su
espectro de masas, que correspondió a la
monocrotalina (Figura 7), uno de los alcaloides más
tóxicos de la familia de los alcaloides pirrolizidínicos.
La monocrotalina puede encontrarse en plantas de
varias familias; en este caso particular, como mostró
la investigación, la fuente de la monocrotalina en el
alimento para pollos era la planta Crotalaria retusa
(Familia Leguminoceae), cuyas semillas, que

contenían la monocrotalina, se cosecharon junto con
las del sorgo y luego contaminaron el alimento
preparado, en dosis letal para los pollos10.

De esta manera, se establece claramente la
importancia de escoger correctamente el sistema de
inyección de la muestra al cromatógrafo; de ello
depende tanto la sensibilidad en la detección de
componentes en trazas, como el número registrado en
la mezcla a separar. La columna cromatográfica y el
sistema de inyección son elementos importantes en la
respuesta correcta a la pregunta: ¿Cuántos
componentes hay en una mezcla?
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Figura 6. Cromatograma típico del extracto de alimento para pollos, aislado por SFE (CO2). Detector
selectivo de nitrógeno y fósforo (NPD). Columna DB-5 (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm),
5%-fenil-poli(metilsiloxano). Volumen de inyección – 1 µL (Solución del extracto SFE en metanol).
Modo de inyección – splitless pulsado.
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Figura 7. Espectro de masas de la monocrotalina (M+., m/z 325). Ionización por impacto de electrones (EI, 70 eV).



En una mezcla tan compleja como es el
extracto de café, es difícil establecer el número
correcto de componentes presentes, aunque se use una 
columna cromatográfica larga (50 ó 60 m).
Actualmente, se conocen y han sido detectados en el
aroma de café más de 800 compuestos de muy diversa
naturaleza química. Una de las estrategias
convencionales, cuando no hay acceso a la
cromatografía total (Comprehensive GC x GC),
consiste en emplear varios sistemas de detección
selectiva11. Obviamente, esto incrementa el costo del
análisis, pero permite hacerlo por familias de
compuestos, según el tipo de heteroátomo o el grupo
funcional presente en la molécula (e.g., N, S, grupos
electronegativos, aromáticos, etc). Si se encuentran
sustancias co-eluidas, pero una de ellas
genera una señal en un detector selectivo,
mientras que la otra es “transparente” para él, 
es posible acercarse con mayor precisión a la
respuesta de cuántos componentes hay en
una mezcla, al emplear una serie de
detectores selectivos. En la Figura 8,
aparece un fragmento del cromatograma (A), 
obtenido con un detector selectivo de masas
(corriente iónica total), donde se resalta el
pico correspondiente a la co-elución de dos
sustancias, una oxigenada y la otra azufrada.
Un análisis de la mezcla de sustancias del
aroma de café tostado, aislado por la técnica
de purga y trampa con solvente, empleando
un detector fotométrico de llama (FPD) en
modo de azufre, permite vislumbrar
claramente la presencia de los componentes
azufrados (Figura 8, C), muchos de los
cuales co-eluyen con otros compuestos del
aroma de café aislado (Figura 8, B). Un
análisis similar se puede hacer con un
detector selectivo de nitrógeno y fósforo
(NPD) o con el de captura de electrones
(ECD), así como con un detector de masas
operado en modo de monitoreo de ion(es)
seleccionado(s) característicos para
determinado grupo de compuestos, para ver
diferentes clases de sustancias presentes en
una mezcla enormemente compleja, como lo
es el aroma de café. 

Nuevamente, para aproximarse a la
contestación correcta a la pregunta sobre
cuántos componentes hay en una mezcla, es
necesario tener en cuenta y poder combinar
varias estrategias convencionales: en primer
lugar, la preparación misma de la muestra, su
limpieza (clean-up), eliminación de

interferencias, concentración y selección correcta de
la técnica de extracción; en segundo lugar, es el
sistema de separación optimizado, i.e. la columna, su
longitud, diámetro interno, el grosor de la fase
estacionaria, la selección correcta de la polaridad de la 
fase, la programación de temperatura y la velocidad
del gas de arrastre, entre otros parámetros; como ya se
ha mostrado, es vital la selección correcta del modo de 
inyección, volumen de la muestra inyectado y el
solvente usado; y, por último, el sistema de detección
juega un rol fundamental para garantizar la
sensibilidad de registro (volumen de detector, gas
make-up, temperatura, etc.) de los componentes de la
mezcla.
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Figura 8. Cromatogramas típicos del aroma de café tostado, aislado por la
técnica de purga y trampa (P&T) con solvente (diclorometano) simultánea.
Columna DB-5 (60 m x 0.25 mm x 0.25 µm), 5%-fenil-poli(metilsiloxano). 
Volumen de inyección – 1 µL (Solución en diclorometano). Modo de
inyección – split (1:30). A. Fragmento de la corriente iónica total
(cromatograma). Detector selectivo de masas (MSD, EI, 70 eV). Modo de
adquisición – full scan (m/z 30 – 350). Se observa la co-elución de dos
compuestos, oxigenado y azufrado. B. Corriente iónica total
(cromatograma) del aroma de café. MSD (EI, 70 eV). Full scan. Más de
300 picos registrados (>0.005%). C. Cromatograma del mismo extracto de
aroma de café, obtenido con detector fotométrico de llama (FPD). a-
Tiofeno; b – 2-Metiltiofeno; c – Tetrahidrotiofeno; d – 2,4-Dimetiltiofeno.
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Sin embargo, el mayor desafío para la
separación de mezclas complejas lo presenta la
frecuente co-elución de picos cromatográficos de
sustancias con constantes de distribución
extremadamente cercanas; es cuando muchas
estrategias convencionales, enumeradas arriba,
también fallan o son insuficientes. La cromatografía
multidimensional, que permita separar los picos de
sustancias parcial o totalmente co-eluidas, en una
segunda columna, a través de la operación de “corte
de corazón” (heart-cutting), usando válvulas
neumáticas de conmutación (hoy en día también se ha
introducido la tecnología micro-fluídica) entre las dos 
columnas y desviando parte del eluyente de la primera 
a la segunda columna, ha jugado un papel importante
en el desarrollo de métodos de separación de mezclas
complejas. La cromatografía multidimensional
requiere por lo menos dos detectores y puede tener
configuraciones de hasta tres columnas en el mismo
horno o en hornos cromatográficos separados. Junto
con esto y otras estrategias convencionales, hoy en día 
existe una de las soluciones modernas, exhaustivas,
aunque aún poco accesible para la mayoría de los
laboratorios, para la separación de mezclas
multicomponente, que es la llamada cromatografía de
gases completa o total bidimensional (Comprehensive 
GCxGC), cuyas aplicaciones y desarrollos crecen día
tras día, durante los últimos 15 años12-14.

En cromatografía de gases total (GC x GC) se
utilizan dos columnas, unidas entre sí por medio de un 
modulador. En contraste con la cromatografía de
gases multidimensional convencional, la GC x GC
requiere un solo detector; ambas columnas pueden
estar en el mismo horno o en dos hornos separados.
Existen diferentes tipos de moduladores, e.g.,
modulador térmico rotatorio (“sweeper”), sistema
criogénico “jet”, moduladores de válvulas y
modulador criogénico longitudinal, entre otros. El
eluente de la primera columna, por medio del
modulador, se fracciona en “tajadas” muy pequeñas,
que una tras otra, en fila, de la primera columna,
discretamente, ingresa a la segunda (Figura 9). La
primera columna (1D) es una columna convencional,
de longitud de 25 ó 30 m, y la segunda columna (2D)
es de cromatografía rápida, o sea, una columna muy
corta y micro-bore. Las fases estacionarias en ambas
columnas son “ortogonales”, i.e., si la primera es
apolar, la segunda columna es polar y vice versa. El
tiempo de modulación, o sea, del traspaso de una
pequeñísima porción de eluente de la primera
columna a la segunda, debe ser muy corto y
comparable, pero no más largo, con el tiempo de
elución de un componente en la segunda columna. Por 

ende, ésta última es muy corta y muy delgada y
permite separar los componentes en unos pocos
segundos. Debido a que la segunda columna está
conectada con el detector, éste (MSD, FID o µ-ECD)
debe tener una velocidad de lectura y procesamiento
de señal muy alta. En la mayoría de los casos, el
detector de masas de tiempo de vuelo (Time-of-Flight, 
TOF) es la mejor, aunque aún muy costosa, opción. 

En la Figura 10 aparece el cromatograma
típico del aceite esencial de limón africano (Swinglea
glutinosa), analizado por GC x GC-MS-TOF, con un
sistema criogénico modulado longitudinalmente
(Laboratorio del Prof. Dr. P. Marriot, RMIT,
Melbourn, Australia)15. En la representación gráfica
bidimensional (Figura 10, B) se observan claramente
los componentes separados en la segunda columna,
que fueron co-eluidos en la primera columna.
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Figura 9. Principio de separación de componentes de una
mezcla en un sistema de dos columnas de cromatografía
total (Comprehensive GC x GC), unidas por un modulador.
A. “Cortes” en pequeñas porciones del eluente de la primera 
columna; B. Separación de cada porción, que ingresa
discretamente, de la primera a la segunda columna
“ortogonal” rápida.
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En la Tabla 2 aparecen los números de
componentes registrados en cantidad relativa mayor
de 0.005%, en diferentes sistemas cromatográficos,
según el modo de inyección, el tipo de analizador
(detector) y la “dimensionalidad” de la técnica (una o
dos columnas unidas). 

Finalmente, como se puede observar, la
respuesta a la pregunta de cuántos componentes hay
en una mezcla multicomponente, no es tan sencilla y
se puede dar con diferente grado de exactitud, que
depende de toda una gama de “trucos”
cromatográficos convencionales y nuevos, mucho
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Figura 10. Cromatograma típico del aceite esencial de limón africano (Swinglea
glutinosa), analizado por GCxGC-MS-TOF, con el sistema criogénico modulado
longitudinalmente. A. Primera dimensión: columna BPX-5 (5%-fenil-polimetilsiloxano,
30 m x 0.25 mm x 0.25 µm), inyección split (1:30); B. Separación en la segunda columna
polar BP-20 (polietilenglicol, 0.26 m x 0.1 mm x 0.1 µm), unida con el detector de masas
de tiempo de vuelo (TOF). Resaltadas, se observan regiones con la separación de picos en
la segunda dimensión, que tenían los mismos tiempos de retención en la primera columna.

Modo de inyección Volumen de inyección, µL Columna Sistema de detección
Número de componentes

(>0.005%)

Split, 1:30 1 DB-1MS, 60 m
GC-MSD, Q*

Full scan
25

Splitless 1 DB-1MS, 60 m
GC-MSD, Q*

Full scan
ca.60

On-column 0.2 DB-1MS, 60 m
GC-MSD, Q*

Full scan
45

Split, 1:30 1 BPX-5, 30 m
GC-TOF

Full scan
47

Split, 1:30 1
BPX-5, 30 m

BP-20, 0.26 m

GCxGC-TOF

Full scan
ca. 75

Tabla 2. Número de componentes registrados (> 0.005%) en el aceite esencial de limón africano (Swinglea glutinosa), según la
técnica cromatográfica empleada (modo de inyección, detectores, columnas, dimensionalidad)

*Q – Detector cuadrupolar
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más modernos y avanzados, como la cromatografía
total GCxGC, ideada para acercarnos con más
precisión a la determinación del número verdadero de
los componentes en una mezcla, contando tanto los
co-eluidos, como aquellos a nivel de trazas (y esto, sin 
tener en cuenta aún los isómeros quirales presentes!).
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CROMATOGRAFIA LÍQUIDA (LC) / ESPECTROMETRIA DE MASSAS

A Cromatografia Líquida Moderna 
e a Espectrometria de Massas:
finalmente “compatíveis”?

Resumo
A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC ou CLAE) é uma das principais técnicas utilizadas na

análise de compostos não voláteis e/ou termicamente instáveis. Apesar de ser uma excelente técnica de separação, a

HPLC necessita de uma técnica confirmatória quando a análise qualitativa (confirmação da identidade química) é

também necessária. Dentre as várias opções existentes neste momento, a espectrometria de massas é a técnica que

melhor fornece as informações estruturais necessárias; o acoplamento

entre estas duas técnicas dá origem a uma ferramenta analítica versátil e

de grande potencial na análise qualitativa e quantitativa: a LC/MS

(Cromatografia Líquida acoplada à Espectrometria de Massas). O

presente artigo apresenta de forma crítica e detalhada os fundamentos

do acoplamento LC/MS.

Abstract
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) is one of the most utilized analytical techniques for

determination of non volatile and thermally unstable compounds. Although being a separation technique, HPLC

requires a confirmatory technique when qualitative analysis is being performed. Amongst the several available

complimentary techniques, Mass Spectrometry is the one that supplies

the structural information required to complement the HPLC

separation; by coupling these two techniques, a powerful tool become

available for qualitative and quantitative analysis: LC/MS (Liquid

Chromatography-Mass Spectrometry). This paper presents in a critical

and detailed description the fundamentals of the LC/MS technique.
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1. Introdução: Fundamentos da
Cromatografia Líquida Moderna
(HPLC ou CLAE)

A instrumentação necessária para a
Cromatografia Líquida Moderna é mais complexa e
sofisticada do que aquela empregada em
Cromatografia Líquida Clássica. Apesar de que, em
alguns casos mais simples, um equipamento mais
modesto pode ser empregado; na separação e
quantificação de amostras complexas, um grau maior
de sofisticação é, usualmente, necessário.
Diferentemente da cromatografia gasosa, na qual
todos os itens do cromatógrafo são enclausurados em
uma caixa “selada”, em cromatografia líquida, os
equipamentos são, frequentemente, modulares.
Assim, geralmente, é possível intercambiar um
módulo de um equipamento (um detector, por
exemplo) de uma marca por um equivalente de outra
marca, o que permite que os equipamentos sejam
montados com módulos provenientes de diferentes
fabricantes, de acordo com o interesse do usuário.
Isso permite ao usuário configurar um cromatógrafo
líquido de acordo com as suas necessidades e
preferências, e não de acordo com modelos rígidos
preestabelecidos1. 

A figura 1 ilustra um diagrama esquemático de 
um LC moderno. O solvente, também denominado
eluente ou fase móvel, acondicionado em um frasco
apropriado, é impulsionado, ou aspirado, por uma
bomba de alta pressão em direção à coluna. No
caminho, a amostra é introduzida na fase móvel, por
de uma válvula de introdução de amostra (ou válvula
de injeção) e arrastada para a coluna, na qual ocorre a

separação. O efluente da coluna é direcionado para
um detector, que acusa a presença dos analitos eluídos 
da mesma. O sinal gerado pelo detector é captado por
um software apropriado, tratado no computador, e um
cromatograma é gerado, mostrando a variação do
sinal do detector em função do tempo de análise 2-5.

As técnicas cromatográficas de análise estão
entre as principais técnicas de separação,
especialmente na análise de substâncias presentes em
matrizes complexas, tais como fluidos biológicos,
produtos naturais, sedimentos de rio e outras. Isto se
deve, principalmente, à sua capacidade de  separação
dos componentes presentes nas misturas em função da 
eficiência e do poder de resolução das colunas
modernas.

A cromatografia líquida foi definida na
primeira década do século passado, pelos trabalhos do 
botânico russo, Mikhail S. Tswett. Seus estudos eram
focalizados na separação de pigmentos em uma
coluna empacotada com partículas, pigmentos estes
extraídos de plantas usando solventes 6. 

Geralmente, atribui-se a Csaba Horváth ao redor
de 1970 a proposta da sigla HPLC (inicialmente
significando “High Pressure Liquid Chromatography”
e, posteriormente, com a evolução da técnica, “High
Performance Liquid Chromatography”).

Em cromatografia líquida moderna (HPLC ou
CLAE), o uso de detectores como Índice de Refração7,8,
Ultravioleta9-12, Espalhamento de luz13-15,
Fluorescência16 e outros17, aliados a softwares
dedicados, permitem a análise quantitativa dos
componentes das misturas em concentrações
extremamente baixas. Apesar de tais características, a
utilidade desta como técnica de identificação é bastante

Figura 1. Diagrama ilustrativo das principais partes de um cromatógrafo líquido moderno.



2009 |  v .  1  |  n .  2 37

S c i e n t i a  C h r o m a t o g r a p h i c a

limitada1. Mesmo com grandes esforços obtidos pelo
uso de colunas de diferentes polaridades,
desenvolvimento de sistemas de índices de retenção e
outros artifícios, a análise qualitativa é sujeita a muitos
erros devido ao uso dos tempos de retenção para a
identificação dos analitos. Apesar do tempo de retenção
ser característico de um composto, ele não é único, ou
seja, vários compostos podem ter o mesmo tempo de
retenção nas condições cromatográficas empregadas 18.
Desta forma, poderá ocorrer coeluição entre vários
compostos, sendo o pico identificado como apenas um
deles (ou então como outro composto ainda). A maneira
encontrada para solucionar este problema foi,
inicialmente, utilizar um detector fotométrico operando
nas regiões ultravioleta e visível (UV-VIS) do espectro,
no qual dois comprimentos de onda distintos eram
monitorados (usualmente 220 nm e 254 nm). A razão
entre o sinal obtido com um padrão analítico para os dois 
comprimentos de onda (A220/A254) deveria ser a mesma
que a obtida para o composto suspeito. Certamente, um
grande inconveniente neste caso é a necessidade de
conhecer-se o composto a ser identificado (ou, pelo
menos, ter uma suspeita de sua identidade) para que uma 
solução de um padrão analítico do composto suspeito
pudesse ser preparada, analisada pelo mesmo método e,
posteriormente, comparada com a do composto-alvo ou
suspeito.  O desenvolvimento dos detectores UV-VIS de 
comprimento de onda variável, baseados nos
espectrofotômetros ao invés dos fotômetros, permitiu a
obtenção dos espectros completos de um pico
cromatográfico nesta região espectral19. Apesar de um
avanço em relação às situações anteriores, os espectros
obtidos para uma grande quantidade de picos presentes
em amostras complexas eram de pouco auxílio devido à
falta de especificidade dos mesmos e a similaridade
entre vários dos compostos em análise. O
desenvolvimento dos detectores baseados em arranjos
(malhas) de diodos (“Photodiode Array”, PDA),
adicionou mais uma facilidade: o uso de vários diodos
para adquirir e armazenar dados de uma faixa espectral e 
o desenvolvimento de computadores rápidos, com boa
memória e a custos compatíveis, permitiram a geração

de espectros tridimensionais e o uso de softwares
apropriados para determinação automática da pureza de
picos cromatográficos. Apesar de o grande avanço em
relação à situação existente no início do
desenvolvimento da técnica, a identificação positiva dos
picos cromatográficos ainda era uma situação difícil, na
maioria dos casos. Este quadro teve uma mudança
recentemente com o desenvolvimento de novas
ferramentas que permitiram uma melhora no
acoplamento entre cromatografia líquida e
espectrometria de massas (LC/MS)20,21.

2. Fundamentos da 
Espectrometria de Massas (MS)

A história da Espectrometria de Massas
moderna é geralmente considerada como havendo
sido iniciada com os experimentos de J.J.Tomson
(Figura 2) sobre raios catódicos. Ao aplicar um campo 
elétrico no tubo, Tomson, em 1897, observou uma
deflexão do elétron dentro do mesmo (Figura 3),
sendo esta considerada uma das primeiras
determinações da razão m/z. Tomson ganhou o
prêmio Nobel de Física em 1906 por estes estudos.

Figura 2. J.J. Tomson, considerado o “pai” da
Espectrometria de Massas moderna.

Figura 3. Esquema dos experimentos de J.J. Tomson com raios catódicos. À esquerda, montagem antes da aplicação do campo
elétrico; à direita, deflexão do elétron com a aplicação do campo.



O desenvolvimento da Espectrometria de
Massas até seu estágio atual resultou em um número
considerável de ganhadores do Premio Nobel em
Química e em Física diretamente vinculados aos
avanços na técnica (Figura 4), além de outros que a
utilizaram na solução de problemas aplicados de
diferentes áreas do conhecimento. A Tabela 1 resume
os principais avanços na área.

Tabela 1. Avanços importantes no desenvolvimento da
Espectrometria de Massas(MS).

Data Pesquisador Local Contribuição

1897 J.J.Tomson
Manchester,
England

Experimentos com tubos de
raios catódicos, os quais são 
considerados o início da
Espectrometria de Massas

1953 W. Paul Alemanha
Invenção do quadrupolo e
do Íon trap

1968 M. Dole USA
Desenvolvimento do
Electrospray

1974 Horning USA Desenvolvimento do APCI.

1983 Vestal USA
Desenvolvimento do
Thermospray

1984 J.Fenn USA
Demonstração da
aplicabilidade prática do
Electrospray

De acordo com o Prof. J. B. Fenn (Figura 5),
ganhador do Premio Nobel em Química no ano de 2002
pelo trabalho pioneiro no uso de Electrospray como
fonte de ionização branda para espectrometria de massas 
22, “a Espectrometria de Massas é a arte de medir
átomos e moléculas para determinar suas massas
moleculares. Tal informação sobre a massa ou peso é
muitas vezes suficiente, frequentemente necessária, e
sempre útil na determinação da identidade de uma
espécie. Para praticar esta arte, colocamos carga nas
moléculas de interesse, isto é, os analitos, e então
medimos como as trajetórias dos íons resultantes
respondem, sob vácuo, a várias combinações de
campos elétricos e magnéticos. Claramente,  a condição 
“sine qua non” deste método é a conversão de
moléculas neutras de  um analito em íons ”.

A Figura 6 ilustra um esquema genérico e
simplificado de um espectrômetro de massas (MS). A
amostra a ser analisada é introduzida por um “inlet”
(dispositivo para a introdução da amostra no
espectrômetro) e direcionada para a fonte de
ionização. Nos estágios iniciais do desenvolvimento
da técnica, a amostra era introduzida pela vaporização 
direta da mesma; com o desenvolvimento das técnicas 
cromatográficas tornou-se bastante comum o uso de
um cromatógrafo como fonte de introdução da
amostra no MS. Neste último caso, os picos
cromatográficos gerados pela separação dos
componentes da amostra são individualmente
introduzidos na fonte de ionização do MS para gerar
os íons a serem posteriormente separados no
analisador e encaminhados para detecção e
quantificação. Um software apropriado instalado em
um computador efetua os cálculos, gera os espectros
de massas a serem impressos e comanda as funções do 
espectrômetro. 
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Figura 4. Ganhadores do Premio Nobel em Química e em Física associados diretamente ao desenvolvimento da Espectrometria
de Massas (MS).

Figura 5. J. B. Fenn, um dos ganhadores do Premio Nobel
em Química, no ano de 2002, pelo trabalho pioneiro no uso
de Electrospray como fonte de ionização branda para
espectrometria de massas.



2.1. Sistemas de introdução da amostra (“inlets”)

A inserção direta, ou seja, a introdução direta da 
amostra na fonte de íons do espectrômetro sem prévia
separação, é uma técnica pouco utilizada atualmente,
uma vez que o MS sozinho é melhor para a análise de
compostos puros. No passado, o composto alvo era
previamente isolado e então inserido diretamente
através de uma sonda, processo lento e que dificultava
a análise de impurezas em concentrações muito
baixas23. A alternativa para amostras com elevada
volatilidade era o acondicionamento da amostra em
frascos de vidro no formato de balões; as amostras

eram introduzidas no MS pela abertura de válvulas de
controle (Figura 7). Nas últimas décadas, o
acoplamento da Espectrometria de Massas com a
Cromatografia Gasosa (GC-MS) por meio do uso de
fontes de ionização apropriadas, notadamente, a
ionização por impacto eletrônico (EI) e ionização
química (CI) possibilitaram o uso da técnica MS em
análises rotineiras. A GC-MS é uma ferramenta
analítica poderosa, utilizada usualmente na análise de
misturas complexas de compostos em fase gasosa. Isto
limita a técnica à análise de compostos voláteis e
semivoláteis, de baixa polaridade e baixa massa
molecular. Para compostos de massa molecular maior
e/ou maior polaridade e menor volatilidade, o
acoplamento entre Cromatografia Líquida e
Espectrometria de Massas (LC-MS) é a técnica de
preferência. Os sistemas de ionização utilizados neste
caso serão comentados no próximo item.

2.2. Fontes de Ionização

As formas de ionização que tiveram maior
sucesso, e por isso são as mais empregadas no
acoplamento GC-MS, são o impacto eletrônico (EI) e
a ionização química (CI). Essas formas de ionização
operam em baixas pressões (Figura 8), usualmente
denominadas vácuo (na verdade, não ocorre formação 
de vácuo mas uma diminuição da pressão na fonte de
íons com o auxílio de bombas denominadas,
incorretamente, de bombas de vácuo). Dentre elas, o
impacto por elétrons é, de longe, a mais popular, uma
vez que usualmente fornece um grande número de
íons os quais permitem a identificação da substância
em estudo.
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Figura 6. Esquema das principais partes de um
Espectrômetro de Massas.

Figura 7. Sistema para Inserção (Introdução) direta de Amostra Gasosa em MS.



As fontes de ionização, inicialmente
investigadas para o acoplamento LC-MS, foram
baseadas no impacto eletrônico (EI) e na ionização
química (CI) empregadas com sucesso no
acoplamento GC-MS. Entretanto, devido às
diferentes características existentes entre as fases
móveis empregadas nas duas técnicas de separação
(GC e HPLC), este acoplamento mostrou-se
inadequado para análise de compostos em baixas
concentrações, além de não apresentarem robustez
necessária. Após décadas de esforços novas fontes de
ionização foram desenvolvidas as quais são capazes
de combinar duas características em um mesmo
sistema: facilitar a transferência da amostra que sai da
coluna para a fase gasosa (interface coluna-MS) e a
ionização da amostra. As fontes que mostraram
melhor desempenho no acoplamento LC-MS
produzem a ionização em pressão atmosférica (API,
Atmospheric Pressure Ionization) ao invés de vácuo
como em EI e CI utilizadas em GC-MS (Figura 9). As
formas de ionização mais utilizadas no momento no
acoplamento LC-MS, as quais operam à pressão
atmosférica são: Electrospray (ESI, “Electrospray
Ionization”) > Ionização Química à Pressão
Atmosférica (APCI, “Atmospheric Pressure
Chemical Ionization”) > Ionização por Fótons à
Pressão Atmosférica (“Atmospheric Pressure Photon 
Ionization”). Dentre estas, o Electrospray é, de longe, 
a forma de ionização mais empregada no acoplamento 
LC-MS, seguida da APCI. A ionização por fótons,
APPI é mais recente, sendo a terceira forma de
ionização mais empregada nesta técnica 24 .

Ionização pelo processo Electrospray

A ionização pelo processo Electrospray (ESI)
permite a criação de íons na pressão atmosférica ao
invés de vácuo. Neste processo, a amostra é dissolvida 
em um solvente, usualmente não polar, e pressurizada
em um tubo capilar feito de aço inox, ao qual é
aplicada uma voltagem tipicamente entre 3.000 e
5.000 V. Como resultado, o líquido emerge do capilar
à pressão atmosférica, na forma de um aerossol. As
gotículas formadas perdem sucessivamente o solvente 
(são dessolvatadas) e os íons fluem para o
espectrômetro de massas induzidos pelos efeitos da
atração eletrostática e pelo vácuo (lembrar que apenas 
o processo de ionização ocorre à pressão atmosférica;
a partir deste ponto, o espectrômetro de massas se
encontra sob “vácuo”).  

Os detalhes de como efetivamente ocorre o
processo Electrospray ainda é motivo de muita
discussão e controvérsia. Os dois mecanismos mais
aceitos para explicar o fenômeno são o proposto por
Dole25, em 1968, também conhecido como
mecanismo do resíduo de carga ou da fissão, e o
proposto por Iribarne e Tomson 26, em 1976,
conhecido como mecanismo da evaporação do íon.
De acordo com Dole, à medida em que as gotículas
evaporam, sua carga permanece inalterada. Ainda de
acordo com este mecanismo, como a tensão
superficial das gotículas é incapaz de se opor às forças 
repulsivas resultantes da carga imposta, estas
“explodem” em inúmeras gotículas menores,
denominada “explosão” coulômbica. Este processo
continua até que apenas um íon do analito permaneça;
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Figura 8. Montagem das principais partes de um espectrômetro de massas típico, ilustrando a fonte de íons dentro de um sistema 
submetido a alto vácuo.

Figura 9. Montagem das principais partes de um espectrômetro de massas típico, ilustrando a fonte de íons fora do sistema de
alto vácuo. Neste caso, a ionização ocorre à pressão atmosférica (API).
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após a evaporação da última gotícula do solvente,
forma-se um íon em fase gasosa. De acordo com o
mecanismo proposto por Iribarne e Tomson,
pequenas gotículas são também formadas na explosão 
coulômbica, como o proposto por Dole. A diferença
principal entre estes modelos é que Iribarne e
Tomson6 propõem que a partir da formação das
gotículas, a força do campo elétrico na superfície
destas é suficientemente elevada para removê-las da
superfície, transferindo diretamente para a fase gasosa 
energeticamente mais favorável para íons solvatados.

A Figura 10 ilustra de forma simplificada estes 
dois mecanismos, evidenciando na parte superior a
formação das gotículas, processo comum aos dois
mecanismos, e a partir daí as diferenças entre o
modelo da evaporação do íon e o da fissão ou
explosão Coulômbica.

Mais recentemente, M. Cole propôs que os
dois mecanismos podem operar simultaneamente 28.
O mecanismo de Dole 25, ou do resíduo de carga, seria 
predominante em massas superiores a 3.000 Daltons

(Da); o mecanismo de Iribarne e Tomsom26, ou da
evaparação do íon predominaria em massas
inferiores. De qualquer forma, nenhuma das
propostas encontra unanimidade entre os usuários da
ionização via Electrospray.

Uma montagem típica de uma sonda de
Electrospray colocada à frente e ortogonal à entrada
dos íons é apresentada na Figura 11. Observa-se que
um gás em contracorrente, usualmente N2, é utilizado
para diminuir os aglomerados de íons indesejáveis

que se formam (“clusters”), assim como para facilitar
o processo de eliminação do solvente (dessolvatação).

No modo de ionização Electrospray (ESI), o
efluente da coluna de cromatografia líquida entra na
sonda do ESI com carga balanceada; quando a deixa,
carrega uma carga iônica líquida. Para assegurar que a 
ESI seja um processo contínuo, a solução precisa
compensar a carga por processos eletroquímicos nos
quais uma superfície condutiva age como eletrodo, no 
qual ocorre transferência de elétrons (Figura 12). O
Electrospray pode ser operado no modo positivo ou
negativo, dependendo do sinal da tensão aplicada. No
modo positivo, as gotículas que saem do “spray” terão 
carga positiva e o eletrodo receberá os elétrons,
ocorrendo um processo de oxidação. De forma
análoga, no modo negativo o oposto ocorrerá. 

 Figura 10. Mecanismos da evaporação do íon e da fissão
Coulômbica (modificado de Cech e Enke) 27 .

Figura 11. Desenho simplificado de uma sonda para
Electrospray.  À esquerda, figura esquemática da sonda; à
direita as setas ilustram o caminho percorrido pelo
nitrogênio em contracorrente, empregado para minimizar os 
“clusters” no espectro, assim como para auxiliar no
processo de eliminação do solvente (dessolvatação). 



O desenho básico de uma interface para
LC-MS utilizando a ionização via Electrospray é
apresentado na Figura 13.  A saída da coluna de
HPLC é conectada à sonda (“probe”), formada por um 
tubo capilar de metal circundado por um fluxo de gás
nebulizador (geralmente N2). Aplica-se uma
diferença de potencial de alguns milhares de volts
entre a ponta do tubo de metal e o cone de amostragem 
(para melhor visualização, veja Figura 11), criando
um “spray” formado por gotículas do analito na fase
móvel, e o gás nebulizador. O solvente é então
evaporado (usualmente com auxilio de aquecimento
da sonda para facilitar a evaporação), pelos processos
descritos na Figura 10, fazendo com que a gotícula
diminua sucessivamente de tamanho, até que os íons
do analito evaporem e sejam direcionados para o cone
de amostragem indo, então, para o analisador de íons. 

Ionização Química  à Pressão Atmosférica
(Atmospheric Pressure Chemical Ionization, APCI)

A introdução da ionização química à pressão
atmosférica (APCI) é usualmente atribuída a Horning, 
o qual, em 1973, demonstrou o funcionamento deste
modo com várias técnicas de introdução da amostra,
incluindo a HPLC 30. Esta técnica de ionização tem
sido utilizada principalmente na análise de moléculas
não polares e mais voláteis, as quais não apresentam
as características desejáveis para serem convertidas
em íons na fase gasosa a partir de uma fase
condensada – como um líquido em HPLC. Na técnica

APCI (Figura 14), os analitos provenientes da coluna
de cromatografia líquida são introduzidos na sonda
(usualmente um tubo capilar de vidro o qual é
circundado e continuamente lavado com um gás
denominado de “make-up” gás ou gás auxiliar,
usualmente N2) cuja extremidade é circundada por um 
sistema de aquecimento e dentro da qual um gás
adicional passa continuamente para volatilizar a
amostra e solvente (gás nebulizador). Próximo à
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Figura 12. Os íons formados no processo Electrospray são conduzidos para o contraprato pelo campo elétrico aplicado.
(modificado da referência 29).

Figura 13. Interface do tipo Electrospray utilizada para o
acoplamento LC-MS.



sonda, é instalada uma agulha metálica, denominada
de eletrodo de descarga tipo corona, que, submetido a
um potencial de alguns milhares de Volts, provocará o 
aparecimento do denominado efeito corona. Este
efeito ocorre quando um material condutor é
submetido a um campo elétrico elevado, provocando
uma descarga parcial e tendo como resultado uma
ruptura elétrica da atmosfera circundante do condutor
devido à ionização provocada pelo efeito corona. No
caso do acoplamento LC(APCI)MS, o efluente da
coluna, ao sair da sonda, conterá vapores do analito,
da fase móvel e gás nitrogênio; a fase móvel será
ionizada pelo efeito corona descrito, reagindo com o
analito em fase gasosa.

Utilizando-se uma interface do tipo APCI,
pode-se operar tanto no modo positivo (PCI, Positive
Chemical Ionization), quanto no modo negativo
(NCI, “Negative Chemical Ionization”). O sucesso
do processo dependerá basicamente da afinidade
protônica do analito. No modo positivo, o analito (M)
precisa ter uma afinidade por prótons maior do que o
eluente (BH+), de maneira que o analito irá abstrair o
próton dele, formando uma espécie denominada “ion
quase-molecular” (“quasi-molecular ion”), de
acordo com a Equação 1:

PCI: BH+ + M → [M+H]+ + B (eq.1)
eluente analito “quasi-molecular ion”

sendo BH+ = ácidos de Bronsted.

O “quase-molecular íon” formado neste caso
corresponderá à molécula original protonada, ou seja,
com uma unidade de massa a mais do que o íon
molecular (espécie formada quando espécie original
perde apenas um elétron). Portanto, subtraindo-se
uma unidade de massa do “quase-molecular íon” é
possível, neste caso, obter-se a massa molecular do
analito em estudo.

No modo negativo (Eq.2), a afinidade por
prótons da fase móvel (eluente) deverá ser menor do
que o analito, de maneira que o analito irá doar o
próton para o eluente:

NCI: B- + M → [M-H]- + BH (eq.2)
eluente analito “quasi-molecular ion”

sendo B- = bases de Bronsted

Neste caso, o “quase-molecular íon”
corresponderá ao analito desprotonado, ou seja, com
uma unidade de massa a menos que o íon molecular, o
que permite a determinação da massa molecular do
analito.

Apesar da transferência de prótons ser a forma
mais comum em ionização química, a formação de
diversos adutos tem sido também utilizada com
sucesso nesta técnica. Um exemplo bastante comum é
a formação de adutos com sódio ou potássio, dando
origem aos íons [M+Na]+ e [M+K]+ ao invés de
[M+H]+. Quando sais provenientes de ácidos fracos e
bases fracas como o acetato de amônio são
empregados na fase móvel, pode ocorrer formação de
adutos do tipo [M+NH4]+. 

Fotoionização à Pressão Atmosférica
(Atmospheric Pressure Photoionization , APPI)

O princípio da interface APPI baseia-se na
absorção de fótons de luz pelo analito, ocasionando sua
ionização com perda de um elétron, e formando um
cátion radicalar do tipo M·+ (por simplicidade,
usualmente representado por M+). Este íon radicalar
poderá ser detectado nesta forma, ou participar de
reações com o ambiente que o circunda, formando
outros íons os quais serão detectados31. O processo mais
comum, neste caso, será a abstração de um átomo de
hidrogênio do solvente32, de acordo com a Equação 3:

M + hv → M·+ + e-

M·+ + HX → [M+H]+ + X- (eq.3)

Uma variação deste procedimento consiste no uso 
de um Dopante (D), substância ionizável a qual é
adicionada à fase móvel para carregar cargas
(alternativamente, um solvente fotoionizável pode ser
utilizado para o mesmo propósito), conforme Equação 4.
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Figura 14. Interface do tipo APCI (Atmospheric Pressure
Chemical Ionization) para LC-MS.



D + hv → D+

D+ + M → [M+H]+ + D [-H] (eq.4)

Nesta técnica, tanto os íons produzidos por
ionização do solvente, quanto pelo dopante, podem
reagir com moléculas neutras do analito (via
diferentes processos como transferência de prótons ou 
reações de transferência de carga) provocando a
ionização do analito em estudo33. Quando um dopante 
é empregado nesta técnica de ionização, o sistema se
assemelha bastante ao APCI, daí a técnica ser também 
denominada “photoionization-induced APCI” ou
“dopant APPI” 32.

No momento da redação deste artigo, existiam
dois fornecedores principais de fontes APPI utilizadas 
em equipamentos de diferentes fabricantes: a Syagen
(USA), que produz uma fonte de geometria aberta
com uma lâmpada de elevada intensidade, e que
também pode utilizar dopantes, e a MDS Sciex
(Canadá), que projetou uma fonte que inclui um tubo
de reação para aumentar as reações íon-dopante.  

A ionização produzida por esta fonte é
usualmente branda, com o aparecimento de poucos
íons no espectro, uma  vez que o potencial de ionização
da maioria dos solventes é acima de 10 eV, energia do
fóton primário emitido por uma lâmpada de Criptônio
(Kr), usualmente empregada nesta técnica.   

Um esquema de uma fonte de APPI é mostrado 
na Figura 15. Comparando-se com a Figura 14,
observa-se a grande similaridade entre as fontes
(APPI e APCI), com a principal diferença sendo a
substituição da agulha de descarga corona utilizada
em APCI por uma lâmpada UV em APPI.

Comparação entre as fontes de ionização
Electrospray (ESI), APCI e APPI

A Figura 16 ilustra a faixa aproximada de
aplicações destas formas de ionização utilizadas em
LC-MS, e sua comparação com a faixa típica de uso
da GC-MS. Observa-se alguma sobreposição entre
elas, sendo que a GC-MS, tanto empregando EI
quanto CI, representa o extremo para moléculas não
polares e de baixa massa molecular, enquanto que a
LC-MS, empregando Electrospray como fonte de
ionização, representa o outro extremo ideal para
análise de moléculas mais polares e de massa
molecular maior.

Como regra geral, a ESI é preferível para a
análise de compostos bastante polares ou iônicos,
termolábeis, ou com massa molecular elevada
(superior a 1.000 Da). Compostos não polares ou de
polaridade muito baixa tendem a apresentar melhor
ionização empregando-se APPI, enquanto que os
pouco polares e de polaridade intermediária
geralmente dão bons resultados com APCI. 

Com relação a operação em fluxos (vazões)
mais elevados da fase móvel, a APCI é bastante
sensível à faixa de operação, diminuindo a sua
capacidade de ionização com a diminuição do fluxo
(vazão). Por outro lado, tanto o ESI quanto APPI
funcionam bastante bem em fluxos baixos,
compatíveis com o uso de colunas capilares e nano.

A ESI é uma técnica de ionização bastante
robusta, sendo a mais utilizada no presente, em
especial para a análise de proteínas, aminoácidos, e
várias substâncias de interesse em bioanalítica,
alimentos e farmacêutica. A alternativa mais recente
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Figura 15. Interface do tipo APPI (Atmospheric Pressure
Photoionization) para LC-MS.

Figura 16. Principais características das formas de ionização
empregadas em LC-MS e sua comparação com GC-MS.



para a análise de compostos não polares é a APPI;
entretanto, em se tratando de uma técnica
relativamente nova, ainda está em fase de
aprimoramento e várias novas aplicações estão sendo
publicadas. Novos desenvolvimentos instrumentais
(fonte com outras gases que não o Kr; multifonte
contendo ESI/APCI/APPI, e lâmpadas mais intensas)
estão em andamento, sugerindo que a APPI poderá, a
curto prazo, tornar-se a forma de ionização de escolha
em LC-MS para substâncias não polares33.

Enquanto que a ESI funciona muito bem
somente em fase reversa (em fase normal poderá
necessitar de reações pós-coluna para adequar as
condições da fase móvel aos requisitos para obter-se
boa ionização), a APCI e APPI funcionam melhor em
fase normal e razoavelmente bem em fase reversa.
Outro aspecto a ser considerado é a “supressão de
íons”, a qual é mais comum em ESI do que nas outras
duas formas de ionização discutidas neste trabalho.
Este fenômeno ocorre devido a uma competição na
ionização quando a amostra contém sal ou analitos
que podem sofrer ionização com facilidade nas
condições utilizadas no experimento. A eliminação
(ou minimização) deste efeito é importante para
análise quantitativa, e deve ser levado em conta
quando no desenvolvimento do método
cromatográfico. Em APCI este efeito é pouco
pronunciado, e em APPI praticamente inexistente 34.

Finalmente, a estabilidade térmica do analito
em estudo é importante, e a APCI é a pior dentre as
três formas de ionização para análise de compostos
termolábeis, seguida da APPI. O ESI é o modo de
ionização preferível para analitos de baixa
estabilidade térmica.

2.3. Analisadores de Massas

O efluente da coluna cromatográfica, após ser
ionizado – geralmente à pressão atmosférica (API)
por um dos processos descritos no item anterior (ESI,
APCI ou APPI) - é direcionado para o analisador de
massas. Os analisadores de massas separam os íons de 
acordo com a relação existente entre suas massas e
cargas, ou seja, a razão m/z. As características de
construção e operação diferem de um analisador para
outro, assim como seus benefícios e limitações. Uma
vez que existe hoje uma grande diversidade de
analisadores de massas, a escolha do mais apropriado
deve ser efetuada considerando-se a aplicação (ex.
faixa de massas desejada), desempenho (ex.
resolução) desejado e custo (em função do tipo de
analisador, um MS para o acoplamento LC-MS pode
variar desde algumas dezenas de milhares de dólares,

até valores superiores a um milhão de dólares, preço
FOB). Em função destes fatores, não existe um
analisador de massas o qual seja ideal para todas as
aplicações, conforme discutido há 2 décadas por
Brunnee35. 

2.3.1. Analisadores de massas baseados em setores
elétricos e magnéticos

Nos estudos experimentais sobre a natureza
dos “raios catódicos” (elétrons), J. J. Thomson
empregou campos magnéticos e elétricos a um feixe
de elétrons obtendo uma estimativa da razão m/e para
este feixe 36. O equipamento utilizado é considerado
como o precursor dos espectrômetros de massas
modernos, muitos dos quais ainda utilizando os
mesmos princípios com pequenas modificações
tecnológicas. 

Em um espectrômetro de massas de deflexão
magnética, os íons ao deixarem a fonte são acelerados
a uma alta velocidade, passando por um setor
magnético no qual um campo magnético é aplicado na 
direção perpendicular à da direção do movimento do
íon. Quando uma aceleração é aplicada
perpendicularmente à direção de movimento de um
objeto qualquer, sua velocidade permanece constante
e o mesmo viajará em um caminho circular. Assim, o
setor magnético segue um arco; o raio e o ângulo do
arco variam de acordo com os detalhes de construção.
Um setor magnético sozinho irá separar íons de
acordo com a razão massa/carga; entretanto, a
resolução neste caso será limitada pelo fato de que os
íons saindo da fonte não terão exatamente a mesma
energia e, portanto, não terão exatamente a mesma
velocidade. Para melhorar a resolução, adiciona-se
um setor elétrico que focaliza os íons de acordo com
suas energias cinéticas. O formato será o mesmo do
campo magnético, ou seja, em arco, uma vez que
aplicará uma força perpendicular à direção do
movimento do campo. 

Nos espectrômetros denominados
equipamentos “de setores”, dois tipos de princípios
físicos (campos associados aos setores) são
empregados: magnético (B) e elétrico (E). Um íon de
carga ze movimentando-se em um campo magnético
B descreverá um movimento circular de raio rm, no
qual a força centrífuga é igualada à força que o campo
magnético exerce sobre o íon, de acordo com a
Equação  5:

ze Bv
mv

rm

 =
2

(eq.5)
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por meio da qual pode-se determinar mv, a quantidade 
de movimento (Eq.6):

mv = ze B rm (eq.6)

Neste caso, o campo magnético funciona como 
um separador baseado na quantidade de movimento
ou “momentum”, mv. Para que íons de mesma massa e
carga sigam o mesmo caminho (rm) em um campo
magnético (B) fixo, é necessário que o “momentum”
(ou, alternativamente, para uma dada massa a
velocidade v ou a energia cinética mv2/2) seja
constante.  

Acelerando o íon em um campo elétrico Va,
conferindo ao mesmo uma energia cinética
conhecida, teremos:

mv
ze Va

2

2
=  (eq.7)

Pela Eq. 6, a velocidade v pode ser dada por :

v
ze B rm=

  

m
(eq.8)

Substituindo a velocidade v (Eq.8) na Eq. 7,
teremos: 

m ze B r m
ze Vm

a

[( / )]  

2
 

2

=  ou (eq.9)

m ze B r

m
ze Vm

a

( )2 2 2

2
2

  
  =  ou (eq.10)

ze B r

m
ze Vm

a

2 2 2

2
  

  =  ou (eq.11)

Portanto,

ze B r m ze Vm a
2 2 2

2     = (eq.12)

Isolando-se m obtem-se (Eq.13)

ze B r

m
ze Vm

a

2 2 2

2
  

  =  ou 

ze B r

V
mm

a

  

 

2 2

2
= (eq.13)

Dividindo-se os dois lados por z obtem-se
(Eq. 14)

e B r

V

m

z
m

a

  

 

2 2

2
= (eq.14)

Portanto, neste caso a razão m/z do íon é uma
função dos parâmetros experimentais B e Va,
conforme mostra a Eq. 14 rearranjada:

m

z

e B r

V
m

a

=
  

 

2 2

2
(eq.15)

Neste caso, a energia cinética dos íons
dependerá de suas energias iniciais e da distribuição
espacial antes da aceleração. Assim, é formado um
setor eletrostático. 

Quando os íons se movem por um campo
elétrico radial, o caminho será determinado por:

mv

r

zeVe

de

2

= (Eq.16)

Ve = potencial aplicado nos pratos
d = distância entre os pratos
re = raio do caminho dos íons no campo elétrico

Para uma dada geometria, re e d são fixos; o
potencial aplicado Ve seleciona a energia cinética mv2/2.

À medida em que os íons se movem com a
mesma velocidade por dos dois setores (elétrico e
magnético), suas velocidades podem ser igualadas
nos dois setores, de acordo com a Equação 17:

zeBr

m

zeV r

md
m e e= (Eq.17)

Esta equação permite medir-se um espectro de
massas pela varredura do campo eletrostático (Ve),
magnético (B) ou ambos, de acordo com:

m

z

ed

V r
B r

e e

m= 2 2
(Eq.18)

Observa-se que a razão m/z é independente do
potencial de aceleração inicial (Va).

A Figura 17 ilustra um espectrômetro de massas 
denominado de duplo foco ou duplo setor (magnético e 
elétrico). Espectrômetros deste tipo são capazes de
operarem em elevadas resoluções (frequentemente
acima de 10.000) na determinação de massas
superiores a 15.000 Da, com exatidão de massas
elevada. Estes parâmetros podem ser ampliados para
valores ainda melhores, diminuindo-se a voltagem
aplicada e estreitando as fendas. Porém, isto ocorrerá às 
custas de uma diminuição significativa da
sensibilidade. Uma diminuição no espalhamento de
íons e melhora na transmissão dos mesmos pode ser
conseguida operando a fonte de íons em valores
elevados (superiores a 8.000 V), o que cria uma
dificuldade para o acoplamento LC-MS, empregando
ESI como modo de ionização devido à formação de
arco voltaico pela elevada voltagem e pressões
relativamente altas. Este problema tem sido corrigido
em instrumentos de geração mais moderna. Como
ocorre com qualquer outro equipamento, estes
instrumentos apresentam vantagens e limitações,
dependendo da aplicação e dos recursos financeiros
disponíveis. 
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As principais vantagens apresentadas pelos
equipamentos que utilizam setores elétrico e
magnético como analisadores de íons são a alta
resolução e exatidão de massas. As principais
limitações são o elevado custo e complexidade (tanto
na aquisição, operação, quanto manutenção),
velocidade limitada de varredura, sensibilidade baixa
quando operado em resoluções elevadas, potenciais
problemas no acoplamento com LC-ESI devido a
formação de arco voltaico. Em função destas
características, e das limitações, este tipo de
instrumento, atualmente, é mais empregado em
medidas de massas com alta resolução e em estudos
básicos em MS, tais como estudos de fragmentação. 

2.3.2. Analisadores de massas do tipo Quadrupolo 

O quadrupolo é o analisador de massas mais
popular no momento devido, principalmente, à sua
simplicidade, preço relativamente baixo, boa
linearidade em análises quantitativas, facilidade de
ser entendido e operado. Apesar de usualmente ser
operado em resolução baixa (tipicamente R= 1.000),
esta pode ser aumentada em condições favoráveis
para valores superiores a 4.000. Sua exatidão de
massas encontra-se, geralmente, entre 0,1 e 0,2
unidades de massa atômica (u.m.a., a.m.u. ou Dalton), 
e a faixa de massas usualmente entre 10 e 4.000 u.m.a.

O quadrupolo é composto de quatro barras,
usualmente feitas de metal (quadrupolos de vidro já
foram produzidos e comercializados, porém
descontinuados), dispostas em dois pares (Figura 18).
Apesar das barras com sessão de choque hiperbólico
serem mais eficientes, por questões econômicas
utiliza-se usualmente barras cilíndricas. Um par de
barras é mantido em um potencial elétrico positivo,
enquanto que o outro a um potencial negativo. Uma
combinação de corrente contínua (DC) e
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Figura 17. Esquema simplificado de um espectrômetro de massas de duplo foco ou duplo setor.

Figura 18. Arranjo das quatro barras utilizadas em um
analisador do tipo quadrupolo.
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radiofrequência (Rf) é aplicada nas barras. O par
positivo de barras atuará como um filtro para massas
mais elevadas, enquanto que o par negativo age como
um filtro para massas pequenas. Os quadrupolos
operam a uma resolução constante (a qual depende da
razão Rf/DC), mantendo a razão Rf/DC constante.
Considerando-se uma dada amplitude para as
voltagens Rf e DC, somente os íons que apresentarem
determinada razão massa/carga (m/z), a qual esteja
em ressonância com o campo aplicado, irão passar
pelas barras do quadrupolo e serão detectados. Os
demais íons que entrarem no quadrupolo terão suas
trajetórias instáveis e, como consequência, atingirão
as barras e serão eliminados pela bomba de vácuo
(Figura 19). Estas voltagens aplicadas criam nas
barras um campo hiperbólico dado por (Eq.19):

Φ = + −
( cos( . )V V t

x y

r
dc rf ω

2 2

0

(eq.19)

A força sobre o íon posicionado nas
coordenadas x,y será proporcional à sua distância do
eixo z, e a sua janela de estabilidade determinada pela
frequência da Vrf (ω) e  pela razão Vrf/Vdc. A distância
entre as barras (r0) e a frequência do potencial RF (ω)
são constantes para um dado quadrupolo, e as
equações de movimento que descrevem esta janela de
estabilidade podem ser numericamente resolvidas em
função de dois parâmetros (Eq. 20 e 21):

a
eV

m r

dc=
4

2
0
2ω

(eq.20)

q
eV

m r

rf=
2

2
0
2ω

(eq.21)

Mantendo constante a razão Vdc/Vrf, um
gráfico de a x q permite definir graficamente uma
linha de estabilidade dos íons. Frequentemente a
razão Vdc/Vrf é selecionada de maneira que uma janela
de 1 Da é escolhida, resultando em uma resolução
unitária em toda a faixa de massa analisada.   

2.3.3. Analisadores de massas do tipo “Ion Trap” 

Os analisadores do tipo “ion trap”
(aprisionadores de íons) são também denominados de
quadrupolo tridimensional ou quadrupolo “ion trap”, 
enquanto que os quadrupolos descritos no item
anterior são denominados simplesmente quadrupolos
ou, alternativamente, quadrupolos lineares. Nos
analisadores do tipo “ion trap”  um eletrodo
hiperbólico na forma de um anel (denominado “ring
electrode”) é colocado entre dois eletrodos
hiperbólicos denominados, eletrodos “end cap”.
Uma voltagem Rf (corrente alternada, AC), de
amplitude variável V e com frequência ao redor de 1
MHz, é aplicada ao “ring electrode”, enquanto que os 
eletrodos “end cap” são aterrados (Figura 20). Os
dois eletrodos “end cap” apresentam um orifício no
centro; o eletrodo superior permite a passagem dos
íons provenientes da fonte de ionização (eletrodo de
entrada) e direcionados para o “ring electrode”, 
enquanto que o orifício do eletrodo de saída serve
para direcionar os íons ejetados para detecção (Figura
21). Neste tipo de analisador normalmente não se
aplica voltagem DC (corrente direta); apenas a Rf.
Tipicamente, o filamento é ligado e os íons dentro do
“trap” (armadilha) – formados ou nele introduzidos – 
com um valor de m/z acima de um limite estabelecido
por V serão aprisionados (“trapped”) por um tempo

Figura 19. Esquema de um analisador do tipo quadruplo mostrando que os íons em ressonância com o campo aplicado
atravessam as barras e dirigem para o detector onde serão registrados.
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ao redor de 1 ms (milisegundo). O filamento é então
desligado, e uma varredura de V é executada para
obter-se um espectro de massas. Os íons de razão
massa/carga igual a m/z serão acelerados na direção
do eixo z, e ejetados pelo eletrodo “end cap” de saída
dos íons sendo, então, detectados. As equações que
descrevem o movimento dos íons do “íon trap” são
similares às descritas para o quadrupolo linear, e não
serão discutidas.  

A repulsão entre íons de mesma carga
confinados no centro do “trap” tende a desestabilizar
suas trajetórias por dispersão (efeito “space-charge”).
Para contornar este problema, adiciona-se um gás –

usualmente He ou H2 a uma pressão de 10-3 torr  -  o
qual “resfria” os íons por colisão (perda de energia
cinética), mantendo-os aprisionados com refocalização 
para o centro do trap e aumentando a resolução e
sensibilidade.

Juntamente com o quadrupolo linear, o “ion
trap” é um dos analisadores de íons mais populares no
momento devido a seu custo relativamente baixo
(comparável ao quadrupolo) e pequeno tamanho
podendo ser utilizado na obtenção de analisadores
que ocupam pouco espaço. Sua resolução é similar à
do quadrupolo linear (unitária), podendo ser
aumentada empregando-se varreduras mais lentas em
uma faixa de massas menor. Nestas condições,
resoluções próximas de 5.000 podem ser obtidas.  As
aplicações típicas deste analisador são similares
àquelas do quadrupolo.

2.3.4. Analisadores de massas do tipo
“Time-of-Flight” (Tempo de Vôo)

Apesar de ser geralmente aceito que o conceito 
do analisar do tipo TOF foi desenvolvido por William
Stephens37,38, na Universidade da Pensilvânia (USA)
em torno de 1946, foram William Wiley e I.H.
McLaren da empresa Bendix (USA) os pioneiros a
desenvolverem e comercializarem um equipamento
deste tipo, no final de 1955 39. 

Em um sistema do tipo TOF, os íons formados
na fonte de ionização são extraídos e acelerados em
alta velocidade por um campo elétrico em um tubo
longo denominado usualmente “drift tube”, após o
qual atingem o detector.  A velocidade alcançada pelo
íon acelerado é proporcional à raiz quadrada de sua
razão m/z – por simplicidade, assume-se ser
inversamente proporcional à massa. De forma
análoga, o tempo necessário para um íon atravessar o
tubo será inversamente proporcional à raiz quadrada
da razão m/z – também por simplicidade, é comum
assumir-se que o mesmo é proporcional à massa - uma 
vez que a distância entre a formação do íon e o
detector é fixa (depende do comprimento do tubo). A
Figura 22 ilustra de forma esquemática um analisador
do tipo TOF em uma de suas configurações mais
simples, enquanto que a Figura 23 apresenta cópia de
uma página da patente original de Stevens. 

O princípio de operação do TOF baseia-se na
medida do “tempo de voo” de um íon dentro do
espectrômetro de massas. Uma vez que as dimensões
do tubo e a energia cinética dos íons são bem
conhecidas, o cálculo da razão m/z torna-se simples. 

Figura 20. Eletrodos que formam a parte principal de um
analisador do tipo “ion trap”. O eletrodo central (em forma
de anel, ou “ring electrode”) é circundado por dois
eletrodos sendo um de entrada e outro de saída dos íons.

Figura 21. Visão geral de um analisador do tipo “ion trap”
ilusrando os eletrodos de entrada, central (“ring electrode”)
e de saída.
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Figura 22. Desenho esquemático de um analisador do tipo TOF em uma configuração linear, um de
seus modos mais simples.

Figura 23. Página da patente [USA- 2612607] onde Stephens descreve seu analisador tipo TOF. O pedido de patente foi
preenchido em 5 de abril de 1947, e a patente confirmada em setembro de 1952 .  |Source=United States Patent and Trademark
Office |Date=1952 |Author= USPT).



A energia cinética de um íon submetido a um
campo elétrico E será dada por (Eq. 22):

mv
zeE

2
= (eq.22)

onde E é a energia do campo elétrico usado na
aceleração do íon em Volts; m a massa do íon; z a
carga do íon; e a carga de um elétron e v a velocidade
final do íon após a aceleração.

Isolando-se a velocidade nesta equação,
obtem-se a Equação 23:

v
zeE

m
= 2

(eq.23)

Uma vez que a distância da fonte de íons ao
detector é conhecida e igual a d, o tempo t necessário
para o íon atravessar o tubo será (Equação 24):
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(eq.24)

Como d, e, e E são constantes e podem ser
agrupadas como c, o tempo de voo t de um íon será
proporcional à raiz quadrada da razão m/z (Equação 25) :

t
m

z
c= 1

2
(eq.25)

Ou seja, medindo-se o tempo de vôo t a razão
m/z será determinada, uma vez que os componentes
do termo c são constantes.

Uma vez que para a medida do tempo t é
fundamental estabelecer o início e final do evento, os
íons precisam ser formados por ionização pulsada (a
duração do pulso é ao redor de 0,2 a 1 milisegundo –
ms). Isto torna possível converter o efluente líquido
do LC em um pacote contendo os íons a serem
acelerados. Apesar de a precisão na medida de tempo
influenciar diretamente na determinação correta da
razão m/z, a energia cinética inicial e a distribuição

espacial dos íons serão importantes. Variações na
energia cinética e na posição do íon ao entrar na etapa
de aceleração irão modificar sua energia, provocando
erros na medida do tempo de voo e, como
consequência, da razão m/z, resultando em perda de
resolução no TOF. 

A introdução de um refletor (também
conhecido como espelho de íons ou espelho
eletrônico) e o uso de técnicas ortogonais de
introdução dos íons (o-TOF) contribuíram para a
melhora da resolução por meio de um aprimoramento
no controle ou compensação do espalhamento inicial
de energia e na distribuição espacial dos íons.

O reflectron (tipo de TOF que utiliza um
refletor no tubo de voo), proposto pelo pesquisador
russo, Boris A. Mamyrin 40,41, utiliza um campo
elétrico aplicado a uma série de grades ou eletrodos
(também denominados pratos ou discos) para reverter
a direção da trajetória dos íons que entram nele. Por
meio deste dispositivo, os íons de mesma razão m/z
chegam ao mesmo tempo no detector, ainda que
apresentem diferenças em sua energia cinética. 

A parte (a) da Figura 24 mostra uma ilustração
de um íon formado na fonte sendo acelerado pelo
“drift tube” em direção ao detector, sem ajuda do
reflectron. Na parte (b) da mesma figura o reflectron é
ligado observando-se que a trajetória do íon agora
será curva, a dispersão dos íons de mesma razão m/z é
diminuída e a resolução aumentada, e os íons
retornam ao “drift tube” antes de serem detectados.

Desenvolvido inicialmente como um sistema
de um único estágio, o reflectron evoluiu para um de
duplo estágio, largamente empregado em
analisadores atuais. O relectron de um estágio (Figura
25 a) consiste em uma região na qual é aplicado
apenas um campo elétrico, podendo ser linear ou não
linear. O reflectron não linear pode ter campo curvo 42 

ou quadrático 43. 
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Figura 24. Esquema simplificado de um TOF com o reflectron fora de operação (esquerda) e em operação (direita), ilustrando a
curva na trajetória dos íons provocada pelo reflectron.



Um reflectron de duplo estágio possui duas
regiões nas quais são aplicados campos elétricos
diferentes (Figura 25b); o campo aplicado na primeira 
região, o estágio é maior, o que reduz o tamanho do
equipamento e melhora a focalização dos íons 44.

Um campo eletrostático constante é
empregado no reflectron para reflexão do feixe de
íons em direção do detector. Os íons de maior energia
percorrerão uma distância maior no reflectron,
enquanto que os íons de menor energia percorrerão
uma distância menor. A Figura 26 é uma fotografia de
um reflectron evidenciando as placas metálicas que
conduzem a voltagem formando um campo elétrico o
qual reflete os íons. 

Além do uso do reflectron, outra forma de
aumentar a resolução utilizando analisador do tipo
TOF é com o uso de geometria ortogonal (o-TOF).
Neste sistema os íons são produzidos de forma
contínua na fonte de ionização (Electrospray, por
exemplo) e acelerados e focalizados com ajuda de
lentes apropriadas. A seguir, aplica-se uma aceleração 
pulsada ortogonal (perpendicular) ao movimento dos
íons, os quais irão adquirir velocidades as quais são
independentes de suas velocidades adquiridas pela
aceleração na fonte (Figura 27). 

O desempenho do oa-TOF (TOF com aceleração 
ortogonal) pode ser ainda melhorado com a adição de
um gás. Este colide com os íons em um guia de vários
polos (usualmente, um quadrupolo ou hexapolo

operando apenas com radiofrequência – modo
“rf-only”) diminuindo a energia (“resfriando”) dos íons
antes de entrarem na região de aceleração ortogonal,
também denominada “pulser”,  resultando na
focalização dos íons em um feixe de diâmetro menor. Na 
região de alto vácuo situada antes do “pulser”, um
conjunto de lentes eletrostáticas torna o feixe de íons

paralelo, minimizando problemas de
divergência na direção de aceleração.
A combinação destes sistemas –
aceleração ortogonal e resfriamento
por colisão com gás, juntamente com
o reflectron, aumentaram a resolução
dos atuais TOF MS, sem diminuir sua
sensibilidade. 

A Figura 28 ilustra o esquema
de um TOF MS atual de alta
resolução, com aceleração ortogonal
e reflectron. Os hexapolos e

quadrupolos servem de guia para os íons no modo
TOF, podendo ser utilizados para uma montagem em
tandem ou MS-MS do tipo Q-TOF (quadrupolo-tempo
de voo). Estes equipamentos possuem elevada
resolução (no modo linear a resolução é limitada), boa
sensibilidade, velocidade de varredura muito rápida
(importante para picos cromatográficos estreitos).
Porém, exigem eletrônica bastante sofisticada, bom
controle do tempo e da energia inicial e distribuição
espacial dos íons. Sua aplicação é bastante ampla,
especialmente quando alta resolução é necessária. A
faixa de massas que analisa é ampla (teoricamente
ilimitada, mas, na prática, massas muito elevadas –
muito superiores a 500.000 Da - são difíceis de serem
determinadas com boa precisão e exatidão). 
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Figura 25. Esquema de um reflectron (a) um estágio, linear
(b) duplo estágio.

Figura 27. Página da patente {U.S. Patent 7230234}onde T.
Kobayashi  descreve um espectrômetro de massas do tipo
tempo de voo (TOF) com aceleração ortogonal (“Orthogonal
acceleration time-of-flight mass spectrometer” (submetido
em 13 de julho de 2005 por Tatsuji Kobayashi ).

Figura 26. Reflectron de duplo estágio contendo 46 placas metálicas (Shimadzu, Japão).
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2.3.5. Outros tipos de Analisadores de Massas

Apesar de existirem outros analisadores de
massas para MS, os três descritos até o momento
(quadrupolo, “ion-trap” e TOF) são, de longe, os mais
empregados no acoplamento LC-MS. Enquanto que
os dois primeiros são compactos, apresentam grande
simplicidade, baixo custo, e facilidade operacional,
apresentam como principal limitação a baixa
resolução. O TOF, por outro lado, perde para os dois
analisadores nestes quesitos, mas apresenta resolução
muito superior, principalmente no modo ao-TOF, o
que pode ser necessário em análises que requeiram
alta resolução. Outro tipo de analisador de massas,
introduzido comercialmente mais recente e de custo
ainda acentuadamente elevado (porém com resolução
igualmente superior aos 3 analisadores já discutidos)
é o FTICR (“Fourier Transform Ion Cyclotron
Resonance” ou Ressonância Ciclotrônica de Íons
com Transformada de Fourier).  

O FTICR-MS, também conhecido apenas
como FT-MS, foi desenvolvido por Mel Comisarow e 
Alan G. Marshall,  na Universidade de British
Columbia, Canadá, em 1974 45. Os fundamentos da
técnica foram baseados no uso da Ressonância de Íons 
em Ciclotron – Espectrometria de Massas (ICR-MS),

publicado por Hipple em 1949 46 e na existência do
fenômeno bem estabelecido e conhecido do uso de
Transformada de Fourier em Ressonância Magnética
Nuclear (FT-NMR).

Em FT MS, os íons gerados na fonte passam
por uma série de estágios de diminuição de pressão,
em direção a um alto vácuo. Ao entrarem na cela
(Figura 29), que serão aprisionados (“ion trap”), a
temperatura estará próxima ao zero absoluto e a
pressão  ao redor de 10-8 bar. Isto é conseguido
mantendo-se a cela dentro de um supercondutor de
alto campo magnético (geralmente entre 4,7 e 13
Tesla, valores estes que têm sido aumentado
rapidamente) o qual é resfriado pelo emprego de
nitrogênio e hélio, ambos no estado líquido. Ao
passarem pelo campo magnético B, os íons terão sua
trajetória descrita por um movimento circular em um
plano perpendicular ao do campo (Figura 30). A força 
F sentida por um íon de carga z e velocidade v ao
entrar no campo magnético B será dada pela
expressão de Lorentz (Eq. 26):

F = z v x B (eq.26)

Os íons não são expulsos da cela graças a uma
pequena voltagem (corrente contínua) aplicada aos

Figura 28. Analisador do tipo TOF com sistema de aceleração ortogonal e Reflectron, podendo operar no modo
LC-MS/MS na configuração Q-TOF (quadrupolo -TOF) ou no modo LC-TOF utilizando o quadrupolo apenas
como filtro de massa ao invés de analisador, ou seja, aplicando apenas radiofreqüência, Rf (“Rf-only mode”).
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eletrodos de aprisionamento (“trapping electrodes”)
a qual gera um campo elétrico E perpendicular ao
campo magnético B. 

A frequência de rotação de um íon no ciclotron 
(ωc) depende de sua massa (m) e carga (z) de acordo
com a Equação 27:

ω
πc

zB

m
=

2
(eq.27)

No início do experimento nenhum sinal é
observado, pois o raio do movimento é muito pequeno.
Varrendo-se a radiofrequência RF pulsada pelas placas 
de excitação existentes na cela, é possível excitar-se
cada íon com razão m/z. Cada frequência de excitação
entra em ressonância com determinado íon e o excita
para órbitas maiores, onde induz uma corrente
alternada entre as placas do detector (Figura 31). A
corrente induzida tem a mesma frequência de ciclotron
dos íons, e intensidade proporcional a seu número.
Quando a frequência sai de ressonância para uma dada

razão m/z, os íons retornam ao estado primitivo e um
outro pacote de íons com a próxima razão m/z será
excitado e o processo continua desta forma. Para efeito
prático, entretanto, considera-se as frequências como
simultâneas, resultando em espectros complexos da
variação da frequência com o tempo. Este sinal
complexo gerado sofrerá deconvolução por meio de
métodos, empregando transformada de Fourier 47,
resultando em espectros que apresentam a variação de
intensidade em função da frequência ωc.
Rearranjando-se a Equação 27, obtém-se a expressão
que relaciona m/z com a frequência ωc, a qual permite a
conversão então do espectro para intensidade em
função da massa, de acordo com a Eq. 28:

m

z

B

c

=
2πω

(eq.28)

Uma calibração do sistema deve ser feita neste
momento. Estas transformações, representadas na
Fig. 31, podem ser melhor visualizadas na Figura 32. 

Figura 29. Foto de uma cela ICR de um espectrômetro de massas
LTQ-FT-ICR da Thermo-Electron. A cela é feita de placas de cobre em
forma cilíndrica e insataladas em um sistema de vácuo. Acessível em
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ICR_Cell.jpg. O autor da foto é Jeff Dahl
e o acesso à mesma foi efetuado em 21.02.2009.

Figura 30. Movimento de um íon antes e depois do processo de excitação, mostrando a órbita 
ciclotrônica percorrida. Em (a) os íons aprisionados oscilam com amplitude térmica baixa,
incoerente; em (b) a excitação varre os íons em órbita eletrônica coerente; em (c) um
pré-amplificador e digitalizador pegam os potenciais induzidos na cela. 
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Figura 31. Esquema simplificado de um sistema  FT-ICR-MS ilustrando a deteção e geração de sinal via o
aprisionamento de íon (“ion trap”).

Figura 32. Etapas de transformação do sinal até obter-se o espectro de massas na forma
m/z versus intensidade do íon.



O FT MS é o analisar de massas para uso
acoplado com LC (Fig. 33) que apresenta a maior
resolução (superior a 106, ou seja, quase ilimitada),
sensibilidade e velocidade de aquisição de dados.
Entretanto, seu custo ainda é elevado, possuindo uma
tecnologia mais complexa que os demais analisadores 
descritos, especialmente em relação ao alto vácuo
necessário. Sua principal aplicação, no momento, é
em estudos onde uma resolução extremamente
elevada é necessária, ou para estudos fundamentais de 
fragmentação de moléculas. 

2.4. Detectores

O detector é o ultimo módulo de um
espectrômetro de massas (Figura 6). Assim como o
analisador é considerado o coração de um
espectrômetro de massas, o detector pode ser
entendido como seus olhos. Novos detectores são
necessários para corrigir, melhorar e ampliar a
detecção de íons e, portanto, nossa “visão química” 48. 
O detector registra a carga induzida ou a corrente
produzida quando um íon atravessa uma superfície ou

atinge sua superfície. No caso de um
equipamento que possa efetuar uma
varredura de massas, o sinal produzido no 
detector durante uma varredura em
função da razão m/z ou posição do íon na
varredura, irá gerar um espectro de
massas (Figura 34). Assim, um espectro
de massas é um registro dos íons
detectados em função da razão m/z.

As principais fontes de ionização e 
os analisadores mais utilizados no
momento foram comentados, assim como 
a significativa evolução tecnológica
nestas áreas. Entretanto, os detectores de
íons não receberam a mesma atenção; a
maior parte do avanço deveu-se a
melhoras nos conceitos existentes do que
em inovações brilhantes.

Existe atualmente uma grande
variedade de detectores para MS, sendo a
escolha efetuada a partir do projeto do
espectrômetro e suas aplicações analíticas. 
Os mais empregados serão discutidos a
seguir; o leitor interessado no assunto deve 
consultar a excelente revisão de Barnes  e
colaboradores 48.

2.4.1. Chapas Fotográficas

As chapas fotográficas foram
empregadas como primeiro sistema de
detecção em larga escala para
espectrometria de massas. J.J. Thompson
utilizou chapas fotográficas com
anteparos luminescentes para visualizar e
mostrar espectros de massas. Foto-placas
sensíveis a íons foram, posteriormente,
colocadas na região de vácuo de um
espectrômetro de massas para a detecção
direta de íons. Até recentemente estes
dispositivos eram fabricados, e alguns
ainda se encontram em utilização ao redor 
do mundo. A Figura 35 ilustra um
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Figura 33. Acoplamento LC(ESI)-FT MS (Cromatografia Líquida e
Espectrometria de Massas com Transformada de Fourier empregando uma
fonte de ionização do tipo Electrospray).

Figura 34. Registro da abundância (ou intensidade) dos íons detectados em
função da razão massa/carga (m/z), denominado espectro de massas, para o
composto n-decano (C10H22).
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diagrama de funcionamento de um detector baseado
em chapa fotográfica, juntamente com o resultado da
exposição de vários íons em função da relação m/z.

Apesar de a simplicidade e alguns aspectos
positivos, este tipo de detector apresenta várias
desvantagens e limitações. A sensibilidade é baixa,
aquém da requerida na maioria das aplicações atuais,
precisão ruim, difícil quantificação, faixa linear
dinâmica pequena, além da necessidade de revelar a
imagem depois do experimento.

2.4.2. Detector de Faraday

Também chamado de copo de Faraday, por sua 
geometria mais popular lembrar este formato, o
detector consiste em um copo feito de metal (Figura
36) projetado para captar partículas carregadas em
baixas pressões (“vácuo”). A corrente é medida e seu
valor utilizado para determinar a quantidade de íons
ou elétrons que chegam no copo. 

Apesar de não apresentar a mesma
sensibilidade de uma multiplicadora de elétrons este
detector, amplamente usado nos primórdios da MS, é
ainda empregado na determinação de partículas
carregadas devido a sua exatidão em função da relação
direta entre a corrente medida e o número de íons.

2.4.3. Detectores baseados na 
multiplicação de elétrons (EM)

Os detectores baseados na multiplicação de
elétrons (EM, “Electron Multiplier”) são os mais
utilizados atualmente para detecção de íons, podendo
ter várias geometrias diferentes. Os modelos mais
antigos eram baseados na tecnologia da detecção de
fótons  por tubos denominados fotomultiplicadoras
(PMT). As multiplicadoras de elétrons utilizam como
catodo um metal, óxido metálico ou liga que apresenta
facilidade em perder elétrons quando atingida por um
íon. Os elétrons removidos do catodo por processo
denominado emissão secundária ou SEM ( “secondary 
electron multiplier” - cada elétron gera entre 1 e 3
novos elétrons, em média) serão direcionados para um

Figura 35. Detector do tipo chapa fotográfica para
espectrometria de massas.

Figura 36. Esquema de um detector do tipo Copo de Faraday 



eletrodo que apresenta uma diferença de potencial
positiva em relação ao catodo, atraindo os elétrons.
Este processo é multiplicado em cascata em vários
eletrodos colocados no tubo, denominados dinodos
(tipicamente entre 6 e 20 por EM). Cada dinodo
apresenta uma diferença de potencial em relação ao
anterior entre 100 V e 200 V, facilitando a atração dos
elétrons gerados no processo (Figura 37). Ao final do
processo, um elevado número de elétrons é coletado no 
anodo para cada íon que chegou inicialmente no
catodo, com um fator de amplificação bastante
eficiente (usualmente, uma corrente contendo mais que 
106 elétrons é gerada para um único íon incidindo na
EM). Este tipo de EM é também conhecido como
“discrete-dynode SEM”, ou seja, eletromultiplicadora
de emissão secundária com dinodos discretos. 

Um “dinodo contínuo” pode ser construído a
partir da deposição de um filme de um material
semicondutor em uma superfície isolante, usualmente 
em forma de funil, ao qual uma voltagem negativa é
aplicada na entrada (mais larga) e
positiva na saída (mais estreita). A 
diferença de voltagem dentro do
tubo produz um campo
continuamente acelerado. Os íons, 
ao atingirem a superfície da
entrada do detector, produzem a
emissão de elétrons secundários
os quais produzirão a emissão de
outros elétrons em cascata. No
final do processo, um eletrodo
separado (anodo) é utilizado para
coletar os elétrons multiplicados.
Estes detectores, encontrados em

várias geometrias, são conhecidos como
“continuous-dynode EM” (CDEM) ou “channel
electron multiplier” (CEM). Uma das versões mais
utilizadas deste detector atualmente é comercialmente 
denominada de Channeltron.

Uma forma geométrica diferente para estes
detectores do tipo dinodo contínuo é o prato
multicanal (“multichannel plate, MCP). O MCP 48 é
considerado como um arranjo bidimensional em
paralelo de uma série de pequenas multiplicadoras de
elétrons de dinodo contínuo - cerca de 10-100 µm de
diâmetro cada. Os microcanais, cerca de 100 por
MCP, são construídos em paralelo, no formato de
prato ou disco, ao invés de funil (Figura 38). Quando
um íon atinge a superfície emissiva próxima da
entrada do microcanal, irá ocorrer um processo
similar ao que ocorre nas CDEM. Os íons, ao saírem
do microcanal, serão coletados em um anodo para
detecção da corrente, como nas SEM.
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Figura 37. Multiplicação de elétrons em uma EM (“electron multiplier”). À esquerda, desenho esquemático de como ocorre a
amplificação dos elétrons em uma EM de dinodos discretos; à direita desenho de uma EM de dinodos contínuos, do tipo
Channeltron. 

Figura 38. Detector MCP (“multichannel plate”).



2.4.4. Considerações finais sobre os 
detectores de íons usados em MS

O detector é, muito provavelmente, a parte da
instrumentação em MS que sofreu a menor evolução.
Dentre os atributos desejáveis para um detector de
íons em espectrometria de massas, pelo menos os
seguintes devem constar 48: resposta a uma ampla
faixa de massas; baixo ou nenhum ruído; alta
estabilidade; resposta independente da massa;
detecção simultânea; resposta rápida. Do ponto de
vista prático, deveria apresentar pouca ou nenhuma
manutenção; durabilidade; facilidade de ser
substituído e barato. Nenhum detector existente no
mercado preenche estes requisitos desejáveis, ficando 
a escolha dependendo do projeto do equipamento e
dos requisitos analíticos para o qual o equipamento
será utilizado. Na prática, na maioria dos
instrumentos utilizados para o acoplamento LC/MS,
em especial do tipo quadrupole e “íon trap”, as
multiplicadoras de elétrons (EM) apresentam uma boa 
razão entre custo e benefício, sendo as preferidas. 
Nos sistemas MS nos quais o analisador é do tipo TOF 
a parte eletrônica do detector precisa registrar o
espectro de massas completo dentro do tempo de voo
dos íons, usualmente na faixa entre 1 e 100 µs, com
largura de pico da ordem de nano-segundos (ns). Os
detectores empregados neste caso usam velocidades
de amostragem da ordem de GHz, o que ainda limita a
resolução do TOF quando adequadamente ajustado49. 
A detecção de íons aprisionados e ainda em
movimento pode ser feita pela corrente induzida em
eletrodos adjacentes. No caso de um equipamento do
tipo FTICR-MS, os íons aprisionados ou em
ressonância são detectados pelas correntes que eles
induzem em um par de placas de detecção em uma
cela cúbica de ICR (Fig. 39). Uma vez que a
determinação eletrônica de frequência pode ser

bastante exata, a razão m/z pode ser determinada com
alta resolução e elevada exatidão de massa,
especialmente quando a amostra pode ser medida
mais de uma vez. Isto é possível porque sendo esta
técnica baseada na medida de corrente de imagens, a
mesma não é destrutiva, permitindo que os íons
permaneçam na cela, sejam reexcitados várias vezes e
detectados 50.

2.3. O Acoplamento entre Cromatografia
Líquida e Espectrometria de Massas
(LC/MS): Finalmente compatíveis ???

Durante os primeiros trabalhos visando o
acoplamento entre técnicas cromatográficas e
espectrometria de massas, a discussão
invariavelmente terminava na seguinte disputa: a
cromatografia era um “mero” sistema de introdução
de amostras para a espectrometria de massas, ou a
espectrometria de massas era um “mero” detector para 
cromatografia? Certamente as duas correntes
encontraram seus defensores, a ponto de uma empresa 
americana haver cunhado, na década de 1970, o termo 
“mass selective detector” (MSD) para descrever um
espectrômetro de massas dedicado a funcionar como
detector para cromatografia gasosa. Os
cromatografistas achavam a espectrometria de massas 
muito complexa e cara para ser utilizada como
detector, e os espectrometristas de massas achavam a
cromatografia desnecessária para seus estudos.

 A popularização das duas técnicas mostrou
aos usuários o que cada uma delas tem de melhor: a
cromatografia como uma técnica de separação e a
espectrometria de massas, de identificação.
Certamente os extremistas ou radicais, de qualquer
dos lados – como o pesquisador americano, que em
seu website escreve que se uma análise não pode ser

feita por espectrometria de massas é
porque não vale a pena fazê-la - não
contribuem nem um pouco, como em
outros campos do conhecimento, para o
avanço na área. Os menos radicais
perceberam, há muito tempo, que o
acoplamento entre elas pode trazer
benefício para ambas as áreas,
especialmente com as novas exigências
de melhora na sensibilidade dos
métodos, aumento na complexidade das 
amostras, exigência de maiores critérios 
para identificação de compostos de
interesse na área ambiental, saúde,
forense, alimentos e outras. A
simplificação dos computadores para o
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Figura 39. Esquema de um detector do tipo corrente-imagem para FTICR MS.



nível pessoal (PC) com custos razoáveis e
desempenho muito superior, fez com que na década
de 1980 o acoplamento GC/MS já fosse uma técnica
analítica madura. Devido às diferenças existentes
entre as propriedades de gases e líquidos, a
cromatografia líquida acoplada a espectrometria de
massas (LC/MS) não conseguiu o mesmo êxito.
Varias interfaces foram desenvolvidas na tentativa de
acomodar o eluente da coluna de HPLC em elevada
pressão e volumes: introdução direta de líquidos
(DLI); correia giratória (“moving belt”) spray
térmico (“Thermospray”); feixe de partículas
(“Particle Beam”) e outros. Entretanto, o
acoplamento somente começou a se tornar popular
após o desenvolvimento das técnicas de ionização a
pressão atmosférica (API), notadamente o
“Elesctrospray”, ocorrido no final da década de 1980
e início da década seguinte. Nos últimos anos, uma
grande melhora tem sido vista no desempenho dos
cromatógrafos, espectrômetros de massas e no
acoplamento entre eles. Ainda assim, o acoplamento
entre cromatografia líquida e espectrometria de
massas não atingiu, até o momento, a mesma
popularidade do acoplamento GC/MS, por diversas
razões. Uma delas certamente é a demora na
miniaturização da LC quando comparada com a GC, e 
as perdas dela decorrentes. Outro fato é que enquanto
em GC/MS podemos contar com a ionização via
impacto com elétrons (EI) para estudos estruturais,
esta técnica não teve êxito em LC/MS, especialmente
devido à ionização da fase móvel de massa molecular
próxima a compostos de comum interesse na técnica
(em GC emprega-se usualmente H2 ou He como fase
móvel, o que não interfere na formação de íons de
interesse na técnica). Em LC/MS utiliza-se técnicas
de ionização a pressão ambiente (API), consideradas
técnicas brandas de ionização as quais geram poucos
íons para ajudarem na determinação da estrutura
química dos analitos investigados. Assim, a técnica
LC/MS tem, até o momento, sido mais empregada em
rotina de estudos para confirmação de compostos alvo 
do que determinação da identidade dos compostos
desconhecidos de interesse. O desenvolvimento e
posterior aprimoramento das técnicas denominadas
“tandem MS” (MS/MS ou MSn) representam um
grande avanço no acoplamento com cromatografia,
gerando sistemas como LC/MS/MS que se tornaram
bastante populares nos últimos anos. Este
acoplamento será motivo de outro trabalho nesta
série, a ser publicado em outro número do Scientia
Chromatographica. 
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QUALIDADE EM CROMATOGRAFIA (QUALI) / PONTO DE VISTA

Impurezas de Degradação

Resumo
Os profissionais da química analítica têm colocado como desafio o isolamento dos compostos presentes em

outros compostos. Considerando que os compostos em pesquisa podem ser subprodutos ou, ainda, impurezas que
podem possuir complexidade de cadeia carbônica e grupos funcionais, a exigência para as técnicas identificativas e
separativas é cada vez maior. 

Todo produto quando é sintetizado ou extraído possui um equilíbrio reacional que mantém estruturas

estáveis àquela condição de temperatura, pressão, umidade, salinidade, pH, viscosidade, solubilidade, velocidade,

etc. A partir do momento em que este equilíbrio é interrompido, por exemplo, oxidações ou perda de água podem

levar a reações secundárias que modifiquem o meio e, por consequência, novas estruturas podem se tornar

presentes no agora denominado produto final. Resíduos de reagentes da

rota química, resíduos de solventes utilizados na fabricação e produtos

de reações secundárias diversas passam a compor as denominadas

IMPUREZAS do produto ou ativo principal, ou simplesmente

IMPUREZAS DE DEGRADAÇÃO.

Abstract
Nowadays analytical chemistry scientists must face the challenge of isolating compounds that are present in

minor quantities in other compounds. Considering that the target substances can be reaction byproducts, impurities

or degradation compounds which can present complex carbonic chains and functional groups,

sophisticated identification and separation techniques are required. 

Every synthesized or extracted product presents an equilibrium of chemical reactions that keep molecular

structures stable to certain conditions like temperature, pressure, humidity, salinity, pH, viscosity, solubility, speed, 

etc. When this equilibrium is disrupted by physical or chemical agents like light, heat, oxidation, dehydration,

secondary reactions may take place and, as a consequence, new

structures can appear in the final product. These structures, along with

reagent residues from the chemical route of production and residues of

solvents, compose the IMPURITIES of the active ingredient

or DEGRADATION IMPURITES.
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1. Classificação das Impurezas
As impurezas podem ser classificadas ou

subdivididas, em função de suas origens, como:
a) Impurezas provenientes da rota química da

síntese de fabricação
b) Impurezas residuais de solventes ou os

denominados IOV (impurezas orgânicas
voláteis)

c) Impurezas de Degradação Intrínsecas da
reação do produto. Permanecem presentes
mesmo depois dos processos de
purificação.

d) Impurezas de Degradação por Exposição:

• Algumas dessas impurezas são formadas
com o tempo de vida do produto, por meio
de oxidação lenta com o ar atmosférico,
micro reações de impurezas com o ativo
principal, micro reações de impurezas com
impurezas, absorção de água originando
hidrólises, ambiente de armazenamento
interferente ou fora de compatibilidade
(como exemplo: próximo a produtos
voláteis), luminosidade e temperatura de
armazenamento. 

• Impurezas geradas em procedimentos
de validação da metodologia analítica
de teor, visando antecipar a formação de 
impurezas por meio da exposição do
ativo ou da mistura contendo o ativo, em 
condições forçadas, denominadas de
“stress” químico ou físico. È importante
para o item seletividade, no qual a
impureza formada não deve interferir na 
quantificação do ativo principal, ou
ainda, no item toxicidade.

2. Impurezas de rota química
Analiticamente, podem se tornar conhecidas

por meio das informações bibliográficas, ou
publicações dos fabricantes, ou ainda, em artigos
acadêmicos. Hoje, na competitividade de mercado, há 
interesse dos fabricantes em mostrar que o produto é
isento de determinadas impurezas, principalmente
tóxicas, ou que possam afetar a qualidade do produto
final, quer como excipiente ou como produto
principal. Do ponto de vista analítico, se a impureza é
conhecida, provavelmente haverá uma metodologia
com técnica que a determina.

3. Impurezas residuais voláteis
Impurezas voláteis e semivoláteis, normalmente

são cromatografadas pela técnica Cromatografia em
Fase Gasosa. Com o acoplamento desta cromatografia
ao espectrômetro de massas, há uma enorme
possibilidade de identificação, tendo em vista que o
espectrômetro de massas, acoplado a cromatografia em
fase gasosa, técnica separativa por excelência e o
espectrômetro de massas deste acoplamento, possui
estabilidade no feixe de elétrons que promove a quebra
da molécula, gerando fragmentação constante  para
aquela molécula. Com essa constância na quebra de
elétrons e ajuda da informática, consegue-se estabelecer
biblioteca de moléculas padrões, permitindo comparar
os fragmentos provenientes da composição da amostra
com os fragmentos padrões, dando confiabilidades da
ordem de 99% em identificação. Este acoplamento ainda 
permite a quantificação dos compostos, contra padrões
referenciados ou pela integração em área porcentual.

4. Impurezas de degradação intrínsecas
Algumas impurezas de degradação são

conhecidas e descritas em bibliografias. Na
farmacêutica, são chamadas de Substâncias Relatadas,
pois são reconhecidamente interferentes da eficácia do
produto quando introduzida no meio biológico. Do
ponto de vista analítico, é de baixa complexidade, pois
se é conhecida, provavelmente haverá situação
analítica para sua identificação e quantificação.

5. Impurezas de degradação por
exposição

Os espécies que compõem um produto quer
seja um ativo de alta pureza (lembrar que não há
comercialmente, substância de pureza 100%) ou uma
mistura, podem com o tempo se interagirem formando 
novas substâncias. Se essas novas substâncias não
forem identificadas após o processamento, são
denominadas de impurezas de degradação.

Se as impurezas de degradação forem se
apresentando (evoluindo) com o tempo de vida do
produto, maior será a complexidade analítica para sua
determinação. Devido a esta complexidade,
introduzem-se os denominados estudos de Estabilidade.
Nesses estudos, acompanha-se a evolução do produto
por estimativa de tempo que concluirá como o Tempo
ou Prazo de Validade deste produto. Na farmacêutica e



em alimentos, esse estudo pode levar de semanas a
alguns anos, é a chamada estabilidade de longa duração.
Esta estabilidade, do ponto de vista comercial, apesar de
fundamental, resulta lançamento tardio do produto no
mercado consumidor, além do patrocinador ter custo
durante o período de tempo estabelecido para o estudo.

Para estimar o prazo de validade, utiliza-se da
estabilidade condições de energia, acima das
ambientais, denominado de Estabilidade Acelerada.
Nesta estabilidade, alguns parâmetros de comparação, 
com a situação ambiente como exemplo, podem ser
introduzidos: temperatura, umidade relativa,
hidrólise, luminosidade, oxidação (esta oxidação
pode utilizar da ação do oxigênio ou da oxidação
química por meio de transferência de elétrons).

A estabilidade, propriamente dita, busca
verificar a redução do ativo de interesse, na condição
forçada, e extrapolar esta redução para um prazo de
validade ao produto. Este prazo pode ser avaliado por
equações da cinética química ou, se encontradas,
publicações oficiais. No Brasil, pode-se citar a ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ou
organismo internacionais, como o ICH (International
Conference on Harmonisation) e FDA (Food and Drug
Administration). A estabilidade forçada ou acelerada,
como colocado anteriormente, também, busca
resultados para o estudo da Seletividade na análise do
ativo presente numa mistura (produto). Se uma mistura
possui todos seus componentes conhecidos, pode-se
estabelecer parâmetros de observação do
“aparecimento” dessas impurezas, em comparação com
um tempo zero (produto antes de receber o aumento de
energias). Estas impurezas podem ser originárias da
degradação de excipientes ou da degradação do próprio
ativo ou, ainda, da junção de ambas. A complexidade
está em identificar e quantificar esta nova substância,
pois as conhecidas nas matérias-primas já foram
realizadas em ensaios próprios (muitas com
monografias existentes em compêndios da área, como o
Índice Merck; Hand-Books; Farmacopeias; artigos
científicos etc., porém, quando em mistura, constitui
desafio aos analistas e aos conhecimentos em química
qualitativa e quantitativa.

6. Análise das impurezas de degradação
Considerando um determinado método

analítico, por cromatografia em fase líquida com
detecção na luz ultravioleta, os compostos que
produzirão sinal analítico (picos), são os que possuem 
absorção desta luz; por exemplo, compostos com
insaturações na cadeia carbônica. 

6.1. Situação 1: Método não Visualiza

Utilizando-se deste método sobre as amostras
colocadas sob os efeitos de energia (stress), poderão
resultar em impurezas que não sejam absorvidas pela
luz ultravioleta. Desta forma, o sinal analítico não será 
percebido. A partir deste momento, se inicia a
complexidade analítica, pois não basta trocar o
sistema de detecção, ou melhor, para cada
metodologia ou técnica ou, ainda, detecção de a
direção analítica, se não se consegue “enxergar” o
produto gerado pela energia. 

6.2. Situação 2: Método Visualiza

Caso utilizando da metodologia, um ou mais
sinais são observados, como saber a relevância do
mesmo em quantidade ou toxicidade. Em termos de
quantidade, existem os artifícios; no caso da análise
instrumental, das integrações que resultam em um
valor de área. A porcentagem da área da impureza em
relação as demais áreas não deixa de ser uma medida
quantitativa, porém, não real. Por quê? Porque a
absorção de luz é diferente em intensidade para
diferentes moléculas. Como fazer então? Se houver
literatura e a substância for comercial, problema
resolvido. Caso contrário, isolar e ter quantidade
suficiente para propor uma identificação mais
acreditável e utilizar do fator de resposta para melhor
quantificação. É um trabalho de pesquisa.

7. Técnicas analíticas 
Técnicas Separativas: As técnicas analíticas

mais comuns e utilizadas para separar  são as técnicas
cromatográficas em suas várias modalidades, como:
CCD: Cromatografia de Camada Delgada, ou
cromatografia de capa fina ou TLC (Thin Layer
Chromatography) ou, ainda, cromatografia de placa ,
tanto em papel, como em sílica ou outros suportes. CC:
Cromatografia de Coluna, cuja eluição do solvente
sobre a fase estacionária ocorre pela ação da gravidade.
HPLC (High performance (pressure) liquid
Chromatography) ou CLAE: Cromatografia Líquida de
Alta Eficiência. CFG: Cromatografia em Fase Gasosa. 

As técnicas mencionadas como separativas,
hoje instrumentalizadas, têm permitido obter, por
métodos comparativos, a análise qualitativa, em
concepção normal ou com acoplamentos com
detectores específicos. Essas técnicas buscam o
conhecimento da distribuição das espécies na amostra 
com a finalidade de seletividade e isolamento para a
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identificação. Considerando a existência de uma
substância de referência, ou simplesmente a razão de
áreas de uma corrida analítica, obter a quantificação. 

Outras técnicas podem vir a compor a pesquisa 
da identificação de uma molécula, após o processo de
separação, técnicas como: UV/VIS: Espectrometria
de absorção a luz ultravioleta e Visível. MS:
Espectrometria de Massas. IV: Espectrometria
Vibracional à luz Infravermelha. RMN: Ressonância
Magnética Nuclear de Próton ou Carbono (mais
comuns), entre outras. 

8. Isolando uma impureza 
ou um ativo

Um exemplo que pode ser complexo e em
produto natural: consideremos uma planta com
relatos de que o “chá” de suas folhas é benéfico para
algum sintoma do ser humano. A pesquisa para buscar 
espécies químicas presentes de origem orgânica e,
posteriormente, correlacioná-las com o sintoma,
normalmente, consiste, inicialmente, no
conhecimento da planta, “habitat” e logicamente
possuir uma amostra das referidas folhas. Uma das
formas de trabalhá-las é secá-las ao sol de forma
protegida para evitar interferências. A seguir, são
obtidos extratos a partir de água e solventes
orgânicos. Desta forma, as espécies são transferidas
para os solventes de acordo com suas polaridades e

constantes dielétricas dos solventes, como pode ser
observado no fluxograma abaixo, que exemplifica
alguns solventes. O Etanol é o solvente de maior
utilização no processo de extração, porém, outros
solventes, como metanol, isopropanol, ciclohexano,
diclorometano, acetato de etila, éter etílico, tolueno
etc. também podem ser utilizados. A mistura de
solventes com polaridades e constantes dielétricas
distintas produz ações extrativas com forças
intermediárias, podendo promover melhoria na
extração de algumas espécies químicas.

Os extratos são submetidos à caracterização de 
duas formas: Induzida, quando a busca está
direcionada para espécies químicas já conhecidas,
cujos padrões (substância de referência) são
disponíveis para a pesquisa. Esse tipo de pesquisa, de
certa forma, é mais rápida, pois há direções analíticas
já previstas em referências bibliográficas ou no grupo
da pesquisa. A Não Induzida, ou quando há pouca
informação disponível, inicia-se por pesquisa
bibliográfica avançada, baseada nos relatos da ação
sobre o organismo. Como exemplos, para efeito
calmante, buscam-se substâncias com ação
neurológica; para efeito de redução da pressão
arterial, buscam-se substâncias com ação no sistema
circulatório etc. Antes do início do estudo analítico,
alguns pesquisadores procuram maior embasamento
científico, trabalhando com a experimentação “in
vivo” do denominado “chá”. 

Parte da Planta Seca e Macerada Filtração, decantação, 
centrifugação

Água

Hexano

Acetona / CHCl3

Evaporação

Análise ou
desenvolvimento

analítico

Evaporação

Evaporação

Evaporação

Evaporação

Evaporação

Pouco solúvel

Fase aquosa

Fase orgânica

Fase orgânica

Fase aquosa

Fase aquosa

Fase não aquosa

Pouco solúvel

Pouco solúvel

Separação

Separação

Separação

Solúvel

Solúvel

Solúvel

Figura 1. Exemplo ilustrativo de um processo de extração em fitoquímica.



Obtido o extrato, podem ser propostas as
seguintes etapas, as quais, contudo, devem ser
consideradas como gerais ou básicas:

1 Obtenção do Espectro de Absorção à luz
nas regiões do ultravioleta e da luz visível
(UV/Vis). Desta forma, pode-se verificar
presença de espécies químicas insaturadas
(presença de dupla ligação) e espécies
químicas coloridas (apresentam grupos
cromógenos fortes).

2 Obtenção de Espectro Vibracional à luz
Infravermelho (IV). Desta forma, podem-se
observar os grupos funcionais mais evidentes
das espécies químicas (o grupo funcional
classifica a molécula. Por exemplo: Álcoois
possuem o grupo funcional OH-; Aromáticos,
o anel benzênico) presentes no extrato.

3 Baseando-se nos solventes de extração,
inicia-se o estudo separativo por CCD ou
CC, podendo-se prever a quantidade de
espécies ou grupos de espécies presentes
naquele extrato. Neste momento, pode-se
isolar o grupo e iniciar pesquisa de
caracterização avançada, dando início à
chamada análise preparativa.

4 A CFG, normalmente acoplada ao MS, pode
ser aplicada, analisando-se o composto tal
qual (apenas filtrado) diretamente ou os
vapores do seu espaço aéreo (técnica de
“Head Space”). O acoplamento CFG/MS
por impacto de elétrons permite comparação
com bibliotecas de espectros, as quais
apresentam, atualmente, cerca de 400000
espectros de substâncias catalogadas. As
comparações são acompanhadas de
probabilidade de acerto, na qual uma
comparação com 95% de probabilidade é uma 
assertividade expressiva para a pesquisa.

5 A maioria das espécies químicas presentes
nas plantas, excetuando-se a água e espécies 
minerais, são poucos voláteis, necessitando
a intervenção da HPLC. Neste caso,
inicia-se a opção pelo modo de eluição, ou
seja, em fase reversa (fase estacionária de
baixa polaridade e fase móvel polar) ou fase
normal (fase estacionária polar e fase móvel
apolar ou de baixa polaridade), além do
sistema de detecção. Baseando-se na CCD,
pode-se optar pelo sistema de detecção por
absorção à luz Ultravioleta (UV) ou pelo
Índice de Refração Diferencial (IR), como
principais. Outros detectores são

disponíveis, como por exemplo o PAD
(Photo Diode Array), que permite varredura 
de comprimentos de onda, facilitando a
busca do melhor sinal analítico. 
Atualmente, pelo acoplamento da HPLC
com a MS, denominado LC/MS ou, ainda,
o tanden LC/MSMS, obtém-se espectros
ou fragmentogramas que permitem fazer
propostas de caracterização ou comparar
estes espectros com padrões de referência
disponíveis.

6 Avançando ainda mais na caracterização,
um cromatograma do extrato de um
fitoterápico pode conter na condição
analítica da pesquisa de 4 a 130 sinais
analíticos, entre espécies, isômeros,
contaminações etc. Uma forma trabalhosa
de isolar esses sinais é utilizando-se da
análise preparativa. Se a técnica a ser
utilizada for a HPLC, denomina-se
Cromatografia Líquida Preparativa. Nesta
técnica, à medida que as espécies são
separadas na coluna cromatográfica, o
eluído é coletado em um recipiente, como
um tubo de ensaio. Após várias coletas, no
mesmo tempo do sinal analítico da espécie,
procede-se a evaporação do solvente,
obtendo-se o extrato seco ou ainda um
extrato concentrado daquela fração. Esta
fração é encaminhada para técnicas como
IV, MS e RMN. O IV, como já
mencionado, permite visualizar os grupos
funcionais presentes; o MS permite uma
proposta do peso molecular e os fragmentos
gerados a partir da quebra da molécula. O
RMN permite maior conhecimento da
cadeia carbônica. Desta forma, pode-se
aprimorar a proposta de caracterização da
espécie química sobre esta amostra.

7 Informações sobre de composição térmica
também ajudam na busca da estrutura de
uma espécie ou até de uma formulação,
como exemplo nas AT (análises térmicas)
em suas principais variantes ATG ( análise
térmica gravimétrica) que por aquecimento 
controlado decompõe a espécie química ou 
a mistura; desta forma, pode-se quantificar
perda de água, perda de dióxido de carbono 
etc. e a ATD (análise térmica diferencial)
que permite determinar se houve perda ou
ganho de energia, ou seja, reações
endotérmicas e exotérmicas.
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8 Obtida a proposta mais aceita sobre a
identidade da espécie presente, podem ser
tomados dois caminhos preferenciais:
ensaio de pesquisa clínica em cobaias ou
verificação se esta espécie está presente em 
outras plantas. Caso esta espécie seja
majoritária ou única para esta planta,
passa-se a denominá-la de substância
marcadora ou simplesmente marcador. 

9 Esta substância, agora considerada um
marcador, recebe tratamento de purificação
e pode ser comercialmente vendida como
marcador. Como exemplo, a quercetina no
Ginkgo Biloba se constitui em uma das
espécies químicas que comporão os
ginkgoflavonoides presentes nesta planta.

Atualmente, a análise de um produto fitoterápico 
em produto acabado pode ser feita com a comparação
entre cromatogramas, espectros etc., caso os marcadores 
sejam inexistentes ou indisponíveis comercialmente.
Neste caso, essa análise é denominada de “Perfil
Cromatográfico”. Porém, quando os marcadores são
disponíveis, as análises devem ser orientadas pelas
monografias existentes em farmacopeias ou compêndios 
da área para uma melhor uniformidade de informações.
Ainda hoje persiste a dificuldade para a validação das
metodologias analíticas envolvendo um
monofitoterápico, mesmo com a existência de
marcadores. A mistura de dois ou mais fitoterápicos no
produto final, mesmo conhecendo-se os marcadores, é
considerada uma análise complexa e demorada do ponto 
de vista de desenvolvimento e validação.

9. Estabilidade do produto
Com as devidas proporções aos produtos

fitoquímicos, ou fitoterápicos (quando utilizado para
ação farmacológica), nos produtos sintéticos, como
fármacos (remédios), alimentos, enfim, produtos de
consumo, as mesmas direções poderão ser utilizadas.
Porém, como criar energia para antecipar o estudo de
estabilidade de longa duração. As fontes de alteração
sobre a química de um produto, mais próximas em
conhecimento são:

a) Luz; 
b) Umidade relativa do ar; 
c) Temperatura ambiente; 
d) Ar atmosférico. 

Quando se trata de produto de consumo a
estabilidade em função do clima é estabelecido
mundialmente por Zona 1, 2, 3 e 4.

De acordo com ANVISA-Brasil

Tabela 1. Zonas de Estabilidade de acordo com ANVISA-Brasil

Zonas
Temperatura
Considerada

(°C)

Umidade 
Média Relativa

(%)

Exemplo de
Países

Zona 1
(temperada)

21 45 Chile; USA

Zona 2
(subtropical)

25 60
África do

Sul, México

Zona 3
(quente e seca)

30 35
Austrália,
Marrocos

Zona 4 
(quente e úmida)

30* a
40**

75 Brasil

* estabilidade de longa duração
** estabilidade acelerada

De acordo com o draft da WHO (World Health 
Organization-Organização Mundial da Saúde)

Tabela 2. Zonas de Estabilidade segundo draft WHO (World 
Health Organization-Organização Mundial da Saúde)1-6

Zona Definição

Critério
Média anual da

temperatura
medida ao ar

livre/média anual
da pressão de
vapor d’água

Condições
do ensaio
em Longa
Duração

Exemplo
de Países

1
Clima

Temperado
≤ 15 °C /
≤ 11 hPa

21 °C /
45% RH

Chile; 
USA

2
Clima

Subtropical e
Mediterrâneo

>15 a 22 °C /
> 11 a 18 hPa

25 °C /
60% RH

África
do Sul,
México

3
Clima Quente

e Seco
> 22 °C /
≤ 15 hPa

30 °C /
35% RH

Austrália,
Marrocos

4A
Clima quente

e úmido
> 22 °C /

> 15 a 27 hPa
30 °C /

65% RH
Argentina

4B
Clima quente
e muito úmido

> 22 °C /
> 27 hPa

30 °C /
75% RH

Brasil

Referências:[3] a [8].

9.1. Luz

Se estudarmos sobre da luz, pode-se verificar
que trata-se de uma composição de cores que formam
o denominado espectro. Em termos de energia, a luz
ultravioleta produz energia destacada e hoje
largamente estudada em seus diferentes
comprimentos de onda. 

9.2. Umidade relativa do ar

Como efeito, a umidade introduz água na
molécula. Essa introdução pode resultar na reação de
hidrólise, ou ainda potencializar o caráter ácido ou básico, 
próprio da molécula em estudo. No caso de fármacos
(remédios) é comum submeter o produto formulado ou a
matéria-prima, ao contato com ácidos e bases.
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9.3. Temperatura ambiente

Como as fontes anteriores, a temperatura é um
agente de ação sobre a velocidade das reações, de acordo
com van’t Hoof (Jacobus Henricus van’t Hoff - 30 de
agosto de 1852, Roterdã, Países Baixos - 1 de março de
1911, Berlim - muito conhecido pelos estudos de cinética e
equilíbrio químico - Prêmio Nobel de Química em 1901).

9.4. Ar atmosférico

Considerando que a composição básica do ar
atmosférico é em média 20% de oxigênio e que atua no
processo oxidativo das substâncias, quer de forma lenta
(amarelidão de uma folha de papel), forma rápida
(combustão) e extremamente rápida (explosão), deve ser 
levada em consideração no processo de estabilidade.

A operação de estabilidade não será discutida
neste livro, pois várias são as situações para tal
decisão. Para não se alongar,  a ANVISA, MAPA,
ICH, FDA possuem normas definidas para estudo de
estabilidade, que incluem produtos fotodegradáveis,
termolábeis etc., assim como, a ação de fazer as
respectivas estabilidades.

10. Operacionalizando o estudo 
 de impurezas de degradação

Sabe-se que submetendo-se uma substância ou 
uma mistura de substâncias a situações de energia
diferentes do ambiente, pode resultar em degração da
composição. Muito se discute qual seria a condição
mais representativa, pois poucas instituições arriscam
uma definição, ao passo que os resultados a serem
obtidos, podem ter ou não pertinência. É comum
encontrar em literaturas: “Obter as impurezas de
degradação por: temperatura, umidade, luz,
oxidação, hidrólise ácida e básica.”

Sempre será difícil é definir  qual temperatura
e umidade, qual quantidade de luz e para a oxidação e 
hidrólise ácida e base, qual o reagente e quais as
concentrações.

Considerando as intempéries médias no Brasil e
escolhendo parâmetros de aumento de energia para a
evolução reacional, para a TEMPERATURA, talvez, a
maior temperatura encontrada seja próxima a 50oC,
então, pode-se estabelecer 50 ou 60oC. Para a média de
UMIDADE RELATIVA, 60 a 80% são boas estimativas.

Para LUZ, consideremos a Luz Ultravioleta. A
radiação UV faz parte da luz solar que atinge a Terra. A 
radiação UV que atinge a Terra se divide em radiação
UVA e UVB (os raios UVC não atingem a Terra). As
Radiação UVA e UVB são radiações  que o olho
humano não consegue enxergar. A diferença entre eles

está no comprimento de onda. A radiação UVA
apresenta comprimento de onda de 315-400nm. Já os
raios UVB têm comprimento de onda de 280-315nm
(nanômetros). Os raios UVC são menores que 280nm
(usados em microbiologia ou salas de esterilização). 

Como curiosidade, os raios UVA atingem as
camadas mais profundas da pele. Por isso são os
principais responsáveis pelo desenvolvimento do
câncer de pele, envelhecimento precoce, bronzeamento 
(escurecimento) e catarata (doença nos olhos que pode
causar cegueira). A radiação UVB atinge as camadas
mais superficiais da pele. Quando há uma exposição
sem os devidos cuidados, esta radiação leva a
vermelhidão (eritema) e queimaduras solares. A
vermelhidão geralmente tem início 2 a 7 horas após o
contato com o Sol de forma prolongada e contínua. 

Cerca de 95% dos raios ultravioleta que atingem
a Terra são do tipo UVA e apenas 5% são UVB. Isso
porque a camada de ozônio absorve muito melhor os
raios UVB. A luz UVB, por ser mais segura e dominada, 
é opção desejável para o estudo de degradação.

Tabela 3. Percentagens indicadas para cada tipo de
lâmpada, correspondente à parcela de irradiância sobre o
total da Região Ultravioleta de 260 a 400nm (conforme
normas ASTM e projeto de norma ABNT)

Faixa, nm
Lâmpada

UVB (313nm)

Referência

Luz Solar*

260 – 270 <0,1% 0

271 – 280 0,1-0,7% 0

281 – 290 3,2-4,4% 0

291 – 300 10,7%-13,7% 0

301 – 320 38,0-44,6% 5,6%

321 – 340 25,5-30,9% 18,5%

341 – 360 7,7-10,7% 21,7%

361 – 380 2,5-5,5% 26,6%

381 – 400 0,0-1,5% 27,6%

Fonte: [9].
Notas: A. As faixas e valores indicados foram obtidos em medições
feitas (internacionalmente), sobre a distribuição espectral para
lâmpadas de diferentes idades e operando em diferentes níveis de
irradiância controlada. As faixas indicadas são baseadas no limite de 3
desvios-padrão da média destes valores. Lâmpadas que atendem estas
distribuições disponíveis no mercado, podem ter níveis de irradiância
diferentes, mas mantém esta mesma distribuição espectral relativa.
B. Os valores de referência de luz solar são mostrados apenas a título
indicativo, e foram obtidos no CIE (Comitê Brasileiro de Iluminação, órgão
do Inmetro http://www.inmetro.gov.br/metCientifica/cie/Publicacoes_
biblioteca.pdf), publicação CIE No 85 da tabela 4  Solar Spectral Irradiance.

A indústria Philips é uma das fabricantes de
lâmpadas de luz UVB para usos específicos. Duas
lâmpadas são propostas pela empresa a de banda
estreita (TL-01) e banda larga (TL-12).

Banda Estreita: é utilizada para ensaios com
necessidade definida do específico comprimento de
luz UVB. Em termos de Brasil, não é fácil de se
encontrar comercialmente, havendo necessidade de



importação. É encontrada na potência de 20 e 40W (a
emissão aumenta com a potência)

Banda Larga: é utilizada para ensaios que
simulam o espectro da luz UVB. Em termos de Brasil,
é mais fácil de se encontrar comercialmente. É
encontrada na potência de 20 e 40W ( a emissão
aumenta com a potência)

Quanto a HIDRÓLISE, há vários aspectos, além
da hidrólise simples em água, deve-se levar em
consideração o caráter do meio, portanto, pH(s) ácido e
básico são desejáveis. Deve-se evitar o uso de oxiácidos, 
como o ácido sulfúrico, este, sobretudo pelo fato de ser
desidrante. O Ácido Clorídrico, por estar presente nos
organismos vivos e por ser ácido forte, fica como
indicado  e o NaOH como base forte com grau de
dissociação próxima a 100%. As concentrações iniciais
devem ser soluções diluídas, portanto, menores que 1
molar,  preferencialmente dez vezes menor (0,1molar). 

A OXIDAÇÃO pode ocorrer por ação do
oxigênio, ou pelo processo de oxirredução. Considerando 
a oxidação por oxigênio, o reagente mais “fácil” do ponto
de vista experimental é o peróxido de hidrogênio (água
oxigenada). Considerando o produto na máxima
concentração, a densidade relativa descrita em
compêndios é de 1,463 g/cm3. Considerando o cálculo
em massa, e a dificuldade da pesagem de alíquota, 2 mL
deste peróxido de hidrogênio, diluídos a 100 gramas em
água, resulta numa solução próxima a 3% (m/m) do
peróxido de hidrogênio. No caso da oxirredução,
transferência de elétrons, torna-se preferencial para
espécies metálicas, por exemplo, verificar o
comportamento do Ferro II na presença do Cobre II.

De forma geral, as condições de um “stress”
ficam estabelecidas para a menor condição. Um
aumento dos valores dessa condição é de extrema
responsabilidade, para com o resultado. O tempo
reacional também é difícil prever, pois espécies
diferentes reagem diferentemente com o tempo de
contato. Tempo maior que 24 horas são desejáveis,
principalmente por serem reações em meio diluídos.
Como as reações são para o produto, normalmente estão
na solução de análise; desta forma, podem-se estimar
proporções entre a solução do produto e o “stressante”,
em 1:1 até 10:1 entre a solução de análise do produto
definida no método e as soluções “stressantes”. 

Para os parâmetros:  Luz, Temperatura e
Umidade algumas considerações são colocadas para
avaliações quanto ao aumento de energia sobre o
produto em estabilidade na busca de formação de
impurezas de degradação:

 Luz: para ensaios científicos, não é possível
utilizar da luz de uma lâmpada fluorescente comum
pois luz ultravioleta, produzida por excitação de vapor
de mercúrio em argônio, é convertida em luz branca
por meio da cobertura de fósforo na superfície interna
do tubo. A quantidade de luz UVB liberada para o
ambiente, nesta lâmpada fluorescente de ambiente, é
praticamente nula, visto que a lâmpada é feita em vidro, 
o qual impede a passagem da luz UVB (lembrar que
nos espectros de absorção por ultravioleta, utiliza-se de 
cubeta de quartzo e não de vidro) e, ainda, em muitos
casos, o vidro é recoberto por uma camada de plástico
que também impede a passagem dessa luz. Daí o fato
de se utilizar da luz fluorescente UVB específicas,
como colocado neste capítulo.  

Temperatura: 50 ou 60 oC são suficientes, a
não ser em casos de produtos com vida declarada para
temperaturas superiores ou inferiores (caso de
armazenagem em geladeira devido a termolabilidade).

Umidade Relativa: A umidade relativa
média, principalmente em países tropicais, é da ordem 
de 65%, se considerarmos umidade forçada ou fora da 
média, 75% é uma quantidade suficiente. Existem
literaturas com umidade forçada a 90% (condição de
chuva ou muito próxima de chuva).

Quadro 1. Resumo para condição de “STRESS”.

Oxidação ao peróxido 
de hidrogênio

Solução a 3% (m/m)

Hidrólise ácida ao HCl Solução 0,1M

Hidrólise básica ao NaOH Solução 0,1M

Luz
Ultravioleta B–fluorescente 
Banda Larga-20W

Umidade Relativa 75%

Temperatura 60°C

Oxidorredução Soluções de Cu(II) 0,1M ou menor.

Banda larga

250     275           300            325        350          375 400nm

Figura 3. Banda larga.

Banda estreita
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Figura 2. Banda estreita.
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11. Forçando o “stress”
Pode-se aumentar ou diminuir a concentração das

soluções, luz/umidade/temperatura e tempos de
exposição. É importante entender a necessidade de
“stressar” o produto, o que se espera e qual a correlação a
ser feita, portanto, tempos de exposição, concentrações,
intensidades devem ser avaliadas química e físicamente
pelo analista em função do objetivo do estudo.

12. Situações que podem ser previstas
Todo sistema reacional é passível, de micro

reações ou de reações que alterem substancialmente o
meio. Desta forma, a condição analítica pode
tornar-se inviável e a busca por uma nova condição
analítica leva ao ciclo: nova condição nova validação
nova técnica. Alguns exemplos são colocados:

1 Nas reações com soluções, pode resultar
em precipitações de novas espécies;

2 Podem ocorrer polimerizações;
3 Pode alterar a estrutura das espécies e elas

não “aparecerem” na condição analítica;
4 Pode ocorrer alteração de cor, que

dificultará a análise na condição analítica;
5 Adição de NaOH sobre uma solução

alcoólica contendo, principalmente, o
metanol; forma-se, no meio reacional, o
metóxido, base mais forte eu a inorgânica;

6 Considerando que o método preveja
extração com solvente para, posteriormente, 
reconstituição, é também de se supor que a
impureza possa não ser extratível no
solvente do método analítico utilizado;

7 Interações com a embalagem;
8 Reações conhecidas da química, como

oxidação de aldeídos a alcoóis, hidrólise de 
ésteres, enfim, o os conhecimentos da
Química são sempre bem-vindos, como
reações de adição, eliminação, substituição,
hidratação, oxidação etc.

13. Quantificando impurezas 
não conhecidas

O ideal na análise quantitativa é ter padrão
confiável da espécie em análise. Num estudo de
impurezas de degradação, normalmente não se
conhece a impureza gerada. Esta impureza pode ser
originária, por exemplo, da degradação do ativo, dos
excipientes, da reação entre ativo e excipientes, dentre 
a mistura e solventes específicos. 

Isolar a impureza é possível (complexo).
Lembrando que a quantidade de impurezas que forem
detectadas, normalmente é sempre pequena, o que exige
trabalho analítico intenso para se obter massa suficiente
para uma identificação precisa. De posse dessa massa,
deve-se garantir o grau de pureza da mesma. Atribuir um 
nome a essa impureza, por resultados analíticos, nem
sempre são comparáveis com nomes de impurezas
comerciais. Todo esse trabalho é altamente custoso e o
tempo de estudo pode se elevar por longos períodos, de
semana a anos. Tal fato para uma única impureza e o
ensaio pode resultar em mais que uma impureza.

Ensaiar isoladamente os constituintes da
amostra até a solução de análise, também é possível,
apesar de trabalhoso, porém, pode-se identificar
melhor a fonte geradora de impureza, caso a origem
seja uma das substâncias que compõem o produto e
não de sua reação com o meio.

A quantificação por fator de resposta é uma boa
opção para se ter uma valor orientativo de grandeza.
Pois a partir do momento que se observa a presença de
uma impureza, a próxima pergunta é: “quanto tem”?
Pode-se usar o fator de resposta do ativo principal, que
normalmente possui padrão de referência à disposição.
Qual o erro nesta determinação? A impureza pode não
ter o mesmo fator de resposta do ativo principal, desta
forma, um sinal de pequena intensidade da impureza
analisada com seu respectivo padrão poderia resultar em 
concentração mais elevada que quantificada com o fator
de resposta o ativo principal, o contrário também é
verdadeiro, ou seja, um sinal elevado de intensidade da
impureza, se quantificada com seu respectivo padrão,
poderia resultar numa concentração de menor
concentração que a quantificada com o fator de resposta
do ativo principal. Apesar do erro analítico, esta técnica
(alguns denominam de semiquantitativa) é uma boa
referência quantitativa para este tipo de ensaio.

14. Impurezas de degradação para
 metais, semimetais e ametais

Só se aplica em casos nos quais a alteração do
número de oxidação é de fundamental importância na
aplicação. Como exemplo, o antimônio utilizado no
tratamento da “úlcera de Bauru”, no qual a mudança
do número de oxidação do antimônio, resultado em
dor elevada quando ministrado na forma injetável
muscular. Como segundo exemplo está a aplicação
sobre complexos metálicos, verificando o quanto é
mantido na forma de quelato e na forma do metal em
estado não quelato.
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15. Análise de impurezas de 
 degradação por outras técnicas

As técnicas cromatográficas, em seus
detectores e acoplamentos, são as melhores para o
estudo de impurezas de degradação, porém, nem todas
as técnicas permitem análise de impurezas de
degradação (como muitas descritas em compêndios
oficiais para a análise do ativo, quer em matéria-prima
como na mistura que resulta o produto acabado), como
exemplo: volumetria, colorimetria, potenciometria,
absorção a luz ultravioleta e visível, infravermelho etc.
Técnicas que normalmente determinam a quantidade
do produto presente no produto em análise. Há casos,
porém, que o conhecimento químico sobre
determinado produto induz a busca de novos
compostos, como exemplo, a glicerina, que apesar de
análise por via volumétrica, ou ainda cromatográfica, a
formação de peróxidos é fundamental no estudo de sua
degradação. Outros exemplos, como o cumeno, que
pode ser analisado via CFG a sua oxidação podem
resultar em hidroperóxido de cumila.

Vários compostos possuem sua quantificação
por métodos microbiológicos, principalmente na área
de fármacos. Para estes compostos, como neomicina,
bacitracina, estudos bibliográficos e desenvolvimento 
por técnicas mais apuradas, como acoplamentos
LC/MS podem oferecer resultados passíveis de
avaliação.

16. Toxicidade ou Genotoxi
Um dos objetivos da busca pelas impurezas de

degradação é conhecer a toxicidade ou possível
mutagenicidade da impureza; o que é pertinente, visto
que impurezas, mesmo em baixa concentração,
podem resultar tóxicas para quem consome o produto.

Neste caso, o ensaio de toxicidade só é
possível com o isolamento da(s) espécie(s), o que já é
complexo e penoso em se obter massa suficiente para
a identificação/quantificação e massa suficiente para
os ensaios da própria toxicidade. Desta forma, o
ensaio completo de impurezas de degradação torna-se 
possivelmente longo e custoso para empresas que
geram produtos de consumo, no entanto, a matéria é
farta para alimentar as Universidades em suas teses
acadêmicas.

O ensaio de AMES e o DL50 são citados, entre
outros, em literaturas que tratam sobre o tema.

Algumas substâncias já possuem literatura
quanto à degradação e toxicidade destas impurezas,
facilitando o trabalho do analista.

17. Conclusão
É um estudo que o autor considera importante

para moléculas novas e ou composições inéditas caso
contrário, é preferível conhecer melhor os insumos que
comporão o produto final, ter literaturas sobre cada um,
conhecer o fornecedor e a rota química, estudar a química
da mistura reacional antecipadamente dentre as possíveis
direções. Desta forma, serão reduzidos os impactos que
poderão advir quando do estudo da determinação de
impurezas de degradação no produto final em
estabilidade, quer acelerada ou em longa duração. 

É um estudo complexo que, no jargão popular,
seria chamado de “coisa de gente grande”, ou seja,
exige muito conhecimento científico e recursos
técnicos. Portanto; boa sorte.
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CROMATOGRAFIA MULTIDIMENSIONAL

Resumo
Este trabalho apresenta alguns aspectos importantes no desenvolvimento da técnica de Cromatografia

Líquida Bidimensional. As técnicas cromatográficas multidimensionais surgiram com base na limitação existente

nos métodos monodimensionais em aumentar a capacidade de picos de um cromatograma e, também, como

alternativa para maximizar a separação cromatográfica. A técnica de cromatografia Líquida  Bidimensional pode

ser usada off line ou on line e, por razões de desempenho, a última,

também chamada de Abrangente (LC×LC), tem despertado maior

interesse pela sua extrema capacidade de resolver amostras complexas.

Neste trabalho pretende-se apresentar alguns tópicos relacionados a

esta técnica, sem, contudo esgotar o assunto, uma vez que essa é uma

técnica em franco desenvolvimento na atualidade.

Abstract
This work presents some important aspects in the development of the technique of Two-dimensional Liquid

Chromatography. The multidimensional chromatographic techniques appeared starting from the existent limitation in

the one-dimensional methods in increasing the peak capacity of a chromatogram and, also, as alternative to maximize

the chromatographic separation. The technique of two-dimensional liquid chromatography can be used offline or

online and, for performance reasons, the last, also called Comprehensive (LC×LC), has been waking up the interest

due to its high capacity to resolve complex samples. Comprehensive two-dimensional liquid chromatography

(LC×LC) approaches offer high peak capacity which leads to significantly

improved analytical performance over single-column liquid

chromatography. In this work we intend to present some related topics in

this technique, without, however, to saturate the subject, once this is at the 

present time a technique in great development.
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1. Introdução
A cromatografia líquida monodimensional

(1D-LC) é largamente aplicada para amostras reais em 
muitos campos, entretanto, os métodos de separação
monodimensionais, frequentemente, não têm poder
de resolução satisfatório para amostras complexas, as
quais requerem um grande número de pratos teóricos
para sua completa caracterização1,2. Estatisticamente,
quando o número de componentes de uma amostra
excede a 37% da capacidade de picos, a resolução fica 
comprometida2,3. A melhor solução para este
problema está no uso de sistemas multidimensionais
(MD), nos quais as dimensões são baseadas em
diferentes mecanismos de separação4,5. Os métodos
multidimensionais são caracterizados por um grande
aumento no poder de resolução se comparados aos
monodimensionais. 

Particularmente no caso da cromatografia
líquida, uma grande variedade de mecanismos de
separação pode ser usada com diferentes graus de
seletividade, como:3 fase normal (NP), fase reversa
(RP), exclusão por tamanho (SEC), troca iônica (IEX) 
ou afinidade (AC). 

Como consequência, a cromatografia líquida
bidimensional (2D-LC), quando aplicada a este tipo
de amostra, gera um aumento na capacidade de picos,
na seletividade e na resolução.

Na cromatografia gasosa, embora diversas
fases estacionárias estejam comercialmente
disponíveis e com diferentes seletividades, o
mecanismo de retenção é dependente, sobretudo, do
peso molecular e da temperatura de ebulição do
soluto. Na HPLC, entretanto, há uma grande
variedade de mecanismos de separação com variadas
seletividades. Por esta razão, a ortogonalidade em LC 
× LC (2D-LC on line) é um conceito mais difícil de ser 
definido e apresenta um maior número de
possibilidades teóricas. Deve-se notar também que a
combinação de certos modos de LC pode apresentar
uma série de dificuldades, tais como imiscibilidade
das fases móveis, precipitação de sais usados como
tampão, incompatibilidade da fase móvel da primeira
dimensão com a fase estacionária da segunda
dimensão4,5. 

Técnicas de cromatografia líquida
multidimensional offline (2D-LC heart-cut) são, por
esta razão, mais usadas no pré-tratamento de matrizes
complexas. Neste caso, as frações são coletadas na
saída da primeira coluna e são reinjetadas em outra

coluna, podendo fazer isso em outro momento; seria
um processo semipreparativo na primeira dimensão.
Este método, entretanto, apresenta uma série de
desvantagens, como: grande consumo de tempo,
dificuldade de automação e possibilidade de
contaminação, além de baixa reprodutibilidade.

Um método cromatográfico é considerado
multidimensional se os mecanismos de separação nas
diferentes dimensões forem diferentes e se os analitos, 
que são separados em uma dimensão, permanecem
separados nas outras dimensões, ou seja, a segunda
dimensão não deve afetar a separação obtida na
primeira dimensão6.

Como já citado, a 2D-LD pode ser realizada
offline ou online. O primeiro tipo (offline) é mais fácil
de ser executado, mas é geralmente demorado, pouco
reprodutível e suscetível a perdas de amostra e
contaminação. Já o procedimento on line é mais difícil 
de operar e necessita de interfaces específicas, porém,
é mais rápido e mais reprodutivo3. 

No modo off line, uma parte da amostra é
injetada na segunda coluna, obtendo-se vários
cromatogramas correspondentes a cada parte
reinjetada. Este sistema é também chamado heart-cut, 
indicando que uma parte importante da amostra é
reanalisada5,7, e é representado por um traço de união
entre as duas siglas: LC-LC. Quando toda a amostra é
reinjetada na segunda dimensão, tem-se a técnica
chamada de abrangente (“comprehensive”)8-10 e é
representado por um símbolo de multiplicação entre
as duas siglas: LC×LC. A diferença entre essas duas
técnicas está, portanto, na análise de uma amostra
inteira no processo abrangente e de partes da amostra
no processo heart-cut.

2. Alguns aspectos da LC-LC
A cromatografia líquida bidimensional tipo

heart-cut é uma técnica aplicada quando somente uma 
pequena parte dos componentes (de picos) é
selecionada de uma matriz complexa e injetada na
segunda coluna (figura 1). Neste caso a primeira
dimensão (primeira coluna) é usada como uma forma
de clean-up da ou pré-concentração da amostra6. A
LC-LC é, talvez, o método cromatográfico
multidimensional mais usado. As principais
aplicações da LC-LC são a purificação de analitos,
enriquecimento de amostras, e melhoramento da
eficiência da separação e da sensibilidade da análise. 
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A instrumentação para LC-LC utiliza
equipamentos normais de HPLC, com uma bomba
extra e uma válvula de seleção (switching) com várias
posições conectando as duas colunas. O efluente da
primeira coluna pode ser direcionado, movimentando
a válvula, para o descarte, para o detector ou para a
segunda coluna. Esta válvula pode ser também
chamada de transfer ou válvula de transferência. 

A transferência pode ser realizada de diversas
maneiras, dependendo da aplicação. Pode ser
realizado pela mudança na configuração das válvulas
de injeção de amostra. Tipicamente, uma amostra é
injetada em uma pequena coluna da primeira
dimensão usando um eluente fraco. Os analitos são
retidos na coluna enquanto os componentes da matriz
são eluídos para o descarte. Os analitos são então
eluídos para a segunda coluna (segunda dimensão)
por uma simples troca de posição da válvula usando o
mesmo eluente ou outro de maior força. Também é
possível transferir mais de uma fração usando o modo
de stopped-flow.

Os tipos mais comuns de interfaces para o
sistema LC-LC (heart-cut) usando diferentes
configurações de válvula de transferência são: a
transferência direta (1); transferência direta com troca 
de eluente (2) e transferência com backflush (3).

As figuras a seguir, obtidas com base na
referência 6 com algumas modificações, representam
esquematicamente este processo:

A transferência direta se dá em duas etapas
(figura 3). Na primeira etapa (A) a amostra é injetada
na coluna 1 e o efluente segue pela coluna até o
descarte enquanto o eluente é bombeado para a coluna 
2. Na segunda etapa (B), movendo-se a válvula de
transferência a fração de interesse é transferida para a
Coluna 2. O mesmo eluente é usado para ambas,
eluição e separação, na coluna 1. Depois da
transferência, a válvula é retornada a posição original.

Figura 2. Esquema geral do Equipamento para LC-LC
[baseado na ref. 6]

Figura 3. Esquema da LC-LC com transferência direta da
primeira para a segunda coluna – (A) alimentação inicial e
(B) transferência para a segunda coluna. [baseado na ref. 6]

Figura 1. Representação esquemática do processo de
LC-LC (heart-cut) [baseado na ref. 6]



A transferência direta com troca de eluente
(figura 4) também pode ser descrita em duas etapas:
(A) a amostra é injetada na coluna 1 pela bomba 1 e o
efluente segue pela coluna até o descarte enquanto o
eluente é bombeado para a coluna 2 e (B) movendo-se 
a válvula de transferência, a fração de interesse é
transferida para a coluna 2. O eluente da bomba 2 é
usado para a coluna 2. Depois da transferência, a
válvula é retornada à posição original

As duas etapas para a transferência com
backflush estão representadas na figura 5, na primeira
etapa, (A) a amostra é injetada na coluna 1 pela bomba 
1 e o efluente segue pela coluna até o descarte
enquanto o eluente é bombeado para a coluna 2 pela
bomba 2, e (B) movendo-se a válvula de
transferência, a fração de interesse é transferida para a 
Coluna 2. O eluente é enviado na direção oposta da
separação na coluna 1.

Habitualmente, somente um detector é usado
em LC-LC, embora seja possível usar dois. O
primeiro, para monitorar a separação na primeira
coluna, e o outro, para a segunda coluna. Durante o
processo de otimização, entretanto, o segundo
detector é também conectado à primeira coluna para
permitir a separação e para que a fração seja
transferida. A fração eluída deve ser a mais estreita
possível (pico estreito) para tornar o volume
transferido bastante reduzido. 

Um parâmetro importante que afeta
diretamente o volume de fração transferida é o
diâmetro da primeira coluna. Quanto mais estreita
(menor diâmetro) for a coluna da primeira dimensão,
menor será o volume a ser transferido para a segunda
dimensão. 

Por exemplo: se o diâmetro da coluna decresce 
de 4,6 mm para 2,1 mm, o tamanho da fração
transferida diminui de 1 mL para 0,2 mL. Entretanto,
a capacidade da coluna também decresce com o
diâmetro interno. Um bom compromisso entre
diâmetro e fração transferida é atingido com colunas
de 2-3 mm de d.i. na primeira dimensão. As
dimensões da segunda coluna não são críticas, mas
esta não deve apresentar diâmetro menor que a coluna
usada na primeira dimensão.
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Figura 5. Esquema da LC-LC com transferência com backflush da primeira para a segunda coluna – (A) alimentação inicial e (B)
transferência para a segunda coluna. [baseado na ref. 6]

Figura 4. Esquema da LC-LC com transferência com troca
de eluente da primeira para a segunda coluna – (A)
alimentação inicial e (B) transferência para a segunda
coluna. [baseado na ref. 6]
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3. Alguns aspectos da LC×LC
A Cromatografia líquida bidimensional

abrangente (LC×LC) é a técnica na qual toda a
amostra é separada nas duas dimensões conforme se
pode ver na figura 66.

Uma separação bidimensional só pode ser
chamada de abrangente se: 

• Todas as partes da amostra são submetidas
aos dois diferentes processos de separação
cromatográfica;

• Percentagens iguais de todos os
componentes da amostra (perto de 100 % ou 
menos) passam pelas duas colunas e,
eventualmente, chegam ao detector;

• A separação (resolução) obtida na primeira
dimensão é essencialmente mantida.

A Cromatografia Líquida Bidimensional
Abrangente (LC×LC) é usada quando se quer
informação analítica de todos os componentes da
amostra e não de apenas uma parte desta. 

A técnica de LC×LC é geralmente
desenvolvida usando um ou  dois sistemas de HPLC
equipados com colunas conectadas por um sistema de
transferência (chamado de transfer ou modulador)
localizado entre os dois sistemas. O modulador corta
as frações do efluente da primeira coluna e localiza-as
na segunda coluna, na qual ocorre um processo mais
rápido de separação. A fração injetada na segunda
coluna deve ser completamente analisada antes de
ocorrer nova modulação. O tempo de separação na
segunda coluna deve ser igual ou menor que a duração 
de um período de modulação. É também importante
que sejam realizadas pelo menos três ou quatro
modulações (cortes) para cada pico que elui da
primeira dimensão, a fim de evitar perda de
informação na separação no sistema bidimensional.
Possibilitando ganho em seletividade, sensibilidade e
reprodutibilidade9.

Tipicamente, um sistema LC×LC combina
duas colunas com diferentes mecanismos de
separação a fim de alcançar uma boa separação,
confiável identificação e quantificação11,12. 

Um típico sistema de LC×LC está
esquematizado na figura 713

Normalmente, são usados dois tipos de
configurações de válvulas de transferência (ou
moduladores): um utiliza  três colunas para fazer a
separação simultânea, sendo duas colunas iguais na
segunda dimensão e o outro com apenas duas colunas. 
As figuras a seguir, obtidas também com base na
referência 6 com algumas modificações, representam
esquematicamente este processo. 

A figura 8 apresenta um sistema com apenas
duas colunas. Neste sistema o efluente passa pela
coluna 1 (A) e segue para um dos loops (1 ou 2).
Enquanto a fração é coletada no loop 1, a fração no
loop 2 está sendo encaminhada para a separação na
coluna 2. Após esta separação, a válvula é então
modificada (B) e a fração no loop 1 é transferida para a

Figura 6. Representação esquemática do processo de
LC×LC (abrangente) [baseado na ref. 6]

Figura 7. Sistema típico de LC×LC consistindo de duas bombas de HPLC, um injetor, 
duas colunas interfaciadas por uma válvula de transferência com dois loops de
amostragem idênticos e um detector [baseado na ref. 13].
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coluna 2 enquanto a próxima fração é coletada no loop
2. Este procedimento é repetido durante toda a análise.
O tempo de análise na segunda dimensão deve ser o
mesmo usado para preencher o loop (1 ou 2).

A figura 9 apresenta um sistema LC×LC usando
duas colunas na segunda dimensão. Neste sistema o
efluente passa pela primeira coluna e segue para a
coluna 2a ou 2b, que são idênticas (A). Enquanto uma
fração é transferida para a coluna 2a a fração anterior
está sendo separada na coluna 2b. A válvula é então
modificada (B) e a próxima fração segue para a coluna
2b, enquanto a fração anterior é separada na coluna 2a.
Este procedimento é repetido durante toda a análise. O
tempo de análise na segunda dimensão deve ser o
mesmo para as duas colunas e igual ao tempo necessário
para fazer a modificação da válvula. O volume injetado
nas duas colunas deve ser, portanto, igual.

O principal requisito para que um sistema
bidimensional seja abrangente é que quaisquer dois
compostos separados na primeira dimensão

mantenham-se separados após passar pela segunda
dimensão, isto é, o mecanismo de separação na
segunda coluna não deve afetar a separação atingida
pela primeira coluna7-10.

Karger et al.14, Giddings9 e Guiochon et al.15

foram os primeiros a atentarem para o fato de que a
capacidade de picos em uma separação abrangente
(nc,2D) corresponde não à soma das capacidades
individuais nas duas dimensões, mas ao produto
destas capacidades de picos (1nc and 2nc,
respectivamente), de forma semelhante a GC×GC

nc,2D = 1nc × 
2nc

A história do desenvolvimento da teoria e da
prática da LC×LC foi recentemente revisada por Stoll
e colaboradores16.

O primeiro sistema de LC×LC foi introduzido
por Erni e Frei17, seguidos por Bushey e Jorgenson18

nos anos 80 e seus trabalhos foram baseados em dois
métodos principais: uso de uma válvula de 8- a 10-
canais, equipada com dois loops de amostragem, os

Figura 8. Representação geral do sistema LC×LC com apenas duas colunas, uma na primeira dimensão e outra na segunda
dimensão [baseado na referência 6]

Figura 9. Representação geral do sistema LC×LC com duas colunas na segunda dimensão [baseado na referência 6]



quais permitem a transferência contínua da primeira
para segunda coluna cromatográfica19. A primeira
coluna é geralmente uma microbore e a segunda é
uma coluna rápida. Também usaram transferência de
uma coluna convencional para duas colunas de
cromatografia rápida em paralelo, sem a utilização de
loop de estocagem intermediário.

Jorgenson e Bushey18 utilizaram LC×LC para
separação de proteínas, com um tempo de análise total 
de 6 horas. Desde então, a técnica vem crescendo com 
aplicações, variando desde meio ambiente até
proteínas16-19 

Sistemas bidimensionais abrangentes têm sido
utilizados na análise de Biomoléculas20-24,
polímeros25, ácidos orgânicos26,27, essências e
aromas28,29, antioxidantes30-32, fármacos33,34 etc.

Em sistemas 2-D, diferentes modos
cromatográficos são combinados para aumentar o
número de compostos separados em amostras
complexas de acordo com a distribuição das
diferentes propriedades das amostras. Em LC×LC, o
efluente da primeira dimensão é transferido online
para a segunda dimensão para ter um máximo
aumento da capacidade de picos em amostras
multicomponente35-37.

3.1. Variáveis importantes 
em um sistema LC×LC

3.1.1. Seletividade, ortogonalidade 
e capacidade de picos

A seletividade da coluna é o primeiro conceito
a ser considerado quando se propõe uma separação
bidimensional, uma vez que esta propriedade é
diretamente relacionada com a ortogonalidade e com
a capacidade de picos. As seletividades das colunas
usadas nas duas dimensões devem ser diferentes para
que se tenha um ganho na capacidade de picos. Além
disso, a composição da fase móvel, o tipo de eluição
(isocrática ou por gradiente), o fluxo do eluente e, em
alguns casos, a temperatura são alguns parâmetros
que requerem cuidadosa definição durante o processo
de otimização. Os melhores resultados são obtidos
nos sistemas chamados ortogonais, ou seja, sem
correlação entre os tempos de retenção nas duas
dimensões. 

A capacidade de picos (n2D) do sistema
LC×LC, como já foi discutido anteriormente, é
definida pelo produto da capacidade de picos da
primeira dimensão e da segunda dimensão9,38,14. Para
misturas complexas, caracterizadas pela distribuição
aleatória de picos, necessita-se de uma alta

capacidade de picos para resolver todos os
componentes. Alguns métodos para calcular o valor
de n2D foram propostos e revisados recentemente por 
Dixon e Perrett39. Independente do método usado, é
importante ressaltar que o cálculo de n2D é
complexo, e, na prática, o seu valor teórico é difícil, se 
não impossível, de ser determinado.

Sistemas bidimensionais com seletividades não
correlacionadas raramente são encontrados na prática
e, por consequência, para se obter um expressivo
aumento na resolução, as condições operacionais em
ambas as dimensões devem ser cuidadosamente
otimizadas. Os aspectos mais importantes que afetam
os resultados de uma separação bidimensional
abrangente incluem3:

• escolha da fase estacionária, da fase móvel e 
da temperatura e seus efeitos sobre a
seletividade na separação;

• definição dos gradientes de temperatura ou
de solvente na primeira e na segunda
dimensão visando o aumento na capacidade 
de picos;

• compatibilidade entre as fases móveis da
primeira e da segunda dimensão e o seu
efeito sobre a fração transferida entre as
duas dimensões;

• definição das dimensões da coluna e do
fluxo na primeira e na segunda dimensão,
do volume das frações transferidas e da
frequência dos ciclos de transferência de
amostra; 

• definição da modulação de transferência da
amostra com o objetivo de reduzir o
alargamento do pico e aumento da
focalização do mesmo. 

3.1.2. Resolução e velocidade de amostragem

O aumento no poder de resolução da LC×LC é
expresso também pela equação da resolução.
Giddings38 mostrou que em um sistema
multidimensional, no qual RsD1 e RsD2 são as
resoluções entre um par de picos em cada dimensão, a
resolução global Rs pode ser dada por: 

Rs ≅ (RsD1 + RsD2)1/2

Uma condição fundamental para um sistema
2D abrangente é manter a resolução na primeira
dimensão, o que pode ser atingido produzindo um
número suficiente de amostragens (modulações) por
pico (3 ou 4, segundo Murphy et al.)40.

Isto é particularmente importante se a
contribuição da primeira dimensão para a separação
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multidimensional como um todo for alta. Na prática,
separações 2D devem ser bastante rápidas para
assegurar um número adequado de amostragens
(ciclos de modulação). O tempo de amostragem deve
ser 1,5 vezes menor que o desvio padrão do tempo de
retenção na primeira dimensão41.

Depois de determinar o tempo de análise na

segunda dimensão (≅ igual ao tempo de amostragem),
o fluxo da fase móvel na primeira dimensão pode ser
otimizado para permitir 3 ou 4 amostragens por pico.
Isso é idealmente atingido usando um programa de
gradiente de eluição que mantém as larguras de pico
constantes durante toda a análise.

3.2. Desenvolvimento do 
método para LC×LC

A resolução, assim como o tempo de análise na 
segunda dimensão, é limitada pelo volume dos loops
de amostragem na válvula da interface3. O pequeno
volume do loop é necessário para que chegue uma
banda estreita na cabeça da segunda coluna. Além
disso, se a fase móvel usada na primeira dimensão é
menos forte que a fase móvel da segunda dimensão,
ocorre a reconcentração da fração da primeira coluna
em uma zona estreita na cabeça da segunda coluna
(focalização na coluna - on-column focusing)42. 

Com este objetivo, é conveniente o uso de uma 
coluna de HPLC microbore na primeira dimensão,
operando com um baixo fluxo, e uma coluna de
tamanho convencional na segunda dimensão,
operando com um alto fluxo.

Neste caso, o pequeno diâmetro da coluna em
1D garante a minimização da diluição e produz um
fluxo compatível com o volume injetado na 2D. A
etapa de pré-concentração na cabeça da coluna em 2D
não é necessária e se evita a incompatibilidade entre
os solventes usados nas duas dimensões7,43. Outra
vantagem está no menor consumo de solvente ao se
usar coluna microbore, além de sua alta eficiência na
separação. A principal desvantagem destas colunas
está na sua menor capacidade, embora seja possível
um grande volume de injeção, com uma diminuição
tolerável na eficiência. 

Um efeito maior da fração transferida é
encontrado quando se usam colunas em vez de loops
na transferência para a segunda dimensão11,44–47.

Seja qual for a configuração do sistema
LC×LC usado, a separação na segunda dimensão tem
que ser completada antes que a próxima fração seja
transferida. Análises rápidas na segunda dimensão
podem ser conseguidas usando-se colunas
monolíticas, as quais permitem altos fluxos de fase

móvel sem perda significativa de resolução, com
gradiente de fase móvel tanto na primeira como na
segunda dimensão11,43,47,49. 

Uma alternativa ao uso de colunas monolíticas
é o uso de elevadas temperaturas50,51. O decréscimo na
viscosidade do eluente permite um rápido reequilíbrio
da coluna em razão do alto fluxo na mesma pressão
máxima. Além disso, altas temperaturas reduzem a
perda na eficiência que ocorre em elevados fluxos.

Colunas curtas convencionais têm sido
empregadas, mas o tempo de reequilíbrio da coluna é
alto e a reprodutibilidade do gradiente é
comprometida. Neste caso a segunda coluna pode ser
maior e o número de amostragens para cada pico da
primeira dimensão fica muito baixo11,31,47. Com esta
configuração, usa-se somente um gradiente de
solvente em todo o processo e durante todo o tempo
de análise47,52.

3.2.1. Tratamento dos dados 
obtidos em LC×LC

Em LC×LC usa-se, normalmente, um único
detector instalado depois da segunda coluna. O
detector pode ser acoplado à primeira dimensão
durante o desenvolvimento do método. A maioria dos
detectores de HPLC podem ser usados em LC×LC. Se 
a separação na segunda dimensão é muito rápida, a
aquisição dos dados tem que ser suficientemente
rápida para garantir picos estreitos. Detectores de
arranjo de diodos (UV-DAD) e de massas (MS)
podem adicionar uma terceira dimensão à análise,
fornecendo informações sobre a estrutura dos
compostos3. O sistema LC×LC produz um número
muito grande de dados, com informações das duas
dimensões, e este número é grandemente aumentado
ao usar estes dois detectores, de tal forma que os
dados precisam ser tratados por softwares específicos, 
gerando gráficos bi ou mesmo tridimensionais. 

As dificuldades aumentam quando se quer a
uma análise quantitativa. A integração dos picos é
feita pela soma das áreas de cada pico na segunda
dimensão correspondente a um dado analito, os quais
são integrados usando um algoritmo de integração
específico. 

Até o momento, a área de software dedicado
para LC×LC não está bem desenvolvida3 e um único
software que faça esta integração ainda não está
disponível comercialmente. Um software dedicado
deveria processar os dados adquiridos automaticamente
e então transformá-los em um cromatograma
bidimensional, permitindo toda a informação necessária
para executar análise qualitativa e quantitativa39.
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4. Conclusões
O processo de LC×LC pode ser realizado pela

simples adição de uma válvula de vários canais entre
dois sistemas de HPLC convencionais. Muitas
configurações diferentes têm sido desenvolvidas e
aplicadas à análise de amostras complexas reais de
diferentes origens, porém, o desenvolvimento de
método em LC×LC pode ser mais difícil e demorado
que os sistemas 1D-LC ou LC-LC off line (heart-cut).
Entretanto, o grande potencial em termos de
separação e identificação justifica o uso da LC×LC.
Um número grande de publicações já existentes na
literatura confirma que a tecnologia ainda se encontra
em um estágio exploratório, mas evolui para uso em
análises de rotina. 

Progressos no desenvolvimento de
instrumentos comercialmente disponíveis, com
softwares dedicados para a conversão direta de dados
crus em cromatogramas bi ou tridimensionais, e para
análise qualitativa e quantitativa irão, sem dúvida,
permitir avanços consideráveis na análise de amostras 
complexas não passíveis de análise por HPLC ou GC
monodimensionais. 
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Resumo
Como apresentado na edição de lançamento da Scientia Chromatographica, esse espaço tratará do assunto

Troubleshooting em cromatografia – o entendimento e a resolução dos problemas mais comuns apresentados pelos

sistemas e métodos cromatográficos de análise. Nessa edição, uma introdução à técnica e às estratégias de

troubleshooting em sistemas e métodos cromatográficos será

apresentada. Na segunda parte do artigo haverá a descrição do sistema

de cromatografia líquida de alta eficiência, com uma visão voltada ao

entendimento e prevenção de problemas comumente encontrados.

Abstract
As presented in the release edition of the Scientia Chromatographica, this column will deal with

Troubleshooting in chromatography – addressing the comprehension and resolution of the usual problems depicted

by chromatographic systems and methods of analysis. In this edition, we will present an introduction to the

concepts and strategies of the troubleshooting technique, applied for

chromatographic systems and methods. In the second part, a description 

of the high performance liquid chromatographic system will be

presented, focusing on the understanding and prevention of the most

usual problems that a chromatographist is used to deal with.
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Como apresentado na edição de lançamento da
Scientia Chromatographica, esta coluna tratará
daquilo que em inglês chama-se Troubleshooting, ou
seja, de maneira resumida, em português, pode-se
compreender esse termo como a identificação e
resolução de problemas em um sistema ou processo.
Dessa forma, a abordagem de troubleshooting em
cromatografia tem o objetivo de observar, isolar e
corrigir problemas, de maneira direta, simples, racional 
e eficiente. Adiante, estratégias para a sistematização
da identificação e resolução dos problemas serão
apresentadas, servindo de guia para a abordagem das
falhas que surgirem no decorrer do uso de um sistema
cromatográfico ou relacionado. Pretende-se abordar as
diversas formas de cromatografia instrumental, por
exemplo, cromatografia líquida, gasosa e com fluido
supercrítico, bem como os assuntos relacionados a ela
(preparo de amostras, tratamento dos dados,
acoplamento com outras técnicas). A cromatografia
líquida de alta eficiência (HPLC ou CLAE para aqueles 
que gostam do termo em português) está presente como 
ferramenta de análise nos mais diversos laboratórios e,
dessa forma, será a primeira a receber a nossa atenção.

Para que o usuário da técnica torne-se um
profissional (cromatografista) mais capacitado e
prontamente apto para atuar na identificação e
resolução de problemas, uma compreensão do
funcionamento de cada parte do sistema de
cromatografia é imprescindível. Por essa razão, nesse
primeiro artigo, haverá uma discussão relativamente
detalhada dos princípios de funcionamento e operação
de cada parte de um HPLC, bem como serão indicados
os problemas mais comuns que ocorrem em cada parte. 
Obviamente, seria praticamente impossível endereçar
cada um dos eventuais problemas que podem ocorrer
em cada parte de um sistema HPLC, da mesma forma,
uma discussão detalhada de cada problema
reconhecido resultaria em um livro sobre resolução de
problemas em HPLC. Nessa coluna, tentaremos
abordar, ao longo do tempo, os aspectos mais
relevantes que forem considerados pelo editor,
contando com a grande colaboração, sugestão e crítica
dos leitores/colegas cromatografistas. Conforme
necessário, um pouco da teoria da cromatografia será
apresentada como subsídio para a compreensão e
resolução de problemas específicos que estiverem
sendo discutidos. Acreditamos que a compreensão dos
fundamentos básicos da teoria e técnica da HPLC são
os requisitos que juntamente com a experiência
adquirida habilitam um cromatografista para atuar com 
propriedade, tanto em análises de rotina quanto nas
áreas de pesquisa.

Quando há um problema? 
O que fazer nesse caso?

Antes de adentrar ao assunto da técnica de
HPLC, gostaria de destacar os fundamentos da técnica
de Troubleshooting. O primeiro passo para
resolvermos um problema é sabermos que estamos
diante de um. Ou seja, precisamos da resposta para a
pergunta “Quando há um problema?”. Para isso,
precisamos reconhecer o funcionamento normal do
nosso equipamento, de maneira a reconhecer quando
algo de anormal vem a surgir. É prática recomendada
em qualquer laboratório, mesmo que não exigida pela
rotina, manter um caderno com anotações sobre o
funcionamento do equipamento. Da mesma forma, é
interessante ter um conjunto de condições padrão de
uso, sob o qual se obtém determinado resultado. Por
exemplo, com uma determinada coluna e ao utilizar-se
certo método, obtém-se um reconhecido
cromatograma para a mistura teste, bem como o
registro de certo intervalo de pressão para a coluna. Os
sentidos do cromatografista também são importantes
ferramentas no reconhecimento de problemas: ruídos
ou vibrações anormais podem ser indícios de peças
desgastadas, mal lubrificadas, quebradas, mal
colocadas etc.; vazamentos ou bolhas podem ser
visualmente detectados, bem como as anormalidades
reportadas pelo cromatograma; um eventual
aquecimento ou liberação de odor característico pode
indicar a ocorrência de queima ou superaquecimento
de placas ou componentes eletrônicos.

Ao reconhecer o problema, “O que fazer nesse
caso?”, primeiramente, é importante saber se ele pode
ser resolvido pelo próprio cromatografista ou se haverá a 
necessidade de assistência técnica especializada. Muitos 
procedimentos podem ser realizados pelo próprio
cromatografista e são inclusive listados e descritos nos
manuais de operação e manutenção rotineira dos
equipamentos. Por outro lado, outros procedimentos
fazem parte apenas dos “manuais de serviço” restritos
aos técnicos especializados e treinados para
manutenções mais avançadas. O cromatografista deve
reconhecer até onde pode atuar e quando chega a hora de 
pedir socorro a um profissional habilitado para fazer a
manutenção daquele equipamento.

As sugestões que serão apresentadas nessa
coluna, serão de caráter genérico. Apesar de
culturalmente as instruções de uso dificilmente serem
lidas, deve ser entendido que as sugestões apresentadas 
aqui não se prestam a substituir os manuais de uso e
manutenção dos equipamentos. Esses manuais contêm
informações específicas e detalhadas para o
equipamento, de uma determinada marca e modelo, em 
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particular. Por exemplo, em um procedimento de
manutenção, um manual de boa qualidade traz
diagramas com vista explodida e procedimento passo a
passo para acessar um determinado problema.

Ao efetuar modificações no hardware do
equipamento, tudo deve ser devidamente anotado e
sistematizado. Por exemplo, ao se suspeitar de mau
funcionamento de uma check valve, a flutuação de
pressão deverá ser registrada, a válvula marcada,
trocada e então a pressão aferida e comparada com a
anteriormente registrada. Imagine a dor de cabeça
causada por não se marcar uma check valve defeituosa 
que foi substituída e posteriormente utilizá-la como
peça de reposição ao se fazer a manutenção
preventiva de outro HPLC. O registro dos
procedimentos de manutenção tem uma vantagem
adicional, pois servem como referência quando um
problema similar voltar a ocorrer.

Em tempo, é importante destacar que, apesar
de algumas pessoas associarem o acrônimo HPLC
com “High Problem Liquid Chromatography”, um
sistema bem cuidado, com manutenções preventivas
bem executadas e em dia, dificilmente terá problemas
de hardware complicados de serem resolvidos.

Os fundamentos da 
Técnica de Troubleshooting

Dentre os objetivos da técnica de
troubleshooting, estão incluídos: a identificação dos
problemas tão logo ocorram; a pronta localização da(s)
causa(s); a solução rápida do problema. É importante,
ainda, que o procedimento seja documentado para que
uma nova ocorrência seja mais facilmente identificada
e resolvida. Como comentado anteriormente, a
observação cuidadosa do bom funcionamento do
equipamento é um excelente termômetro para saber
quando algo de errado surge no sistema ou nos
resultados esperados. Essa técnica de isolamento e
solução de problemas baseia-se na sistematização, de
maneira lógica, da busca pelo problema. As principais
estratégias adotadas seguem a seguir:

1. Uma mudança de cada vez

A abordagem do problema deve ser feita de
maneira lógica e sequencial. Cada alteração ou
substituição de componente ou peça deve ser feita
individualmente para que então outra possibilidade
seja avaliada. Apesar da realização de mudanças e
testes individuais soar como uma perda de tempo, essa 
é a melhor maneira de se isolar o problema,

reconhecendo-o e resolvendo-o. Algumas vezes, um
laboratório não tem tempo para tal procedimento,
nesse caso, uma revisão completa da parte sob
suspeição, no sistema, é realizada. Se o problema
realmente estiver localizado naquele módulo ou parte, 
provavelmente será resolvido, porém à custa de um
dispêndio de recursos maior e sem a compreensão do
que realmente causou o problema. Se a causa do
problema for sistemática, não se saberá como
preveni-la, correndo-se o risco de haver recorrência,
obrigando a uma nova intervenção. Um exemplo
clássico é a troca da coluna ou pré-coluna quando se
apresenta um aumento de pressão no sistema de LC.
Nem sempre essa é a estratégia que surte efeito e não é 
a maneira mais eficiente de iniciar os testes de
troubleshooting. O isolamento da linha do solvente,
ponto a ponto e sequencial, entre a bomba e o
detector, poderia rapidamente resolver o problema.
Um filtro entupido após a bomba, ou mesmo uma
válvula de injeção parcialmente obstruída poderiam
ser a causa do problema, evitando a substituição
desnecessária de uma coluna ou pré-coluna.

2. Confirme a presença do 
problema e a sua solução

Ao deparar com um problema, é importante
que este seja confirmado por uma segunda injeção,
antes que mudanças no método ou sistema comecem a 
ser feitas na busca pela sua causa. Às vezes, um
artefato cromatográfico causado por uma bolha de ar
esporádica pode levar à caça pelo problema, quando
ele não mais está presente. Da mesma forma, é
importante confirmar se a mudança feita no sistema
ou método, ao se abordar um problema, é realmente
efetiva, antes de se partir para um novo teste. Um
exemplo que leva muitos cromatografistas em busca
de problemas no método, preparo de amostras ou
soluções de padrões é o aparecimento de picos
inesperados em corridas cromatográficas com
gradiente. Algumas vezes, esse(s) pico(s) pode(m) ser 
decorrentes de contaminante(s) presentes na água ou
solventes orgânicos utilizados, e não aparece(m) em
separações isocráticas. No uso de gradiente, um
contaminante pode ser pré-concentrado no início da
corrida cromatográfica, quando a fase móvel não tem
força suficiente para eluí-lo, e então, ao se iniciar a
rampa do gradiente, ele será eluído na forma de um
pico cromatográfico inesperado. Para observar-se que 
o problema não é diretamente relacionado com o
método aplicado às amostras ou padrões, bastaria
teste com uma corrida cromatográfica em que não se
faz injeção alguma.
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3. Substitua a parte sob suspeição 
por outra reconhecidamente boa

Um teste rápido e eficiente de ser feito em
laboratórios com mais de um equipamento (ou com
peças de reposição disponíveis) é a substituição de
parte ou módulo por outro que sabidamente apresenta
bom funcionamento. A troca de um detector, em casos 
de problemas com a linha de base, por exemplo, é uma 
boa forma de indicar se o problema reside naquela
parte do sistema. Para essa estratégia, teria inúmeros
exemplos pessoais interessantes, que ao longo do
tempo, nessa coluna, serão abordados. Uma extensão
dessa estratégia é a devolução da parte substituída
quando essa mudança não resultar na resolução do
problema. Digamos que a parte substituída seja uma
check valve ou lâmpada do detector. A parte usada
deverá ser retornada, para evitar um acúmulo de peças 
ou partes que ainda não esgotaram a sua vida útil.
Exceções para esse caso são as partes que apresentam
dano irreparável quando são substituídas (por
exemplo, alguns selos) ou partes que já se
aproximavam do momento da substituição em
procedimentos de manutenção preventiva.

4. Tenha condições de referência

Como mencionado anteriormente, tenha
referências para saber se o desempenho do LC está
adequado. Por exemplo, uma mistura teste conhecida
é geralmente adequada para avaliar se uma coluna
está funcionando apropriadamente ou se apresenta
problemas em sua eficiência de separação.

5. Mantenha anotações

Conforme recomendado anteriormente, as
anotações dos procedimentos de troubleshooting
funcionam como referência para problemas que
possam surgir posteriormente. Recomendamos dois
tipos de anotação: anotações no formato de um
relatório simplificado de troubleshooting, em que os
testes realizados e suas observações são indicadas, até 
que o problema seja resolvido (sugere-se o esquema:
sintoma, causa e solução, para esse tipo de anotação);
anotações temporárias para cada mudança executada.
As anotações no formato de relatório servem de
referência para todos os cromatografistas do
laboratório/empresa, agilizando os procedimentos
futuros. O objetivo desse último tipo de anotação é
manter controle sobre as mudanças que estão sendo
feitas em cada passo do procedimento de verificação

do problema. Por exemplo, as pressões devem ser
anotadas ao se eliminar cada parte da linha
cromatográfica, entre a bomba e o detector, ao se
buscar a causa de um problema de elevação da pressão 
no sistema cromatográfico.

6. Preveja as falhas e atue 
antecipadamente na manutenção

Algumas pessoas têm a impressão de que a
manutenção preventiva é perda de dinheiro, pois
antecipa a troca de peças que poderiam durar um
tempo a mais. Esse pensamento é certamente falho em 
laboratórios de rotina/prestação de serviços, e muitas
vezes também em laboratórios de pesquisa.
Primeiramente, ao se adotar a técnica de
troubleshooting, as falhas no sistema tornam-se muito 
mais previsíveis. Além disso, a própria rotina de
manutenção sugerida pelo fabricante do equipamento
é um indicativo dos pontos que mais merecem
atenção. O esquema de manutenção para o
equipamento pode ser baseado no tempo de uso de um 
determinado componente, ou em outro indicativo
qualquer (por exemplo, relação sinal/ruído
apresentado pelo cromatograma de um padrão
analítico, redução na energia da lâmpada, elevação do
intervalo de flutuação da pressão das bombas etc.). Ao 
se estabelecer a manutenção preventiva, ela pode ser
agendada para um período mais adequado dentro de
uma faixa de alerta/indicativa de manutenção. Esse
último aspecto é o que faz a diferença nos custos
finais desse procedimento. Imagine um projeto em
execução, o qual envolva a análise de centenas ou
milhares de amostras. Uma falha no decorrer do
projeto, exigindo a manutenção imediata do sistema,
poderia implicar na perda dos resultados até então
processados, causando prejuízo muito maior do que
os gastos com a manutenção preventiva que teria
evitado o problema. Em última instância, a
manutenção preventiva também evita gastos
adicionais desnecessários, decorrentes de falhas
secundárias ocasionadas pela falta de manutenção.
Por exemplo, pedaços de um rotor (peça do interior de 
uma válvula injetora) desgastado poderiam ser
arrastados pela fase móvel e causar o entupimento de
uma coluna; ou o vazamento de fase móvel por um
selo desgastado poderia comprometer o sistema
eletrônico de um cromatógrafo. Felizmente, existem
outros meios de prevenir esses problemas, mas a
melhor maneira de se evitar “dores de cabeça” ainda é
a manutenção preventiva.



7. Cuidado com as soluções tampão

De tão importante e recorrente, resolvemos dar
atenção a um caso concreto nesse último item. O uso de
soluções tampão ou contendo eletrólitos (nem sempre a
solução preparada é um “tampão” – revejam o conceito
de tampão antes de reportarem o uso de um em seus
métodos…) é muito comum, especialmente em
cromatografia em fase reversa e de troca iônica. A
remoção da solução tampão do sistema, quando fora de
uso, ou na troca por outro método, não deixa de ser um
item preventivo. Algumas dessas soluções podem
causar corrosão, abrasão ou mesmo cristalização
(levando ao bloqueio das linhas). Outra preocupação é o
desenvolvimento de microrganismos devido a soluções
tampão em condições fisiológicas, acarretando
problemas secundários. A regra nesse caso é a remoção
da solução tampão, do sistema e da coluna, quando fora
de uso. A solução ideal para esse procedimento deve
conter uma composição similar àquela da fase móvel,
substituindo a solução tampão por água pura. Deve-se
evitar a lavagem do sistema e coluna, previamente
usados com soluções salinas, diretamente com 100% de
solvente orgânico (principalmente se este for
acetonitrila). Um procedimento desse tipo pode levar à
precipitação do sal, causando problemas desde a bomba
até o detector. Um último cuidado ao se deixar o sistema
cromatográfico parado é evitar o preenchimento das
tubulações com água pura. O emprego de água nas
tubulações também permite o desenvolvimento de
micro-organismos, os quais requererão um extensivo
procedimento de limpeza e substituições de peças, caso
venha a acontecer. Uma forma simples e segura de
acondicionar o sistema é a utilização de uma mistura
aquoso-alcoólica nas tubulações e linhas do sistema;
uma solução contendo mais do que 20% de metanol já é
adequada para prevenir esse problema.

A lógica da Técnica de Troubleshooting
na localização do problema

O uso de procedimentos lógicos na resolução
de problemas é a chave do troubleshooting. Algumas
falhas, como o vazamento de uma conexão, são fáceis
de localizar e corrigir. Por outro lado, distorções nos
picos cromatográficos podem ser causadas por
diversas razões, necessitando-se de procedimentos
mais cuidadosos para o isolamento do problema. Para
os problemas que não são de óbvia solução, uma
abordagem sistemática é importante para que se
chegue ao isolamento e correção do real causador do
fato por meio de um caminho mais curto do que a
simples procura aleatória pela causa do problema.

A. Examine todo o sistema

A primeira etapa ao deparar com um problema
é fazer uma varredura rápida de todo o sistema
(hardware e método). Inicie a observação do
reservatório da fase móvel, seguindo até o descarte do
detector, verificando se há alguma causa óbvia que
possa ser identificada visualmente ou que possa ser
inferida devido às características do método. Procure
por vazamentos, bolhas, trocas nas linhas das fases
móveis, excesso de pressão, falta de controle de
temperatura, rack de vials mal posicionado, vials com
volume insuficiente, equívoco na seleção da coluna
etc. Com relação ao método observe o uso equivocado 
de um método errado, ou falhas na digitação da
proporção ou vazão da fase móvel, limites ajustados
para as pressões (inferior e superior), erro no ajuste do 
comprimento de onda do detector ou nas condições de 
detecção para outros tipos de detectores. Esse deve ser 
um procedimento rápido, porém muitas falhas do
sistema ou do operador são, felizmente, solucionadas
diretamente nessa primeira avaliação.

B. Observe as alterações que foram 
feitas no sistema ou método

Se a falha ou problema não for localizado
seguindo o item anterior, determine as mudanças
realizadas no sistema ou método e que podem ter dado
causa ao fato. Por exemplo, houve algum procedimento
de manutenção, houve a reposição de alguma parte ou
módulo do sistema, houve mudança no método,
trocou-se a fase móvel, ou injetou-se alguma amostra
incomum? Nesse item a sugestão de manter-se o registro 
das alterações e procedimentos realizados no sistema é
muito útil. As mudanças realizadas, sob uma análise
cuidadosa, podem indicar a causa do problema surgido
no sistema. Mesmo que essas mudanças não indiquem a
causa do problema, o seu conhecimento pode ajudar na
posterior investigação do caso.

C. Teste as condições de referência

Para problemas que causam mudanças no
perfil cromatográfico, a injeção de uma mistura de
referência pode solucionar o problema. Dessa forma,
pode-se relacionar o problema com uma característica 
da amostra ou do sistema. Se o cromatograma de
referência está adequado, o problema está
relacionado, de alguma forma, com os procedimentos
dependentes da amostra. Por exemplo, a injeção de
padrões diluídos em 100% de solvente orgânico, pode 
apresentar picos duplos ou com ombros; uma injeção
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de solução-teste previamente conhecida, e nessas
condições conhecidas, resultará em um
cromatograma adequado, indicando que a causa dos
picos anômalos esta relacionada à amostra, e não com
o sistema cromatográfico/coluna. Porém, se ambos os
cromatogramas apresentam-se inadequados, algo
relacionado ao sistema cromatográfico está causando
o problema. Nesse caso, focalize a atenção na
localização, passo a passo, da causa do problema

Essa discussão apresentada acerca da técnica
de troubleshooting deve ser usada em conjunto com o
entendimento das fontes/causas de problemas que
podem ocorrer em um sistema ou método
cromatográfico. A discussão pontual do entendimento 
e resolução desses problemas específicos em
cromatografia será o tema mais recorrente nessa
coluna, todavia entendemos que o seu emprego, se
baseado nas técnicas e estratégias apresentadas acima, 
tornará o sucesso mais facilmente alcançável. Em
adição a essa coluna, muitos manuais de
equipamentos apresentam uma descrição dos
problemas mais comuns e suas possíveis causas e
soluções. Além disso, alguns catálogos de empresas
especializadas em suprimentos para cromatografia
apresentam listas resumidas de troubleshooting em
suas especialidades. Alguns livros em inglês também
apresentam uma discussão mais ampla sobre o
assunto.1,2 Em síntese, siga os seguintes passos:
mantenha anotações sobre os procedimentos
realizados no sistema cromatográfico, amostras
injetadas no sistema e na coluna cromatográfica;
quando estiver em busca da solução de um problema
no sistema cromatográfico, faça apenas uma mudança 
de cada vez; se a mudança não resolver o problema,
via de regra, retorne à configuração original; rotule
(como peças usadas) ou descarte as peças
substituídas, e identifique a posição correta quando
forem removidas temporariamente para algum teste;
quando o problema for corrigido e a causa
identificada, crie uma pequena nota no caderno de
troubleshooting relacionando sintoma, causa e
solução; requisite peças em substituição às peças do
estoque de manutenção que forem usadas; troque
informações com seus colegas de laboratório ou
grupos de discussão, faça buscas nos registros do
caderno de troubleshooting do equipamento e
consulte a literatura, geralmente outras pessoas já
passaram pelos problemas que você está encontrando
no momento; ao reconhecer um problema, faça uma
varredura em busca da causa, mas não se afaste das
regras de troubleshooting; não se esqueça de injetar
soluções ou testes anteriores que permitam comparar

com um cromatograma de referência (idealmente
registrado nos cadernos de controle referentes ao
equipamento ou à coluna); se necessário, como
estratégia para isolamento do problema, substitua
módulos ou partes destes, por equivalentes
provenientes de equipamentos que estão em adequado 
funcionamento. 

Como a compreensão do
funcionamento do sistema de HPLC
pode ajudar na solução dos problemas?

A solução de problemas envolvendo
cromatografia é mais bem executada quando se
compreende o funcionamento do sistema
cromatográfico e os princípios que regem a separação.
Como visto anteriormente, o sistema cromatográfico, o 
cromatograma, ou ambos, indicam quando um
problema surge. Da mesma forma, a solução do
problema é obtida por meio da investigação dos
indícios apresentado pelo sistema ou cromatograma.
Obviamente, um conhecimento sobre o sistema e sobre
a teoria por trás da separação cromatográfica é
imprescindível. Do contrário, qualquer mudança feita
no sistema, em busca de solução para o problema, não
passará de mero procedimento, infundado, de
“tentativa e erro”, levando à perda de tempo e dinheiro.
Nessa parte do artigo, trataremos de fazer uma
apresentação sobre cada parte que geralmente está
presente em um sistema de HPLC, apresentando
informações necessárias para uma boa compreensão
dos procedimentos de troubleshooting. Uma visão
ainda mais detalhada da instrumentação em HPLC
pode ser obtida na referência 1 ou em outros livros
especializados.

Para aqueles que não estão familiarizados com
muitas marcas e modelos de cromatógrafos líquidos,
existem basicamente dois tipos de sistemas, quanto ao 
arranjo. Há sistema modulares, que podem ser
identificados pela presença de módulos distintos para
as bombas, desgaseificador, injetor, compartimento
para a coluna, detectores etc.; e há sistemas
compactos ou monoblocos. Os primeiros geralmente
apresentam maior versatilidade de configuração e
podem sofrer atualizações/incrementos mais
facilmente, dependendo da configuração, ocupam um
espaço maior que os equipamentos monoblocos e são
caracterizados pelo empilhamento dos módulos. Os
últimos costumam ser vendidos para finalidades mais
específicas e tem atualização (upgrade) relativamente 
mais difícil, estes encontram boa aplicação em
laboratórios com rotina bem definida. Em ambos os
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tipos de equipamento os componentes/partes são
praticamente os mesmo, mudando apenas o tipo de
integração/agrupamento entre eles.

Um trabalho envolvendo separação
cromatográfica por HPLC começa antes mesmo de
chegar-se à frente do equipamento. A escolha de
solventes orgânicos adequados (geralmente descritos
como grau HPLC), de água ultrapurificada e de
reagentes com alto grau de pureza, é imprescindível,
especialmente nos casos de análise em gradiente. No
preparo da fase móvel a filtração de soluções obtidas a 
partir da solubilização de solutos sólidos (geralmente
soluções tampão) é necessária para evitar que
materiais particulados sejam introduzidos no sistema
cromatográfico (membranas de 0,22 ou 0,45 µm,
compatíveis com a fase móvel, são adequadas a esse
procedimento). Além disso, caso o cromatógrafo não
possua sistema de desgaseificação integrado, esse
procedimento deve ser executado antes da fase móvel
ser introduzida no sistema.

A aspersão de um gás inerte (geralmente hélio)
na fase móvel é um dos métodos mais eficientes para
remoção dos gases dissolvidos na solução.1 Alguns
equipamentos possuem inclusive um sistema de
aspersão de hélio integrado. Mais práticos e
popularizados atualmente são os sistemas online a vácuo 
integrados ao cromatógrafo e que se baseiam em
membranas semipermeáveis ao gás (Fig. 1). Problemas
relacionados a uma insuficiente desgaseificação são
mais comuns do que se pode imaginar. A tolerância aos
gases na fase móvel vai depender sobretudo da
sensibilidade da bomba e do detector. O aparecimento
de bolhas é mais crítico em misturas orgânico-aquosas
(geralmente acetonitrila-água ou metanol-água, em fase
reversa, por exemplo), pois a solubilidade dos gases
nesse tipo de mistura é menor do que nas soluções
orgânica e aquosa separadas. Com esse tipo de mistura
podem persistir bolhas na fase móvel após a purga pelos
desgaseificadores online. Em razão do tamanho das
bolhas formadas, algumas delas podem não ser
completamente permeadas pelo desgaseificador a
vácuo. Nesse caso, uma solução simples é a sonicação
da fase móvel por 5 a 10 minutos, antes da introdução no 
sistema cromatográfico. Apesar da sonicação, por si só,
não ser um método de desgaseificação tão eficiente
quanto a aspersão de hélio ou a aplicação de vácuo, ela
serve para a rápida remoção do excesso de gás
insolubilizado no momento da mistura entre o solvente
aquoso e o orgânico, auxiliando a etapa online posterior.
A filtração a vácuo dessa mistura, por membrana
filtrante, algumas vezes também resolve o problema do
excesso de bolhas de gás.

As fases móveis são geralmente acondicionas em
frascos de vidro apropriados (Fig. 2) e colocadas em
compartimento adequado, sobre o cromatógrafo. Caso
não haja compartimento adequado (geralmente suprido
com o cromatógrafo), recomenda-se o emprego de uma
bacia retangular que se adapte sobre o equipamento. A
colocação de frascos diretamente sobre o equipamento
pode levar a acidentes, ocasionando o derramamento de
líquido sobre componentes sensíveis do equipamento. Os
frascos devem ser tampados para evitar a entrada de
material particulado e a contaminação, bem como evitar a
evaporação de solventes. Alguns frascos comerciais
possuem tampas com filtros de ar, porém essas tampas
podem ser facilmente adaptadas no laboratório. Através
da tampa deve existir orifício para a entrada do tubo
coletor da fase móvel, e em caso de sistema de aspersão
de hélio, também para esse. Na entrada do tubo coletor é
comum a utilização de um filtro de 10 µm (geralmente de
aço inoxidável 316 ou polietileno de altíssima densidade), 
enquanto na saída do tubo de aspersão de hélio usa-se um
“filtro” de 2 µm para a dispersão do gás (Fig. 3).
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Figura 1. Desgaseificador online a vácuo, o solvente entra
no sistema por uma das portas, passa por fina tubulação
composta por membrana semipermeável aos gases e sai do
sistema em direção à bomba ou válvula seletora do
gradiente de baixa pressão.

Figura 2. Exemplo de frasco para acondicionamento da
fase móvel.



Na maior parte das bombas, a troca de
solventes pode ser feita por um processo de purga,
comandada por meio de software ou no painel da
própria bomba cromatográfica. Esse procedimento
faz com que a fase móvel passe através do tubo de
entrada (geralmente um tubo de Teflon® –
politetrafluoroetileno – de 1/8”), pelo sistema de
desgaseificação online, se presente, fluindo até a
bomba cromatográfica e sendo desviado, pela válvula
de purga, para o descarte. Esse procedimento também
pode ser feito manualmente por meio de aspiração
com uma seringa comum, adaptada na saída da
válvula de purga. Geralmente esse procedimento é
necessário e recomendado quando o tubo de entrada e
a bomba encontram-se sem fase móvel. A não ser que
a bomba seja extremamente robusta, a sucção de
grande volume de ar pelo tubo de entrada impede a
bomba de realizar a purga automática da fase móvel,
requerendo a purga manual. Apesar de esse problema
ser de fácil observação, já foi testemunhada, inúmeras 
vezes, essa ocorrência em laboratórios. Geralmente,
esse problema ocorre pela falta de constatação, pelo
operador, de que o tubo de entrada está seco. Nesse
caso, o operador solicita uma purga automática e não
observa se a fase móvel está fluindo pelo tubo de
entrada até o descarte. Após esse procedimento de
purga, o operador tenta estabelecer um fluxo de fase
móvel pela coluna, mas constata que não há elevação
da pressão (no caso de utilizar fase móvel composta
por apenas um tipo de solvente) ou que há
instabilidade da pressão, com repetidas quedas
bruscas, (geralmente no caso de utilização de fase
móvel binária, ternária ou quaternária). Um
procedimento prático para constatar o bom
funcionamento das bombas é permitir a entrada de um 
pequenino segmento de ar através do filtro de entrada
no início da purga e acompanhar o seu caminhar pelo
tubo até ser eliminado pelo desgaseificador ou ser
remetido ao descarte pela válvula de purga.

Apesar de existirem outros tipos de bomba, as
mais utilizadas atualmente são aquelas baseadas na

combinação de dois pistões reciprocantes (em série
(tandem) ou em paralelo). Em ambas as bombas o
funcionamento do pistão é o mesmo. Movido por um
sistema mecânico controlado eletronicamente, o
pistão exerce um movimento cíclico de avanço e
recuo promovendo o enchimento e esvaziamento da
sua câmara. Para a vedação do espaço existente entre
a parede da câmara e o pistão, utiliza-se um selo de
material elastomérico. Esse selo, para melhor
vedação, possui uma mola no seu interior (Fig. 4). A
diferença entre as duas bombas está no tamanho dos
pistões, no caminho feito pelo solvente e no número
de check valves. Primeiramente, check valves são
válvulas de retenção, ou seja, válvulas que permitem o 
fluxo de solventes em apenas um sentido.
Basicamente são válvulas, ativas ou passivas, com
uma ou mais esferas em seu interior, e que bloqueiam
a passagem da fase móvel quando esta é pressionada
no sentido contrário ao fluxo permitido. Na bomba
com dois pistões reciprocantes em paralelo, para cada
pistão há duas check valves uma de entrada e outra de
saída. Bem como os pistões, as check valves
funcionam alternadamente. Enquanto um pistão
impulsiona a fase móvel da sua câmara para o sistema
cromatográfico, tendo a check valve de saída aberta e
a de entrada fechada; o outro admite a fase móvel,
proveniente do reservatório, em sua câmara, tendo a
válvula de entrada aberta e a de saída fechada. Ao
chegar ao fim dos seus cursos, os pistões e as válvulas
invertem os seus papéis, garantindo um
impulsionamento quase contínuo da fase móvel para o 
sistema. A Figura 5 esquematiza esse tipo de bomba.
Nas bombas com pistões em série há apenas um par de 
check valves localizadas na entrada e saída da câmara
do primeiro pistão. Esse primeiro pistão geralmente
tem o dobro do volume do segundo. Na primeira
metade do ciclo, esse primeiro pistão impulsiona a
fase móvel do interior da câmara para o sistema
cromatográfico, tendo a válvula de saída aberta e a de
entrada fechada. Todavia, metade do volume da fase
móvel impulsionada, em vez de ser direcionada ao
sistema cromatográfico, ocupa-se de preencher o
espaço de admissão gerado pelo segundo pistão da
série. Ao fim da primeira metade do ciclo de
funcionamento, a câmara do segundo pistão está
completamente cheia e a do primeiro, vazia; nesse
momento ocorre a inversão dos movimentos e das
check valves. O primeiro, pistão inicia a admissão de
nova fase móvel, proveniente do reservatório,
enquanto o segundo pistão incumbe-se de
impulsionar a fase móvel contida em sua câmara para
o restante do sistema. A Figura 6 ilustra esse tipo de
bomba.
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Figura 3. Exemplos de filtros de admissão de fase móvel.
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Figura 4. Exemplos de selo de vedação (vista ampliada) e
pistões de safira, usados em bombas de HPLC.

Figura 5. Esquema de bomba do tipo reciprocante de duplo pistão em paralelo. Figura cedida como cortesia pelo Dr.
Lincoln F. M. Coutinho3.

Figura 6. Esquema de bomba do tipo reciprocante de duplo pistão em série. Figura cedida como cortesia pelo Dr.
Lincoln F. M. Coutinho3.



As bombas de pistões seriais são mais baratas e
robustas do que aquelas de pistões em paralelo, no
entanto, tem inferior qualidade na alimentação do
solvente. Geralmente sob um mesmo regime de vazão, a
pulsação das bombas com pistões em paralelo é menor
do que aquela das bombas seriais. Em vazões
convencionais, superiores a 1,0 mL/min, geralmente as
duas bombas apresentam desempenhos bastante
satisfatórios. Para vazões mais baixas, recomenda-se o
emprego de bombas com pistões em paralelo, uma vez
que possuem um inferior limite de trabalho, com menor
nível de pulsação, esse é o caso comum de sistemas
HPLC que alimentam espectrômetros de massas com
interfaces do tipo electrospray. A manutenção e os
problemas mais comuns em uma bomba de HPLC
envolvem os selos e as check valves. Ambos têm uma
vida útil e implicam na estabilidade da pressão exercida
pela bomba. Enquanto os selos podem apresentar falhas
estruturais e gerar vazamentos, as check valves podem
apresentar dificuldade na abertura e fechamento,
também perturbando a pressão e vazão da fase móvel.
Os maiores cuidados exigidos por essas partes da bomba 
envolvem a limpeza, quanto a materiais particulados
presentes na fase móvel. A cristalização dos sais de uma
solução tampão pode levar ao desgaste (ranhuras) do
selo, a travamentos e desgaste da check valve e, em
última instância, a quebra dos pistões e danos em sua
câmara. Algumas bombas apresentam uma segunda
câmara, posterior à câmara de admissão da fase móvel, a
qual permite a lavagem do corpo do pistão. Ela é de
especial uso quando se faz o emprego contínuo de
soluções tampão em altas concentrações. Recomenda-se 
a utilização de solução aquosa contendo entre 10 e 20 %
de metanol para evitar, por um lado, a cristalização dos
sais no solvente orgânico, e por outro o crescimento de
microorganismos. O principal sintoma indicativo de
problemas com selos é a incapacidade de manter a
pressão no interior da bomba. Como isso se dá com o
vazamento da fase móvel, dependendo do caso pode-se
observar esse vazamento. Os problemas com selos
costumam ser resolvidos com a sua substituição, é
importante escolher o tipo de selo adequado à fase
móvel que se utiliza no sistema. No caso das check
valves, também há manifestação de instabilidade na
pressão. Com um exame detalhado é possível identificar
qual a válvula problemática e proceder com o seu
conserto ou substituição. As check valves em caso de
mau funcionamento, algumas vezes, podem ser
recuperadas por meio da lavagem em banho de
ultrassom. Geralmente utiliza-se primeiramente água
(podendo estar acidificada com ácido nítrico), uma
segunda lavagem com água pura, no caso da lavagem
com ácido, e posteriormente um solvente orgânico

(metanol ou acetonitrila). Um cuidado adicional é a
montagem correta das check valves, evitando-se a sua
inversão ou troca entre as portas de entrada e saída.
Geralmente, na saída da bomba encontra-se mais um
filtro, convém observar se há obstrução dele,
principalmente quando um problema de elevação de
pressão ocorrer exclusivamente em uma das bombas do
sistema. Esse tipo de entupimento costuma decorrer da
falta de manutenção do sistema de vedação da válvula
de purga, o material elastomérico de vedação pode
fragmentar-se e obstruir o primeiro obstáculo à sua
passagem, no caso, o filtro de saída da bomba. Outras
manutenções requeridas pelas bombas são de mais
longo prazo e podem envolver a substituição de pistões
ou diafragmas, e a limpeza e lubrificação da parte
mecânica do acionamento dos pistões. A substituição de
pistões e diafragmas pode constar dos manuais de
manutenção do usuário, enquanto geralmente a limpeza
e lubrificação das partes mecânicas requerem a abertura
da bomba e costumam ser feitas por técnico
especializado ou com maiores conhecimentos.
Eventualmente sensores eletrônicos da posição dos
pistões podem falhar e gerar problemas difíceis de serem 
detectados sob uma primeira inspeção. Nesse caso, a
estratégia de substituição dos componentes funciona
muito bem para o isolamento do problema. Para maiores 
detalhes sobre o funcionamento e partes dos diferentes
tipos de bombas,  sugerimos uma consulta à referência 3, 
a qual pode ser obtida pela web.

Ainda sobre o sistema de bombeamento dos
solventes, alguns realizam separações baseadas em fase
móvel com composição invariável, ou seja, separações
chamadas isocráticas. Enquanto outros utilizam de
gradientes entre diferentes fases móveis, as quais podem 
ser binárias, ternárias ou quaternárias. Os sistemas
isocráticos dependem de apenas uma bomba e a mistura
adequada para a fase móvel pode ser feita diretamente
no recipiente de fase móvel. É evidente que sistemas
para gradiente podem também fazer uma mistura
isocrática apropriada. Os sistemas para gradiente podem 
ser de dois tipos (baixa e alta pressão), e seu
entendimento é importante para a compreensão de
problemas que podem ocorrer. Nos sistemas de baixa
pressão, apenas uma bomba é utilizada, porém esta é
precedida por uma válvula seletora de fase móvel
(composta por válvulas solenoides). A composição final
da fase móvel é obtida pela segmentação proporcional
dos diferentes solventes, os quais passam pela bomba e
tem o término da homogeneização realizada por um
misturador. O gradiente é controlado pelo sistema
eletrônico, o qual calcula os tempos que cada uma das
válvulas solenoides ficam abertas, permitindo que a
correta proporção da mistura seja obtida. Os sistemas
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com gradiente de alta pressão possuem uma bomba para
cada uma das fases móveis misturadas. A proporção
entre os solvente é ajustada pela fração da vazão de cada
bomba que constitui a vazão total utilizada. As saídas de
cada uma das bombas confluem para um misturador que
homogeneíza a fase móvel que é destinada para o
restante do sistema. Os sistemas com gradientes de baixa 
pressão são mais baratos, uma vez que utilizam apenas
uma bomba e um seletor de solventes, em contraste com
o gradiente de alta pressão que precisa de uma bomba
para cada solvente da mistura. Por outro lado, aplicações 
que necessitem de vazões mais baixas e que sejam muito 
sensíveis a inomogeneidades da fase móvel não
apresentam bons resultados com gradiente de baixa
pressão. Sob baixas vazões, causa atrasos no gradiente
(em razão do volume morto do sistema) podendo
inviabilizar a separação e sua repetibilidade, e, além
disso, a insuficiente homogeneização causa aumento no
ruído da linha de base do cromatograma. Em sistemas de 
baixa pressão, uma estimativa do volume morto do
cromatógrafo deve estar bem clara para evitar problemas 
de seleção incorreta das condições do gradiente. Muitas
vezes, gradientes com colunas de 2,1 mm de diâmetro
interno, sob vazão de aproximadamente 0,2 ml/min,
acopladas a espectrômetros de massas com detecção por
electrospray são incompatíveis com sistemas de baixa
pressão. Um cuidado adicional com o gradiente de baixa 
pressão é a correta desgaseificação da fase móvel, como
a mistura inicia-se ainda sob baixa pressão, eventuais
bolhas de gás podem ser formadas pela menor
solubilidade dos gases na mistura orgânico-aquosa, em
relação aos solventes não misturados. Uma válvula
seletora de solventes composta por quatro válvulas
solenoides é representada na Figura 7.

Após o sistema de pressurização da fase
móvel, encontra-se, nos sistemas capazes de elaborar
gradientes, um misturador. Esse misturador costuma
ter um volume de mistura regulável que deve ser
ajustado de acordo com as características de uso do
sistema. Um exemplo de ajuste inadequado é a
seleção do maior volume de mistura para análises sob
gradiente em vazões reduzidas. Atrasos superiores a
dez minutos podem ser constatados dependendo da
combinação inadequada que for realizada,
especialmente em sistemas com gradiente de baixa
pressão.

A fase móvel, após deixar a câmara de mistura, 
é destinada ao sistema de injeção. Convém ressaltar
que toda a linha da fase móvel, após a bomba, deve ser 
resistente às pressões utilizadas para a obtenção de
adequada vazão pela coluna cromatográfica. Além
disso, os diâmetros internos desses tubos devem ser
adequados às vazões utilizadas. Tubos com diâmetro
interno muito reduzido levam a um desnecessário
aumento de pressão, além de maiores riscos de
entupimento. Por outro lado, um diâmetro interno
relativamente exagerado causa atraso do gradiente e,
se depois do sistema de injeção, alargamento
indesejado dos picos cromatográficos. Os tubos mais
empregados nos sistemas convencionais são de aço
inoxidável e têm 1/16” de diâmetro externo. Outro
material muito utilizado para as tubulações de
equipamentos em que se deseja maior inércia química
(geralmente para biomoléculas) é o polieteretercetona 
(PEEK) também de 1/16” de diâmetro externo.
Alguns sistemas de nano-HPLC e HPLC capilar
apresentam tubulações mais finas com diâmetro
externo de 1/32”, geralmente de PEEK revestido
internamente por sílica fundida e podem apresentar
diâmetros internos de poucos micrômetros. Um
cuidado adicional refere-se aos conectores usado em
HPLC. Nem todas as portas de conexões das
diferentes marcas de cromatógrafos, válvulas e
colunas apresentam as mesmas características. A
escolha cuidadosa pode evitar desde o emperramento
de conectores inadequados, até distorções
cromatográficas como picos duplos, com cauda
(tailing) ou com frontes (fronting) em virtude do
excesso de volume morto entre o injetor e a coluna ou
entre a coluna e o detector. Muitos conectores atuais
podem e são suficientemente atarraxados com os
próprios dedos. Em caso do emprego de chaves nas
conexões, recomenda-se que a força utilizada não seja 
em demasia, geralmente ¼ de volta após a conexão ser 
atarraxada manualmente já é suficiente para evitar
vazamentos. Um vazamento persistente  costuma ser
causado por incompatibilidade entre os conectores ou
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Figura 7. Exemplo de válvula para seleção de solventes em
gradiente de baixa pressão.



conectores danificados. Um excesso de força pode
causar a quebra de um conector e levar a necessidade
de assistência técnica do fabricante.

Há diversos sistemas de injeção para HPLC, os 
mais encontrados atualmente são as válvulas manuais
(em sistemas de menor custo) ou os injetores
automáticos. No injetor manual, uma válvula de 6 vias 
e 2 posições permite que, com o auxílio de uma
seringa, a alça de amostragem (loop) seja preenchida
(totalmente ou parcialmente) pela amostra. Após essa
etapa de carregamento da amostra (load), a válvula é
comutada (girada) de maneira a introduzir a alça de
amostragem na linha cromatográfica, posicionando-a
entre o sistema de bombeamento e a coluna
cromatográfica. Os maiores cuidados com relação ao
procedimento de injeção manual concernem a uma
adequada limpeza da válvula, entre as injeções, para
evitar que efeitos de memória (carry over) sejam
observados. Como todas peças móveis, os
componentes da válvula têm uma vida útil e devem
sofrer manutenção após um certo número de injeções.
Um último cuidado consiste em não esquecer
soluções corrosivas ou salinas no interior da válvula,
uma vez que essas podem danificá-la seriamente. Os
sistemas de injeção automática podem apresentar
diferentes arranjos, cada qual com suas
peculiaridades. Dentre os mais usados, alguns
simplesmente mecanizam as mesmas funções que o
operador executa na injeção manual, preenchendo a
alça por meio do impulsionamento da amostra com
uma seringa; outros preenchem a alça por meio da
sucção da amostra até a alça; e um terceiro tipo tem a
agulha de amostragem integrada à alça de
amostragem. As velocidades de injeção e demais
características dependem do tipo de sistema de
injeção empregado pelo amostrador automático.
Dentre os três tipos apresentados, o último é o mais
moderno e o que geralmente apresenta maiores
velocidades de injeção, bem como redução do efeito
de memória. Obviamente, costumam ser os mais caros 
e com mais componentes para manutenção e fonte de
problemas. Para um troubleshooting mais detalhado
relacionado aos sistemas de injeção, uma melhor
compreensão do funcionamento de cada um se faz
necessária. Infelizmente, nesse momento, um
detalhamento maior estenderia em demasia esta
discussão. Material bem detalhado sobre os diversos
sistemas de injeção pode ser encontrado na web.4

O injetor, como visto anteriormente, é o
responsável pela inserção da amostra no sistema
cromatográfico, permitindo que esta chegue até a
coluna e tenha, idealmente, todos os seus
componentes separados. Entretanto, a amostra, na

maioria dos casos, só pode ser injetada depois de ter
sido adequadamente preparada. O adequado
tratamento da amostra envolve o emprego de diversas
técnicas de preparo de amostras. Esses procedimentos 
são bastante especializados e merecem atenção
detalhada desse periódico, podendo ser consultados
na seção “Preparo de amostras”. Eventualmente,
problemas que tenham relação com o preparo de
amostras serão discutidos nessa coluna. Para o
momento, o mais importante acerca da forma que a
amostra deve encontrar-se para ser introduzida,
refere-se a sua compatibilidade com a fase móvel
empregada no início da corrida cromatográfica. Após
adequadamente tratada, via de regra, a amostra deve
estar solubilizada na fase móvel empregada no início
da corrida. Como nem sempre isso é possível, alguns
cuidados devem ser tomados, pois muitos problemas
de distorção dos picos cromatográficos são causados
por erros na introdução da amostra. Primeiramente, a
amostra deve estar completamente solubilizada na
solução de injeção, devendo ser preferencialmente
filtrada, ou centrifugada, para a remoção de qualquer
material particulado em suspensão. Caso a fase móvel
seja muito diferente da solução a ser injetada, é
importante verificar se a amostra não precipitará ao
ser introduzida no sistema. De preferência,
especialmente nos casos de grande volume de injeção, 
a força de eluição do solvente da amostra deverá ser
menor do que aquele da fase móvel do início da
corrida. Por exemplo, em injeções em fase reversa, a
porcentagem de solvente orgânico da solução da
amostra não deve superar, em muito, aquela da fase
móvel. Um caso clássico de incompatibilidade é a
injeção de soluções contendo 100% de acetonitrila ou
metanol, em corridas em fase reversa iniciando com
baixos teores de solvente orgânico na fase móvel.
Todavia, as distorções nos picos cromatográficos são
dependentes do método e dos analitos a serem
separados, e podem estar ausentes em alguns casos.

Após ser adequadamente introduzida no
sistema cromatográfico, deseja-se que a amostra
atinja a coluna cromatográfica com o formato de uma
banda o mais estreita possível. Esse formato depende,
entre outras, da qualidade da injeção e da
minimização do volume morto entre o injetor e a
coluna. A coluna cromatográfica em HPLC, via de
regra, é um tubo de aço inoxidável preenchido com a
fase estacionária adequada. A diversidade de colunas
cromatográficas é incalculável. Há colunas que
variam em escala, desde diâmetros de poucos
micrômetros até alguns centímetros, isso em
equipamentos que podemos classificar como HPLC
de bancada. Daí surge classificações que vão desde o
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nano-HPLC até o HPLC preparativo. Quanto ao tipo
de material de empacotamento é comum o emprego
atual de partículas de sílica desde superiores a 10 µm
de diâmetro em colunas preparativas até sub-2 µm
para separações de altíssima eficiência; materiais
poliméricos particulados ainda continuam sendo
utilizados; bem como tem sido ampliado o uso de
colunas monolíticas a base de sílica ou orgânicas,
tanto em escala capilar quanto na convencional.
Muitos problemas encontrados em separações
cromatográficas têm causas que, de alguma forma,
relacionam-se com a coluna cromatográfica. O
perfeito entendimento de seu funcionamento depende
também de conceitos teóricos que em momento
adequado serão abordados. Para o momento, convém
destacar que a coluna cromatográfica, exceto no caso
de amostras muito limpas, merece algum tipo de
proteção. Uma das causas mais comuns de perdas
precoces de colunas cromatográficas, problemas de
eficiência e distorção de picos cromatográficos
relaciona-se com a obstrução do filtro de entrada,
posicionado justapostamente no início da coluna.
Esse filtro é referido como frit, em inglês, ou
traduzido livremente como ‘frita’, em português.
Algumas vezes, a sua obstrução pode ser resolvida
com procedimentos de lavagem da coluna, e em
colunas antigas, permitia-se inclusive a sua
substituição; de qualquer maneira, a melhor forma de
evitar-se esse tipo de problema é a prevenção. É muito 
divulgada a utilização de pré-colunas, as quais são
posicionadas precedendo a coluna cromatográfica
propriamente dita. Apesar de ser a forma de
prevenção de problemas mais popularizada, em
muitos casos, o uso de um filtro de linha, em vez da
pré-coluna, surte os mesmos efeitos, ou ainda permite
resultados superiores, em termos de menor
alargamento dos picos. Maiores discussões sobre as
vantagens e desvantagens de filtros de linhas ou
pré-colunas ficam para outro momento, o fato é que
ao menos um deles é recomendado para prolongar a
vida da coluna. Um filtro de linha obstruído é
facilmente substituído e tem um preço módico,
enquanto colunas caras podem ser perdidas se estes
não forem utilizados. Finalmente, as colunas,
idealmente, são mantidas em um forno, para controle
de temperatura. Apesar de variações na temperatura
implicarem em diferentes tempos de retenção e
seletividades, ao menos em escala convencional, não
é viável a separação por programação de temperatura
(como ocorre na cromatografia em fase gasosa).
Outros dispositivos que podem requerer e apresentar
controle de temperatura são os injetores automáticos e 
alguns detectores. O resfriamento das amostras é

desejado para prolongar a sua conservação no interior
do amostrador automático, enquanto o controle de
temperatura de detectores, por exemplo, UV/Vis ou
eletroquímico, é importante para aumentar a
estabilidade da linha de base do cromatograma.

Sob condições ótimas, os componentes da
amostra apresentam desiguais taxas de interação com
a fase estacionária da coluna e são eluídos com
diferentes tempos de retenção. Para que esses
compostos sejam observados, há a necessidade de um
sistema de detecção, que possibilite o registro na
forma de picos em um cromatograma. Os picos
registrados em um cromatograma fornecem uma ideia 
com relação à identidade dos compostos separados, e
a área dos picos relaciona-se com a quantidade de
cada composto. Atualmente, há uma gama muito
grande de detectores que podem ser usados em um
HPLC. O mais popular detector para HPLC é o
UV/Vis, o qual pode ser encontrado também na forma 
mais sofisticada que emprega um arranjo de
fotodiodos (comumente referido como DAD ou PDA, 
do inglês, diode array detector ou photodiode array),
para detecção simultânea de todos os comprimentos
de onda em um determinado intervalo do espectro
UV/Vis. Outros detectores que podem ser
encontrados, dependendo da especialidade do
laboratório, são detectores de fluorescência, de índice
de refração, de espalhamento de luz por evaporação
(evaporative light scattering detector), de dicroísmo
circular, eletroquímico e de condutividade.
Equipamentos mais sofisticados e que constituem
analisadores espectrométricos, em vez de meros
detectores para cromatografia, são os espectrômetros
de massas (MS) e os espectrômetros de ressonância
magnética nuclear (NMR). Evidentemente, o
primeiro grupo atualmente encontra um grau de
divulgação muito maior do que o segundo, e
equipamentos do tipo LC-MS/MS têm ganhado muito 
espaço e atenção nos laboratórios. Apesar de custo
muito mais elevado do que o de um HPLC-UV, um
LC-MS/MS, em todos os seus modos de análise,
expande significativamente as fronteiras de atuação
das técnicas cromatográficas. Detalhes sobre os
cuidados e particularidades referentes ao
acoplamento LC-MS fogem ao escopo deste artigo,
mas eventualmente serão retomados em momentos
mais oportunos. De maneira geral, todos os detectores 
requerem um certo tempo de estabilização, esse
tempo pode ir de alguns minutos (detectores UV) até
algumas horas (detectores eletroquímicos). Uma dica
é aproveitar o tempo de estabilização para realizar o
preparo das amostras a serem injetadas. Um detalhe
que evita problemas em alguns detectores, geralmente 
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UV/Vis e de fluorescência, é a utilização de um tubo
de descarte que gere certa pressão após a cela de
detecção. Algumas vezes, o encurtamento do tubo de
descarte, ou a simples eliminação dele para coleta de
frações imediatamente após o detector, pode levar ao
surgimento de bolhas que atrapalharão o
cromatograma. A súbita despressurização após a
coluna pode levar à insolubilização do gás dissolvido
na amostra e o aparecimento de bolhas, que, em
última instância, podem ficar retidas no detector
causando artefatos no cromatograma. Um último
alerta quanto a esse procedimento é a observação da
pressão máxima suportada pela cela de detecção, do
contrário esta pode apresentar vazamentos ou mesmo
ser danificada.

Os sistemas cromatográficos atuais são
controlados eletronicamente. Apesar de poder-se
executar a grande maioria das funções pelo módulo ou 
interface de controle do equipamento, o meio mais
utilizado é o controle via software, instalado em um
computador. Além do controle do equipamento, o
software comumente apresenta um pacote de
funcionalidades para facilitar o tratamento e a
interpretação dos dados, bem como a geração de
relatórios e a exportação dos resultados. Dessa forma,
um conhecimento rudimentar da eletrônica e
informática relacionada ao sistema cromatográfico é
desejado, uma vez que alguns problemas são aí
localizados.

Atualmente, os sistemas cromatográficos
permitem que injeções sejam programadas e o sistema
monitorado à distância, tal facilidade permite que
cromatógrafos trabalhem 24 horas processando as
amostras. No caso de deixar o sistema em espera
durante a noite, para que o mesmo método seja
retomado no dia seguinte, recomenda-se deixar uma
pequena vazão de fase móvel fluindo pelo sistema.

Algo em torno de 10% da vazão normal já é suficiente,
e para maior economia de fase móvel pode operar-se
em modo de reciclagem de fase móvel. O detector e o
restante dos módulos devem ficar desligados até o dia
seguinte. Quando o sistema for desligar
definitivamente, é importante fazer a limpeza de todas
as linhas utilizadas e acondicioná-lo com solvente
apropriado, bem como a coluna cromatográfica.

Concluindo, ao se adquirir experiência na
operação rotineira de um sistema de cromatografia
líquida de alta eficiência, bem como ao se adquirir
conhecimento técnico e teórico a respeito da HPLC,
muitos desses procedimentos e observações tendem a
tornarem-se intuitivos. O mais importante nas
análises de rotina, por mais experiência que se tenha, é 
fazer tudo da mesma maneira e na mesma sequência,
para que se obtenham resultados comparáveis.

Referências Bibliográficas
1. Dolan, J.W. and Snyder, L.R. Troubleshooting LC

systems – A comprehensive approach to troubleshooting

LC equipment and separation. Totowa, New Jersey:

Humana Press. (1989) 500p.

2. Kromidas, S. Practical problem solving in HPLC.

Weinhein: Wiley-VCH. (2000) 178p.

3. Coutinho, L.F.M. Desenvolvimento de Instrumentação

Dedicada a Cromatografia Líquida Capilar (cLC).

2008. 219 f. Tese de Doutorado – Instituto de Química de

São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.

Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/ 

75/75132/tde-05122008-171742/> Acesso em: 27 abr. 2009.

4. CHROMacademy. HPLC Autosamplers. Disponível

em: <http://www.chromacademy.com/HPLC-Autosamplers/

index.html> Acesso em: 27 abr. 2009.



Este Departamento tem como objetivo divulgar eventos da área de
cromatografia e técnicas relacionadas, tanto no Brasil quanto em outros países.

2009
Maio

Evento: XXXVIII Reunião Anual da SBBq
Data: 16 a 19
Local: Hotel Monte Real Resort, Águas de Lindóia (SP)
Informações: http://www.sbbq.org.br/v2/

Evento: 33rd International Symposium on Capillary 
Chromatography & Electrophoresis 

Data: 17-23
Local: Portland, OR, USA
Informações: http://www.casss.org/

Evento: 32ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química (SBQ)
Data: 29 de maio a 2 de junho
Local: Fortaleza (CE)
Informações: http://www.sbq.org.br/32ra/

Junho

Evento: 57th ASMS Conference on Mass Spectrometry
Data: 31 Maio – 4 Junho
Local: Philadelphia, PA
Informações: http://www.asms.org/

Evento: HPLC 2009 
Data: 28 Junho – 2 de Julho
Local: Dresden, Germany
Informações: http://www.hplc2009.com/
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Calendário Geral



Agosto

Evento: Ninth International Symposium on Mass Spectrometry in the 
Health and Life Sciences: Molecular and Cellular Proteomics 

Data: 23-27
Local: San Francisco, CA, USA
Informações: http://donatello.ucsf.edu/symposium/

Evento: 18th International Mass Spectrometry Conference
Data: 30 Agosto – 4 Setembro
Local: Bremen, Germany
Informações: http://www.imsc-bremen-2009.de/

Setembro

Evento: 6th. Symposium on the Practical Applications 
of Mass Spectrometry (Mass Spec 2009)

Data: 15-17
Local: Philadelphia, USA
Informações: http://www.casss.org/

Evento: 32nd. International Ion Chromatography Symposium
Data: 19-23
Local: Malahide, Ireland
Informações: http://www.casss.org/

Outubro

Evento: XVI Congresso Brasileiro de Toxicologia
Data: 10-14
Local: Belo Horizonte
Informações: http://www.sbtox.org.br/pages/detail.php?item_id=102

Dezembro

Evento: BrMass
Data: 12-15
Local: The Royal Palm Plaza, Campinas - SP
Informações: http://www.brmass.com.br/congresso
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2010

Evento: Simpósio Brasileiro de Cromatografia 
e Técnicas Afim (SIMCRO 2010)

Data: 14-16 de setembro
Local: "Arts and Convention Center", Campos do Jordão - SP - Brasil
Informações: www.simcro.org; info@simcro.org 

Evento: XIII COLACRO
Local: Chile
Informações: www.colacro.org
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O Instituto Internacional de Cromatografia (IIC) é parte da Associação
Internacional de Cromatografia, entidade de direito privado, sem fins lucrativos.

Os objetivos dos cursos do IIC são o aprimoramento/formação/ atualização dos
usuários das técnicas cromatográficas e afim (Preparo de Amostras, Espectrometria de
Massas, Gestão da Qualidade, dentre outras), tanto do ponto de vista teórico quanto
prático.

A filosofia educacional do IIC é : “ ao invés de ensinar apenas como operar um 
equipamento específico (dar o peixe) o IIC ensina a técnica (como pescar)”.

Os cursos do Instituto Internacional de Cromatografia são coordenados pelos
Diretores do IIC, e ministrados pelos coordenadores, auxiliados por uma equipe
técnica e científica altamente qualificada, constituída de docentes pós-graduados nos
melhores centros do país na área, e pós-graduandos em fase de conclusão de suas teses. 
Na época em que cada curso for oferecido, uma relação dos instrutores é
disponibilizada no website do IIC.

O programa detalhado de cada curso pode ser obtido através de contacto com o IIC.
Os cursos são ministrados com auxílio de recursos audiovisuais modernos (data 

show-computador; vídeos, demonstrações, resolução de problemas e outros recursos
instrucionais). Os alunos recebem um livreto contendo cópia de todos os slides
apresentados pelos instrutores, além de material bibliográfico de apoio. Em vários
cursos também são fornecidos livros de autoria dos próprios docentes dos cursos. A
maior parte dos cursos também tem aulas práticas de laboratório, conforme anunciado
no folheto explicativo de cada curso.
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Calendário IIC - 2º semestre 2009

Mês Dias Curso

Agosto 25, 26, 27 e 28 LC/MS e LC/MS/MS

Setembro 21, 22, 23 e 24 GC/MS e GC/MS/MS

Outubro

1 e 2 Análise cromatográfica de biodiesel

05, 06, 07, 08 e 09 Auditoria em Sistemas de Qualidade

27 e 28 Técnicas de preparo de amostras

Novembro
3 e 4 ISO 17025

5 e 6 Validação de Métodos Cromatográficos

Dezembro 1, 2, 3 e 4 Cromatografia Líquida Moderna (HPLC)

• O I.I.C. oferece também cursos "in-house" ("in-company"). Interessados
nesta modalidade devem contatar o IIC para obter mais detalhes.

• Com exceção dos cursos da área da qualidade (ISO, Validação e Auditoria)
todos os demais possuem aulas teóricas e práticas de laboratório

• O oferecimento efetivo de um curso depende de um número mínimo de
inscritos no mesmo.

• O número de vagas dos cursos que envolvem laboratório está sendo limitado
para melhor aproveitamento dos participantes

• Visite o website www.iicweb.org para obter mais informações
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O Bookstore divulgará o material de informação e formação produzido pelo
IIC, incluindo Livros, filmes, slides, material didático de cursos e outras formas de
divulgação dos materiais por ele produzido. Esses materiais podem ser adquiridos do
IIC através do website www.iicweb.or/bookstore.

LANÇAMENTO

Cromatografia Líquida Moderna
Fernando M. Lanças

Livro publicado pela Editora Átomo em
maio de 2009, aborda de forma simples e didática
os principais assuntos relacionados à
Cromatografia Líquida Moderna (HPLC ou
CLAE), desde a Teoria, Instrumentação, Colunas,
Detectores, até aspectos da Validação, Preparo da
Amostra e Análise Quantitativa. 

O IIC recomenda este livro para todos os
interessados em iniciar-se ou atualizar-se nesta
técnica.

BOOKSTORE

Cromatografia em Fase Gasosa
Fernando M. Lanças

Livro de autoria do Prof. Lanças, abordando 
todos os princípios básicos: instrumentação, análise 
qualitativa e quantitativa, detectores e muitos
outros aspectos da Cromatografia Gasosa.
Altamente recomendado para os iniciantes na
técnica, os quais encontrarão explicações
detalhadas e simples a respeito da maior parte dos
fundamentos básicos da técnica.
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Validação de Métodos Cromatográficos
Fernando M. Lanças

Livro de autoria do Prof. Lanças, descreve os 
princípios da validação de métodos cromatográficos
com detalhes. Enfoque também a validação de
instrumentação e a adequação dos sistemas (“system 
suitability”) frente aos requisitos dos órgãos
regulamentadores de resultados analíticos. O livro é
acompanhado de um software, denominado
Validate – versão demonstração – desenvolvido em
colaboração com o Dr. Vitor Hugo P. Pacces, o qual
auxilia no processo de validação.

Extração em Fase Sólida
Fernando M. Lanças

De autoria do Prof. Lanças, este livro
apresenta e discute as várias formas de extração em 
fase sólida (SPE), desde a mais clássica
empregando cartuchos até as mais atuais como
discos, placas, ponteiras, e outras. Também discute
os princípios da micro extração em fase sólida
(SPME) e da extração por sorção em barras de
agitação (SBSE).

O Scientia Chromatographica é o primeiro
periódico da América Latina dedicado
exclusivamente às técnicas Cromatográficas e
relacionadas ( preparo de amostras, espectrometria
de massas, técnicas eletroforéticas e outras). Editado 
pelo Instituto Internacional de Cromatografia, o
periódico conta com um corpo de co-editores com
larga experiência na área, respaldado por um grupo
de consultores ("advisory board") de grande renome 
internacional.
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