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Um dos principais propósitos da criação do periódico Scientia
Chromatographica é a diversificação dos assuntos referentes às técnicas de separação
nele abordados. Iniciando com os aspectos históricos destas técnicas, o preparo de
amostras é discutido em coluna voltada para as etapas pré-cromatográficas. As
Colunas seguintes discutem vários aspectos atuais da cromatografia gasosa,
cromatografia líquida, cromatografia multidimensional e seus acoplamentos com a
espectrometria de massas - técnica maior para a identificação de picos eluidos em
cromatografia. 

Além disso, a Coluna sobre "troubleshooting" apresenta dicas práticas a
respeito de como evitar e sanar problemas em cromatografia. A qualidade dos dados
obtidos, em atendimento às exigências das agências reguladoras, nacionais e
internacionais, torna-se, a cada dia, mais importante. A Coluna Qualidade/Ponto de
Vista discute exatamente esses aspectos, à luz da prática necessária para o usuário das
técnicas.

O periódico é complementado com informações importantes, de interesse geral
para a comunidade de usuários das técnicas de separação, incluindo calendário,
informações sobre novos produtos, cursos, livros, eventos etc.

A excelente receptividade ao periódico - tanto dos usuários das técnicas
cromatográficas e relacionadas, quanto das empresas que nos brindam com suas
participações e confiança - sinaliza que a escolha dos temas das colunas e
departamentos está em sintonia com os interesses de todos. 

Nos próximos números aprimoraremos as Colunas e Departamentos,
introduzindo novidades, no intuito de atender os interesses dos usuários, razão maior
da existência do Scientia Chromatographica.
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Resumo
Este capítulo sobre os “Pilares de Cromatografia” apresenta o desenvolvimento da cromatografia

líquido-líquido em coluna, descrito em um breve trabalho publicado de dez páginas que, além de relatar pela

primeira vez o uso de uma fase estacionária líquida para a separação de

monoaminoácidos, também propõe o conceito de altura de pratos para

avaliar a eficiência da separação, conseguindo o Prêmio Nobel de 1952

para os seus autores, A. J. P. Martin e R. L. M. Synge.

Abstract
This chapter of “Pillars of Chromatography” presents the development of liquid-liquid column

chromatography, described in a brief publication that, in addition to relating the first use of a liquid stationary phase

for the separation of monoamino-acids also proposed the concept of the

height of a theoretical plate to evaluate the efficiency of a separation.

This ten page publication resulted in the Nobel Prize for 1952 for its

authors, A. J. P. Martin and R. L. M. Synge.
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A partir do início da década de 1930, a
cromatografia líquido-sólido, aplicando a técnica
descrita por Tswett em 19061, começou ser uma das
técnicas principais utilizadas pelos químicos
orgânicos e por outros cientistas para a separação de
misturas de complexidade elevada. Por outro lado, a
extração líquido-líquido também era considerada
muito importante quando uma determinada separação
era realizada pela diferença de solubilidade dos
compostos em estudo.

Com o objetivo de aplicar um processo de
extração líquido-líquido contínuo para separar os
aminoácidos encontrados após a hidrólise das
proteínas e peptídeos extraídos de lá, dois jovens
bioquímicos, A.J.P. Martin e R.L.M. Synge, ambos
graduados da Universidade de Cambridge
(Grã-Bretanha), iniciaram uma colaboração que
resultou no Prêmio Nobel de 1952.

Archer John Porter Martin (1910-2002) sempre
se interessou pela construção de equipamentos. Quando
ainda estava no colégio, ele construiu uma coluna para
destilação fracionária com uma serie de latas soldadas e
avaliou o seu comportamento. Martin iniciou seus
estudos na Universidade de Cambridge, em Engenharia
Química, mas se transferiu para Bioquímica, devido à
influência de um de seus professores. Obteve seu
bacharelado da Universidade de Cambridge em 1932,
em Bioquímica, e iniciou os estudos para obter o seu
doutorado sobre a vitamina E no Laboratório Dunn de
Nutrição desta universidade. Para realizar as separações
necessárias, ele construiu um sistema de extração
líquido-líquido em contracorrente, com dois líquidos
passando em direções opostas, através de 45 tubos de
vidro, cada com 2,5 m de comprimento, conectados
entre si por um manifold. Cada separação requereu uma
semana para ser realizada, mas forneceu bons
resultados, de forma que o seu sistema ficou famoso
entre os pesquisadores da universidade.

Richard Lawrence Millington Synge
(1914-1994) também estudou Bioquímica na
Universidade de Cambridge, obtendo seu bacharelado
em 1936. Após a graduação, ele recebeu uma bolsa de
doutorado do International Wool Secretariat para um
projeto que visava desenvolver um método para
separar e determinar os aminoácidos encontrados em
lã. A sua primeira etapa, após a hidrólise de um extrato
da lã, foi acetilar os grupos carboxílicos e medir os seus 
coeficientes de partição, verificando que as extrações
usando água e clorofórmio apresentaram as melhores
eficiências para serem aplicadas em uma série de
etapas da extração líquido-líquido para efetuar a
separação. Enfrentando problemas com um processo
envolvendo inúmeras etapas, alguém sugeriu a Synge

que ele deveria falar com Martin sobre seu
equipamento para extrações contínuas, o que foi
acatado. Martin se interessou pelo projeto e começou
construindo um outro equipamento, sendo que o
primeiro não funcionou com água-clorofórmio.
Enquanto este aparelho estava sendo montado, Martin
e Synge transferiram de Cambridge para a cidade de
Leeds, nos laboratórios da Associação para Pesquisas
das Indústrias de Lã (Wool Industries Research
Association Laboratories). O novo equipamento era
tão complicado quanto o primeiro e requeria vários
dias para as separações e a presença constante de um
membro da equipe. Isto constituía em um grande
problema, pois havia vazamentos nas múltiplas
conexões do equipamento e os vapores de clorofórmio
preenchiam o ambiente, sem ventilação apropriada,
dificultando que o membro da equipe ficasse acordado. 
O aparelho, projetado por Martin para ter 40 pratos,
funcionou, permitindo a separação e identificação de
alguns aminoácidos monocarboxílicos e os resultados
preliminares foram devidamente publicados2.
Entretanto, o sistema era complexo e os dados
requeriam um tempo longo para serem adquiridos. Para 
o projeto ter sucesso, uma outra técnica foi necessária.

A próxima tentativa foi colocar fibras longas
de algodão e de lã em um tubo e passar através destas
fibras dois solventes em direções opostas,
clorofórmio de cima para baixo e água de baixo para
cima. Martin suponha que os aminoácidos pudessem
ser distribuídos diferencialmente entre os dois
solventes e as fibras. Porém, o sistema não deu os
resultados esperados devido aos problemas nos
diversos equilíbrios necessários com dois líquidos em
movimento simultâneo.

Após a devida reconsideração do conceito,
Martin decidiu que não seria necessário ter ambos os
líquidos em movimento. Um líquido poderia
permanecer fixo. Em poucos dias, o primeiro sistema
para a “cromatografia líquido-líquido” foi construído
e testado. Uma solução aquosa do indicador,
alaranjada de metila (que servia para indicar a
passagem dos componentes da amostra através da
coluna), foi adsorvida em partículas de sílica gel
(tirada do estoque de agente dessecante do
laboratório), que foram transferidas para um tubo de
vidro de 20 cm de comprimento e um cm de diâmetro
interno. Após deslocar a água residual da coluna com
clorofórmio contendo um pouco de álcool,
adicionado pela fabricante como estabilizador do
clorofórmio, uma amostra de dois aminoácidos
acetilados foi colocada no topo da coluna. A eluição
foi realizada com a mesma fase móvel, e a passagem
dos componentes da amostra foi mostrada pelo
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indicador, permitindo a coleção dos aminoácidos
separados na saída da coluna. Os primeiros resultados
descrevendo a separação da acetilprolina e da
acetilleucina foram apresentados na Reunião Anual
da Sociedade de Bioquímica, em junho de 1941. Após 
um número significativo de experimentos para
aperfeiçoar o método e aplicá-lo a outros
aminoácidos, os resultados foram submetidos à
publicação no Biochemical Journal, no dia 10 de
novembro de 1941. O trabalho foi publicado no
número de dezembro desta revista3.

O trabalho, intitulado “A new form of
chromatogram employing two líquid phases. 1. A theory 
of chromatography. 2. Application to the
micro-determination of the higher monoamino-acids in
proteins” (“Uma nova forma de cromatograma
empregando duas fases líquidas. 1. Uma teoria de
cromatografia. 2. Aplicação para a micro-determinação
dos monoaminoácidos de proteínas”) (Figura 1),
apresentou aspectos teóricos da cromatografia,
incluindo a sugestão que o conceito de “altura
equivalente de um prato teórico” (HETP), bem
difundida para uso em destilação fracionária4, poderia
ser aplicado também para as cromatografias em coluna,
e descreveu a aplicação de seu novo tipo de
cromatografia, a cromatografia líquido-líquido, a
diversos monoaminoácidos, não somente os dois
descritos na apresentação feita em junho. 

É importante ressaltar aqui que os autores
imediatamente reconheceram que o novo método de
separação tratava de um processo de cromatografia.
Em sua autobiografia, Martin descreveu que tinha
assistido uma demonstração sobre cromatografia
líquido-sólido apresentada por Winterstein,
colaborador de Richard Kuhn (ver Capítulo 25), em
1933. Sendo assim, quando os dois pesquisadores
começaram a utilizar uma coluna recheada, eles

deduziram que estavam fazendo “cromatografia”.
Martin também lembrou que ele iniciou seus
pensamentos sobre a relação entre a eficiência em
uma separação cromatográfica e em destilação após
assistir a demonstração de Winterstein. 

Mesmo com deficiências, por não considerar
as diferenças entre um sistema em equilíbrio
completo, como cada etapa em destilação fracionária,
e o processo cromatográfico no qual sempre existe
uma fase em movimento, introduzindo um aspecto
cinético, a teoria apresentada no trabalho de Martin e
Synge foi imediatamente aplicada por outros
pesquisadores. O cálculo da altura de prato era fácil e
permitia comparações entre os diversos sistemas de
separação, lembrando que, nesta época, os
cromatogramas eram feitos a mão, baseados no
conteúdo de cada pico coletado.

Os dois pesquisadores continuaram seus
estudos e enfrentaram um novo problema: uma coluna 
utilizando sílica como suporte não poderia ser
empregada para a separação dos aminoácidos com
dois grupos carboxílicos. Estes compostos eram
retidos irreversivelmente. Após uma série de
tentativas, fitas de papel de filtro (celulose) para
apoiar a fase estacionária aquosa foram colocadas na
coluna e comprovarem ter utilidade. 

Nesta época, Synge defendeu seu doutorado.
Ele saiu do laboratório em Leeds, em 1943, indo
inicialmente para o Instituto Lister de Medicina
Preventiva em Londres. Depois, fez um
pós-doutorado com Prof. Arne Tiselius na Suécia e,
ao retornar a Grã-Bretanha, trabalhou no Instituto de
Pesquisas Rowett em Aberdeen e depois no Instituto
para Pesquisas em Alimentos em Norwich.

Martin continuou em Leeds por mais alguns
anos, aprimorando o conceito de “cromatografia por
partição”, um nome não utilizado no trabalho inicial de
1941, mas que foi empregado em suas publicações
subsequentes. Ele, com outros colaboradores, aplicaram
a cromatografia por partição no desenvolvimento da
cromatografia em papel e, já em Londres, no Instituto
Nacional para Pesquisas Medicinais do Conselho
Britânico de Medicina, estendeu seus estudos sobre
cromatografia por partição para o desenvolvimento de
cromatografia gás-líquido. 

Entretanto, o Prêmio Nobel que reconheceu
Martin e Synge, em 1952 (Figuras 2 e 3), pelo
desenvolvimento da cromatografia por partição, foi
baseado somente no trabalho de dez páginas
publicado em 1941, que apresentou à comunidade de
químicos e bioquímicos o conceito, a teoria e a prática 
desta nova forma da cromatografia.
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Figura 1. Titulo do trabalho de Martin e Synge publicado
no Biochemical Journal em dezembro de 1941.
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Figura 2. A.P.J. Martin recebendo o Prêmio Nobel do Rei
Gustavo VI Adolphus da Suécia em 1952.

Figura 3. R.L.M. Synge recebendo o Prêmio Nobel do Rei
Gustavo VI Adolphus da Suécia em 1952.



PREPARO DE AMOSTRAS

1. Introdução1-36

A microextração em fase sólida foi introduzida 
por Arthur e Pawlizyn em 1990. A extração e
concentração do soluto ocorrem através dos processos 
de absorção ou adsorção do soluto em uma fina
camada de fase extratora (7 a 100 µm de espessura),
polimérica ou adsorvente, que reveste a superfície

externa de uma fibra de sílica fundida (10 mm de
comprimento e 110 a 160 µm de diâmetro). A Figura
1a ilustra a agulha de aço inox (microtubo) com a
fibra de sílica fundida revestida com fase extratora
SPME (10 mm), a qual é rosqueada junto ao
dispositivo comercial SPME (Figura 1b). As fibras de
sílica fundida são frágeis, portanto, em procedimentos 
que possam danificá-las, tais como a introdução no
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Microextração em fase sólida 
para análise de fármacos 
em fluidos biológicos

Resumo
Os aspectos teóricos da microextração em fase sólida (SPME), e um resumo geral dos principais fatores que

influenciam a eficiência da extração, tais como: revestimento da fibra (fase estacionária), tempo da extração, pH e

força iônica da matriz, aditivos orgânicos, temperatura, agitação,

influência das proteínas e processo de dessorção são discutidos. As

recentes aplicações da literatura nas áreas farmacêutica, biomédica e

toxicologia social, assim como parâmetros de validação analítica dos

métodos desenvolvidos são também descritos.

Abstract
The theoretical aspects of solid-phase microextraction (SPME), and general overview of the important

factors in the optimization of extraction efficiency such as coating (stationary phase) fiber types, extraction time,

matrix pH, ionic strength, effect of organic additives, temperature,

degree of agitation, influence of protein, and desorption conditions are

discussed. The recent published applications and method validation

issues are also described in the areas of pharmaceutical, biomedical, and 

social toxicology. 
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septo do frasco da amostra ou do injetor do
cromatógrafo a gás (GC), estas têm sido retraídas para 
o interior da agulha através do movimento do êmbolo
do dispositivo SPME. 

O sistema de extração consiste das fases,
aquosa (amostra homogênea), polimérica (fase
SPME) e gasosa (headspace do frasco). Durante a
extração em um sistema trifásico, considerado ideal,
os solutos migram entre as três fases até que o
equilíbrio de partição seja atingido. Desta forma, a
massa extraída está relacionada ao equilíbrio de
massas do soluto nas fases do sistema. A massa total
do soluto deverá permanecer constante durante a
extração, podendo ser expressa segundo a equação 1:

C0 Vs = Cf
e Vf + Ch

e Vh + Cs
e Vs (eq.1)

Onde, C0 representa a concentração inicial do
soluto na amostra. Cf

e, Ch
e, Cs

e as concentrações do
soluto após atingir o equilíbrio de partição nas fases,
polimérica, gasosa e na aquosa (amostra),
respectivamente. Vf, Vh, Vs, os volumes das fases
polimérica, gasosa e aquosa, respectivamente. 

O número de mols do soluto (n) sorvido pela
fase polimérica e as constantes de partição do soluto
entre as fases polimérica/gasosa (Kfh) e gasosa/aquosa 
(Khs) podem ser definidos segundo as fórmulas
descritas a seguir: 

n = Cf
e Vf

Kfh = Cf
e / Ch

e Khs = Ch
e / Cs

e

Após rearranjos matemáticos, a quantidade de
soluto extraído (número de mols), após atingir o
equilíbrio de partição poderá ser expressa através da
equação 2: 

n
K K V V Co

K K V K V V

fh hs f s

fh hs f hs h s

=
+ +

(eq.2)

Segundo a Equação 2, a quantidade de soluto
absorvido ou adsorvido pela fibra, após atingir o
equilíbrio de sorção, é linearmente relacionada à
concentração inicial do soluto na amostra,
permitindo, assim, a análise quantitativa. 

2. Processo SPME1-5

O processo SPME é ilustrado na Figura 2a. A
amostra é colocada em um frasco com tampa rosca e
septo. Com a fibra retraída no interior da agulha do
dispositivo SPME, o septo do frasco é perfurado, e
com o movimento do êmbolo do dispositivo SPME, a
fibra SPME é exposta diretamente na amostra ou no
headspace do frasco. Após o término da extração, ou
seja, após atingir o equilíbrio de partição do soluto
entre as fases, a fibra é novamente retraída para o
interior da agulha do dispositivo SPME. 

Para a dessorção térmica de solutos voláteis ou
semivoláteis, nas análises realizadas por cromatografia
gasosa (SPME-CG), a agulha do dispositivo SPME (fibra 
retraída) tem sido inserida no septo do injetor (aquecido
adequadamente) e a fibra exposta no liner, (Figura 2b). A
introdução das amostras, nas análises SPME/GC,
geralmente, tem sido realizada no modo splitless. 

Para a dessorção dos solutos não voláteis ou
termolábeis, nas análises por cromatografia líquida
(SPME-LC), uma interface SPME-LC apropriada, em 
forma de um T (Figura 2c), tem sido utilizada, onde a
fibra é inserida na extremidade superior e as demais
extremidades, lateral e inferior, são conectadas à
válvula de seis pórticos do LC. A dessorção dos
solutos poderá ser realizada no modo dinâmico, com a 
fase móvel, ou modo estático. Neste último modo, a
fibra, anterior a eluição dos solutos para a coluna
cromatográfica, permanece na câmara da interface,
em contato com determinado volume de fase móvel
ou de solvente orgânico, durante um intervalo de
tempo, para dessorção em fase líquida dos solutos.

Para análises SPME/LC, a dessorção em fase
líquida off-line também tem sido utilizada. Neste
modo, a fibra SPME é inserida em microtubo cônico,
contendo alguns µL de fase líquida (fase móvel ou
solvente orgânico) e os solutos são dessorvidos com
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Figura 1. (a) Agulha de aço inox com a fibra de sílica
fundida revestida com fase SPME (10 mm), (b) dispositivo
comercial para SPME.



ou sem agitação (magnética ou sonicação) e controle
de temperatura. Uma pequena alíquota do extrato
obtido é injetada (injetor convencional) no LC. 

As fibras SPME-LC, anterior ao processo de
extração, deverão ser condicionadas com a fase móvel 
ou com o solvente utilizado no processo de dessorção. 
As fibras utilizadas em GC deverão ser condicionadas 
à temperatura e intervalo de tempo recomendados
pelo fabricante. Geralmente, cada fibra SPME tem
sido utilizada de 50 a 100 vezes, dependendo da
complexidade da matriz da amostra e dos cuidados do
analista tanto no manuseio quanto na limpeza da fibra.

A SPME tem sido realizada no modo direto (DI, 
imersão direta da fibra na amostra) ou indireto (HS,
exposição da fibra no headspace do frasco). A seleção
do modo de extração tem sido baseada na composição
da amostra e na volatilidade do soluto. O modo indireto 
evita danos na fibra, causados tanto pela dessorção não
eficiente de substâncias de alta massa molar (proteínas
e matéria orgânica), quanto pelos reagentes
adicionados às amostras, para ajuste de pH ou força
iônica. Desta forma, o modo indireto é mais seletivo e
gera cromatogramas livres de interferentes. Quando a
fibra entra em contato com a fase gasosa, os solutos são 
removidos primeiro da fase gasosa, seguido pela
extração indireta dos solutos da fase aquosa.

A temperatura tem efeito significativo na
cinética do processo HS-SPME, pois determina a
pressão de vapor dos solutos. Em geral, no modo
HS-SPME, o tempo necessário para atingir o
equilíbrio de partição, para compostos voláteis, é
menor quando comparado com o modo DI-SPME.
Pois, a maior concentração dos solutos está presente
na fase gasosa, e o coeficiente de difusão nesta fase é
maior quando comparado com a fase aquosa6-9.

3. Fases extratoras
A seleção da fase extratora é determinada

pelas propriedades físico-químicas do soluto, tais
como: a polaridade, massa molar e volatilidade do
soluto. A simples regra “similar solubiliza similar”
pode ser aplicada para as fases líquidas. 

As principais fases extratoras disponíveis no
comércio são as seguintes: polidemitilsiloxano
(PDMS, apolar, espessuras: 7, 30 e 100 µm),
poliacrilato (PA, polar, espessura: 85 µm),
polidimetilsiloxano-divinilbenzeno (PDMS-DVB,
espessuras: 60 e 65 µm), carboxen-PDMS
(CAR-PDMS, espessura: 75 µm), carbowax-DVB
(CW-DVB, espessura: 65 µm), carbowax-resina
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Figura 2. (a) Processo de extração SPME. (b) Dessorção térmica dos solutos extraídos para análises GC. (c)
Dessorção em fase líquida na interface LC (c).



TPR-100 suportada (CW-TRP, polar, espessura 50 µm),
divilnilbenzeno-CAR-PDMS (DVB/CAR/PDMS,
espessuras: 30 e 50 µm), CBW-polietileno glicol
(CBW-PEG, polar) e carbopack Z. 

Nos revestimentos líquidos, o mecanismo de
extração é baseado na partição (absorção), já nos
adsorventes sólidos, adsorção.

O processo de derivação/SPME de compostos
polares em análogos menos polares tem sido realizado
para aumentar a sensibilidade e seletividade do método
analítico SPME/GC. A derivação tem sido realizada
diretamente na amostra (matriz), anterior ao processo
SPME10, no injetor GC, processo simultâneo à
dessorção térmica11 e na fibra, após procedimento
SPME, com a exposição da fibra no headspace do
frasco contendo o reagente derivatizante volatilizado12.

Em razão das vantagens das técnicas
SPME/GC, tais como: ausência de solvente no
processo de dessorção, extração no headspace, onde
não ocorre a interação da matriz da amostra com a fase 

SPME e rápida e eficiente dessorção térmica; o
número de publicações, abordando as técnicas
SPME/GC, tem sido bem maior, quando comparado
com as técnicas SPME-LC, Tabela 1.

4. Recentes aplicações da técnica
SPME para análise de fármacos 
em fluidos biológicos

A técnica SPME, embora tenha sido
introduzida inicialmente para extração de compostos
voláteis e semivoláteis em amostras ambientais, desde 
1995, tem sido aplicada para análises de fármacos em
vários fluidos biológicos para diferentes fins, tais
como: monitorização terapêutica, estudo de
farmacocinética, doping de atletas, screening de
drogas ilícitas, entre outras. A Tabela 1 ilustra
recentes aplicações SPME nesta área.
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Fármaco
(matriz)

Modo de Extração (Fibra)
Sistema Analítico

(LQ ou LD)
Observações Referências

Metadona e seus principais
metabólitos (plasma)

DI
(PDMS)

GC-MS 
(LD: 40 ng mL-1)

Pacientes em terapia com
metadona

Bermejo et al. 
2000 13

Anfetaminas
(soro)

DI + HS
(PDMS)

GC-MS

(LD: 0.05 –0.6 µg L-1)

Drogas de abuso Derivação
após a extração HFBA

Lee et al. 
2000 14

Anfetaminas
(sangue total)

HS
(PDMS)

GC-MS
(LD: 5.0 –10.0 ng g-1)

Dessorção e derivação
simultânea HFBA

Namera et al. 
2000 15

Drogas ilícitas
(soro e urina)

HS
(PA)

GC-MS

(LQ 10-30 µg mL-1)
Screening drogas

Staerk e Kulpmann 
2000 16

Levomepromazina
(plasma)

DI
(PDMS) 

GC-NPD 
(LQ: 5 ng mL-1)

Monitorização terapêutica
Kruggel e Ulrich 

2000 17

Midazolam
(plasma)

DI
(PA)

GC-MS (SIM)
(LD: 1.0 ng mL-1) 

Monitorização terapêutica
Frison et al. 

2001 18

Canabinóides
(saliva)

DI
(PDMS)

GC-MS Usuário de drogas de abuso
Fucci et al. 

2001 19

Busulfan
(plasma)

DI
(CW-DVB)

GC-MS
(LQ: 20 ng mL-1)

Derivação durante SPME
Abdel-Rehim et al.

2003 20

Amitraz
(plasma canino)

DI
(PDMS)

GC-TSD
(LQ: 20 ng mL-1)

Análise toxicológica
Queiroz et al. 

2003 21

Cocaína, cocaetileno
(suor)

DI
(PDMS)

GC-MS
(LD: 5 ng mL-1)

Associação cocaína etanol –
usuários

Silva et al. 
2004 22

Acetona
(plasma)

HS
(PDMS/DVB)

GC-MS
(LD: 0.004 nM)

Derivação na fibra PFBHA
Deng et al. 

2004 23

Rivastigmina
(plasma)

DI
(PDMS-DVB) 

GC-MS
(LQ: 0.2 ng mL-1)

Avaliação em cães
Sha et al. 

2004 24

Tabela 1. Recentes aplicações da técnica SPME para análise de fármacos em fluidos biológicos.
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Fármaco
(matriz)

Modo de Extração (Fibra)
Sistema Analítico

(LQ ou LD)
Observações Referências

Benzodiazepínicos
(sangue)

DI
LC-MS

(LD: 20 – 35 ng mL-1)
Fase ADS –RAM 

Pawliszyn et al. 
2004 25

Fármacos
(urina)

DI
(PDMS, PA)

LC-fluorescência

(LQ 0.001-0.1 µg mL-1)

Theodoridis et al. 
2004 26

Voláteis
(sangue)

HS
(CAR/PDMS)

GC-MS
(LD: 0.26-0.032 nM)

Biomarcadores voláteis -
câncer no pulmão 

Deng et al. 
2004 27

Organofosforados
DI

(PA)
GC-NPD

(LD: 2 to 55 ng mL1)
Análise toxicológica

Tsoukali et al. 

2005 28

Ácido valpróico
(plasma)

HS
(PDMS)

GC/MS

(LQ 0.3 µg mL-1)
Estudo de farmacocinética

Zhang et al. 
2006 29

Paration
(Urina e sangue)

CW/DVB
GC/MS

(LD: 10 ng mL-1-urina 
50 ng mL-1 sangue)

100 µL da amostra
López-Rivadulla 

et al.2006 30

Anticonvulsivantes e
antidepressivos tricíclicos

DI
(CW-TPR PDMS-DVB)

LC-UV
Antidepressivos: 75 ng mL-1

Anticonvulsivantes: 
0,5-5 µg mL-1

Monitorização terapêutica
Queiroz et al.

2006 31

Ácido metilmalônico e
glutárico (urina) 

HS
(PDMS)

GC/MS 
(LD: 21-34 nM )

Derivação in-situ
HS-SPME/GC/MS

Zhang and Deng 
2007 32

Benzodiazepínicos
(PBS)

DI 
(Anticorpos específicos

imobilizados em 
barras de vidro)

LC-MS/MS
(LD: 0.001-0.015 ng mL-1)

SPME imunoafinidade
Pawliszyn et al 

2007 33

Antidepressivos não
tricíclicos

DI
(PDMS/DVB)

LC-UV
Antidepressivos: 

25-50 ng mL-1
Monitorização terapêutica

Queiroz et al 
2009 34

Clembuterol
(urina e soro)

PDMS/DVB
LC-UV

(LQ: 32 ng mL-1 - urina, 
24 ng/mL-1 - soro)

Doping atletas
Zambonin et al. 

2008 35

Benzodiazepínicos
(ratos in vivo SPME)

DI 
(Pirrol monômero)

LC/MS-MS
(LD: 5 ng mL-1)

Estudo de farmacocinética
Pawliszyn et al.; 

2008 36

Tricloroetileno
(sangue, fígado, rins,

cérebro e pulmões de rato).

HS
(PDMS)

GC-MS
(LD: 0,25 ng mL-1 sangue

0,75 ng mL-1 tecidos)

Toxicinética
Após administração de baixa 

dose

Bartlett et al. 
2008 37

Anestésicos e analgésicos
(urina)

HS
(PDMS)

GC-NPD
(LD: 0,01 – 15 ng mL-1)

Pacientes
Após operações cirúrgicas

Tsoukali et al. 
2009 38

MEK, IPA, DMF, 
ACE, NMF 

(metabólito IPA) 
and DMF.

(saliva)

HS
(CAR/PDMS)

GC-MS
(LD: 0.004 (ACE) , 

0.003 (MEK), 0.006 (IPA),
0.05 (DMF) 

e 0.10 µg/mL (NMF) )

Avaliação da exposição a
solventes tóxicos

Amostra não invasiva

Wang & Lu
2009 39

Antidepressivos não
tricíclicos

DI
(Polipirrol)

LC-UV
Antidepressivos: 

16-25 ng mL-1

Eletropolimerização
Polipirrol – haste metálica

Queiroz et al 
2007 40

LQ: limite de quantificação, LD: Limite de detecção, PFBHA: O-2,3,4,5,6 hidrocloreto (pentafluorobenzil) de hidroxilamina, HFBA: anidrido
heptafluorobutírico, PBS: Tampão fosfato pH 7.4, ADS-RAM: alquil-diol-sílica – material de acesso restrito, LC-MS: cromatografia líquida
acoplada à espectrometria de massas, GC-MS:cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, NPD:detector de nitrogênio e fósforo,
FID: detector de ionização de chama, UV:detector ultravioleta. MEK: metil etil cetona, IPA: álcool isopropílico, DMF: N,N-dimetil formamida,
ACE: acetona, NMF: N-metil formamida.

Tabela 1. Continuação.



5. Otimização das variáveis SPME
Em nossos estudos21,31,34,40, as variáveis

SPME dos processos de extração e dessorção, fase
extratora, tempo, temperatura e velocidade de
agitação, foram otimizadas. As fases extratoras
SPME, disponíveis no mercado, não são trocadoras de 
íons; extraem somente espécies não iônicas. Os
fármacos analisados, na sua maioria, bases fracas ou
ácidos fracos, através do ajuste do pH das amostras de
plasma, foram extraídos na forma não ionizada, ou
parcialmente ionizados. Para assegurar que 99% dos
compostos ácidos, presentes em uma amostra, sejam
convertidos para a forma não iônica, o pH deverá ter
valor, no mínimo, duas unidades abaixo do pKa do
soluto; já para os solutos básicos, o pH deverá ter
valor, no mínimo, duas unidades acima do pKb do
soluto1. 

Como na maioria dos trabalhos, nós
trabalhamos com análise simultânea de fármacos. O
valor de pH da amostra de plasma, que resultou nas
maiores taxas de extração, foi selecionado para dar
continuidade aos experimentos de otimização das
variáveis SPME. O ajuste do pH das amostras foi
realizado através da adição de soluções-tampão às
amostras de plasma. Desta forma, a razão entre as
formas do fármaco, ionizada e não ionizada,
permaneceu constante durante as extrações,
favorecendo a linearidade do método. Para não
danificar a fibra, valores extremos de pH (pH < 2 ou
pH > 10) não foram utilizados.

A espessura do filme da fase extratora e a
constante de sorção do fármaco (Kfs), entre a fase
extratora e a amostra de plasma, determinaram a
eficiência do processo SPME e o tempo de extração.
Os filmes mais espessos apresentaram maiores taxas
de extração. No entanto, maior tempo de extração foi
necessário para atingir o equilíbrio de sorção. 

A SPME não é um processo exaustivo, ou seja, 
requer a otimização do tempo de extração,
correspondente ao equilíbrio de sorção dos fármacos
com a fase extratora, intervalo no qual a massa dos
fármacos extraídos permanece constante após tempo
infinito, considerando o coeficiente de variação dos
resultados. 

Em nossos ensaios21,31,34,40, o tempo de
equilíbrio de sorção, geralmente, tem sido de 15 a 30
min. Na condição correspondente ao equilíbrio de
sorção, pequenas variações no tempo de extração não
afetaram a quantidade de fármaco extraído pela fibra.
Nas determinações SPME/LC-UV de antidepressivos 
não tricíclicos, em razão do tempo de equilíbrio de
sorção excessivamente longo (superior a 60 min),

menor tempo de extração (45 min) foi selecionado.
Nesta condição, as variáveis do processo SPME,
principalmente tempo e temperatura, foram
rigorosamente controladas para assegurar a precisão
analítica do método.

Dentre as fases avaliadas21,31,34,40, PDMS-DVB
(65 µm) e CW-DVB (65 µm) apresentaram os melhores
resultados para análises de fármacos em amostras de
plasma. Nestas fases mistas, o mecanismo de extração
está baseado na teoria das isotermas de adsorção de
Langmuir. 

Esta teoria assume que as forças que atuam na
adsorção são similares àquelas que envolvem
combinação química, ou seja, as moléculas são
adsorvidas e aderem à superfície do adsorvente em
sítios definidos e localizados, com adsorção em
monocamada em superfície homogênea; cada sítio
pode acomodar uma, e somente uma, entidade
adsorvida. A energia da entidade adsorvida é a mesma 
em todos os sítios da superfície e não depende da
presença ou ausência de outras entidades adsorvidas
nos sítios vizinhos, ou seja, apresenta interação
desprezível entre as moléculas adsorvidas1-3. 

O número efetivo de sítios ativos na superfície
da fase é limitado, quando todos os sítios estiverem
ocupados, não poderá ser extraída quantidade adicional 
de soluto. Desta forma, a faixa de linearidade do
método é pequena. Estas fases são apropriadas para
extrações de solutos presentes em baixa concentração
na amostra, ou em alta concentração, com extrações
realizadas em pequeno intervalo de tempo1-3. Os
métodos padronizados apresentaram linearidade (faixa
linear de concentração plasmática) adequada aos
intervalos terapêuticos dos diferentes fármacos.

No modo DI-SPME, com o aumento da
temperatura de extração, observa-se o aumento da
concentração dos fármacos no headspace do frasco,
assim como a constante de Henry, diminuindo o
coeficiente de partição dos fármacos entre as fases,
plasma e fase extratora, resultando em menor
quantidade de soluto extraído1-3. No entanto,
observamos que o aumento de temperatura diminuiu a 
viscosidade das amostras de plasma, aumentando a
transferência de massas dos fármacos para a fase
extratora e diminuindo o tempo necessário para
atingir o equilíbrio de sorção. A maioria dos fármacos

foi extraída a 30°C.
A adição de sal inorgânico, geralmente NaCl

(10%), à amostra biológica, aumentou a força iônica
do meio (efeito salting out) e, consequentemente,
aumentou a massa dos fármacos extraídos pela fase
SPME. No entanto, nas determinações de amitraz,
antidepressivos tricíclicos e antidepressivos não
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tricíclicos em amostras de plasma, os resultados
demonstraram correlação inversa entre a quantidade
de fármaco extraído e concentração de NaCl.
Provavelmente, os íons do sal em solução interagiram
com o fármaco, através da atração eletrostática,
resultando em menores taxas de extração. 

Em nossos trabalhos21,31,34,40, as extrações
SPME foram realizadas no modo direto, com a
inserção da fibra diretamente na amostra de plasma
diluída com solução tampão. Nesse modo, a agitação
foi requerida para reduzir o “efeito da camada
estática”. O fluido em contato com a fibra encontra-se
estacionário e, à medida que a distância em relação à
superfície da fibra torna-se maior, o movimento do
fluido gradualmente aumenta, até igualar-se ao da
maioria da amostra. Esta região de camada estática é
denominada camada limite de Prandtl1-3. A espessura
da camada é determinada pelas condições de agitação
e viscosidade do fluido, ou seja, o aumento da
velocidade agitação diminui a espessura da camada
estática e aumentou a transferência de massas dos
fármacos para a fase extratora.

A agitação magnética, por sua simplicidade,
foi empregada em nossos experimentos. Outras
técnicas demandam dispositivos mais complexos, tais 
como: vibração da fibra, movimentação circular do
frasco e sonicação. Nas extrações SPME, a fibra deve
ser inserida próxima a parede do frasco, ou seja, fora
do alcance do cone formado pelo processo de
agitação. 

Tanto nas análises GC quanto nas análises LC,
após o procedimento de dessorção, as fibras SPME
foram reutilizadas em outras extrações. O efeito de
memória (carryover), ou seja, a presença do soluto
nas fibras, após a dessorção, foi avaliado através do
monitoramento da linha de base de cromatograma de
uma amostra branco de referência, matriz sem adição
do soluto. Após a dessorção, no tempo de retenção
dos fármacos, não foi observado sinal analítico
superior a 20% do ruído da linha de base.

Em nossos estudos a dessorção térmica
SPME/GC21 foi realizada com a inserção da fibra no
liner do injetor GC, modo split, no intervalo de tempo

de 4 a 10 min e temperatura do injetor de 250°C. Já
para análises SPME/LC, o processo de dessorção foi
realizado em fase líquida, sistema off-line. Neste
modo, a fibra SPME foi inserida em microtubo
cônico, contendo alguns µL de fase líquida (fase
móvel ou solvente orgânico) e os solutos foram
dessorvidos com ou sem agitação (magnética ou
sonicação) e controle de temperatura. Uma pequena
alíquota do extrato obtido foi injetada (injetor
convencional) no LC31,34,40. 

A interferência das proteínas do plasma na
eficiência do processo SPME foi também avaliada. As 
proteínas, compostos de alta massa molar, podem
adsorver de forma irreversível às fibras, diminuindo a
capacidade extratora da fase e o tempo de uso destas.
A diluição das amostras de plasma com solução
tampão, em valor de pH adequado, minimizou a
interferência das proteínas, ou seja, diminuiu a
viscosidade do plasma e aumentou o coeficiente de
difusão dos fármacos, favorecendo a eficácia do
processo SPME. 

As extrações SPME/GC-TSD de amitraz em
amostras de plasma canino apresentaram taxas de
recuperação 40-50% menores que às obtidas em
amostras de água, demonstrando a influência das
proteínas no processo SPME21. 

Em nossos ensaios, a solução do padrão
interno, preparada em metanol, foi adicionada às
amostras de plasma, anterior ao processo de extração.
A adição deste pequeno volume de metanol,
provavelmente, favoreceu a precipitação de proteínas
no frasco cônico de extração.

6. Validação analítica
As taxas de recuperação dos métodos

DI-SPME, padronizados para análises de fármacos
em fluidos biológicos21,31,34,40, geralmente, foram
inferiores a 20%. No entanto, este fato não implica em 
exatidão, linearidade e precisão analítica não
satisfatórios. Para as determinações quantitativas, as
curvas analíticas foram preparadas com amostras de
plasma branco de referência enriquecidas com
soluções padrão dos solutos em diferentes
concentrações. Desta forma, os calibradores da curva
analítica apresentaram taxas de recuperação iguais às
das amostras de plasma dos pacientes. 

As variações na eficiência do processo SPME,
ou seja, nas taxas de recuperação dos fármacos, em
razão de alterações, tais como: da composição
endógena do plasma dos pacientes, das propriedades
da fase extratora (diminuição da eficiência da fibra
com o aumento do número de extrações) ou do
procedimento analítico (variáveis SPME), têm sido
compensadas com a adição do padrão interno (PI) às
amostras, anterior ao processo de extração. A escolha
adequada do PI é extremamente importante no
desenvolvimento do método SPME. O PI requer
estrutura química e propriedades físico-químicas
similares aos solutos, para que durante as extrações
este apresente coeficiente de sorção similar aos dos
solutos. 
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A ANVISA, Resolução 899 de 29 de maio de
2003, preconiza porcentagens de recuperação do
soluto e do padrão interno próximos a 100%, porém,
admitem-se valores menores, desde que a recuperação 
seja precisa e exata41.

A técnica HS-SPME, quando aplicada para
análise de voláteis, tem apresentado taxas de
recuperação próximas a 100%34. 

A robustez das fibras, PDMS-DVB e
CBW-DVB, foi confirmada após 40 extrações com
perda mínima da eficiência da extração21,31,34,40. 

7. Considerações finais
A SPME, quando comparada aos métodos

convencionais de extração, apresenta uma série de
vantagens, tais como: a não utilização de solvente
orgânico, integração da extração e da concentração do 
soluto em uma única etapa e em um dispositivo
extrator (reutilizável) e introdução deste dispositivo
no sistema analítico (SBSE/TD-GC) para o processo
de dessorção.

A técnica SPME/LC apresenta algumas
limitações para análises de fármacos em fluidos
biológicos, tais como: baixa estabilidade das fases
extratoras na presença de solventes orgânicos ou em
valores de pH extremos; número limitado de fases
extratoras disponíveis no comércio, as quais são
adequadas somente para a análise de compostos não
iônicos; e adsorção irreversível dos compostos
endógenos da matriz junto às fases extratoras,
diminuindo a eficiência do processo de extração. Para
minimizar estas dificuldades o uso de detectores mais
seletivos ou de alta sensibilidade analítica, assim
como modificações químicas da matriz biológica, tais
como: o ajuste do pH, diluição da amostra e
precipitação de proteínas têm sido realizados para
aumentar a sensibilidade analítica do método
padronizado. 

A SPME, baseada no equilíbrio de sorção do
soluto entre a fase extratora e amostra, concentra o
soluto em alguns µL de fase extratora, geralmente,
volumes menores que 0,5 µL. Desta forma, está
técnica extrai apenas uma fração do soluto presente na 
amostra. As taxas de recuperação dos métodos
DI-SPME, com fibras convencionais, padronizados
para análises de fármacos em fluidos biológicos,
geralmente, foram inferiores a 20%. No entanto, os
métodos padronizados21,31,34,40 apresentaram
exatidão, linearidade e precisão analítica satisfatórios
para fins de monitorização terapêutica. 
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Resumo
Quando uma amostra apresenta elevada complexidade e um grande número de isômeros, a identificação dos

compostos presentes com base no tempo de retenção dos picos e nos espectros de massas obtidos gera muitas

dúvidas ao analista, podendo ocorrer erros de identificação. A única maneira de confirmar a identificação de cada

composto é a coinjeção de padrões autênticos, o que, muitas vezes, é economicamente e temporalmente inviável.

Os índices de retenção são ferramentas importantes para minimizar os erros de identificação de compostos na

cromatografia convencional. A introdução da cromatografia gasosa bidimensional abrangente na análise de

amostras complexas foi um passo decisivo para aumentar a capacidade analítica das técnicas cromatográficas. Para

muitas amostras, o aumento da resolução cromatográfica permitiu dobrar ou triplicar o número de picos

identificados pela cromatografia gasosa convencional. Entretanto, a

possibilidade de identificação correta dos compostos continua

apresentando limitações, o que torna o uso de índices de retenção

extremamente importante para essa técnica. No presente trabalho, serão

abordadas as alternativas apresentadas na literatura para a utilização de

índices de retenção em cromatografia gasosa bidimensional abrangente.

Abstract
The identification of samples with elevated complexity and several isomers based on peaks retention times

and mass spectra generates uncertainty to the analyst, occurring identification mistakes. The only way to confirm

the identification of each compound is based on authentic standard co-injection, which in several cases is

economically and temporally unachievable. Retention indexes are

important tools to minimize misidentification of compounds in

conventional chromatography. The introduction of comprehensive

two-dimensional gas chromatography to analyze complex samples was

a decisive step to increase the analytical capacity of chromatographic

techniques. To several samples, the chromatographic resolution

Palavras-chave

cromatografia gasosa bidimensional 

abrangente, LTPRI, RI, índice de

retenção, Índice de Kovats.

Keywords

Comprehensive two-dimensional

gas chromatography, LTPRI, RI,

retention index, Kovats index.

Cláudia Zini
Editora



1. Introdução
O número de formas isoméricas e

variabilidade de classes químicas presentes em
amostras complexas, tais como óleos essenciais, torna 
a separação dos compostos por cromatografia gasosa
convencional (1D-GC) muitas vezes inatingível.
Somado a isso, a identificação baseada em
similaridades de espectros de massas obtidos
experimentalmente com uma biblioteca não pode ser
realizada sem dúvidas quando os espectros obtidos
são extremamente semelhantes entre os isômeros
presentes em uma amostra1. Devido à presença de
estruturas similares, homogeneidade heteroatômica e
graus de saturação similares, o uso de índices de
retenção, (RI) como ferramentas auxiliares na
identificação de compostos, é bastante usual,
especialmente no campo de óleos essenciais1-3 e
toxicologia forense4 na busca por identificação de
desconhecidos totais. A cromatografia gasosa
bidimensional abrangente (GC×GC) tem sido
amplamente empregada na análise de óleos
essenciais, na busca de maiores resoluções entre os
picos do que as obtidas em cromatografia
convencional5-8. Esse aumento de resolução foi
teoricamente previsto pela teoria de sobreposição
estatística (statistical-overlap theory, SOT), e
demonstrado por Davis e Samuel9. O princípio da
GC×GC10-13 envolve uma coluna cromatográfica de
dimensões convencionais acoplada a um modulador,
onde o eluente da primeira dimensão é aprisionado e
fracionado em pequenas porções, e está direcionado a
uma segunda coluna cromatográfica. Essa segunda
coluna (chamada de segunda dimensão) é uma coluna
curta de cerca de 1 metro de comprimento, onde a
separação cromatográfica ocorre rapidamente (escala
de segundos), para que a coluna possa receber a
próxima fração eluída. Nesse sistema, a capacidade de 
picos da coluna da primeira dimensão é multiplicada
pela capacidade de picos da coluna da segunda
dimensão, o que resulta na possibilidade de atingir
resoluções significativamente maiores do que com um 
sistema monodimensional convencional. Somado a

isso, vários trabalhos apresentados na literatura tem
demonstrado a retenção altamente estruturada em
GC×GC14, gerando separações claras de diferentes
classes químicas em amostras petroquímicas12, e
tempos de retenção na segunda dimensão
extremamente reprodutíveis, dependendo do sistema
utilizado, mesmo com métodos de injeção de amostra
manuais14. Se o sistema cromatográfico for realmente
ortogonal, a separação em cada dimensão pode ser
tratada como independente, tendo apenas como
pontos comuns o fato da temperatura de eluição na
primeira dimensão ser a mesma temperatura de
eluição isotérmica na segunda dimensão, e as vazões
do gás de arraste nas duas dimensões estarem
relacionadas14. Com isso, a posição de um pico no
espaço de separação será definido como duas
ordenadas separadas, podendo-se, consequentemente, 
considerar índices de retenção independentes nas
duas dimensões14. 

A informação analítica já acumulada ao longo
da história em diversas bases de dados de índices de
retenção existentes para a 1D-GC2,15 não pode ser
simplesmente ignorada na GC×GC. Essa afirmação é
acompanhada por um número significativo de
publicações reportando diversos estudos associando a 
aplicação de índices de retenção com informações de
GC×GC6,8,14,16-23. Conforme será discutido no
presente manuscrito, o emprego direto dos índices de
retenção tradicionais em GC×GC pode ser realizado,
apesar de apresentar algumas limitações. Outras
alternativas estão sendo estudadas na literatura para
aumentar a potencialidade do uso dessa ferramenta
nas duas dimensões.

2. Índices de Retenção
Os índices de retenção mais utilizados são

conhecidos como índices de Kovats e índices de
retenção com programação linear de temperatura
(Linear Temperature Programmed Retention Indexes,
LTPRI). 
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increase was responsible to double or to triplicate the number of identified peaks comparing to conventional gas

chromatographic analysis. On the other hand, there still limitations to the correct peak identification, which makes

the use of retention index extremely important to this technique. In the present work, alternatives to use retention

index in comprehensive two-dimensional gas chromatography will be discussed, based on a literature overview. 



O Índice de Kovats (KI)24 foi introduzido em
1958 para ser utilizado em separações isotérmicas, e
pode ser calculado empregando-se a equação 1:
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Onde t’R é o tempo de retenção ajustado
(tempo de retenção do pico menos o tempo de eluição
do pico de um composto não retido pela coluna
cromatográfica).

i – analito
n – número de carbonos do padrão adjacente

menos retido, e n + 1 é o número de carbonos do
padrão adjacente mais retido.

A série de padrões de referência utilizados na
primeira dimensão pode ser de alcanos, ésteres
metílicos de ácidos graxos, álcoois ou outra série
homóloga de interesse, dependendo da natureza da
fase estacionária e dos analitos de interesse.

O LTPRI, como o nome descreve, é utilizado
quando a corrida cromatográfica é realizada com
programação linear de temperatura. Esse índice foi
apresentado pela primeira vez por Van Den Dool e
Kratz em 196325, e, por esse motivo, também é
conhecido por índice de Van Den Dool e Kratz (eq. 2):
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As diferenças entre as equações empregadas
para o KI e o LTPRI estão na retirada da escala
logarítmica e dos tempos de retenção ajustados no
LTPRI.

Como exemplo de aplicação desses índices,
para se determinar o índice de retenção do composto
A no cromatograma ilustrado na Figura 1, uma
mistura de n-alcanos de C8 a C22 foi adicionada à
amostra, antes da análise por GC-FID (cromatógrafo
gasoso com detector de ionização em chama). O pico
do composto de interesse está assinalado com a letra
A. Os tempos de retenção dos compostos próximos ao 
pico de interesse estão listados na Tabela 1. 

Tabela 1. Tempos de retenção dos picos da região de
interesse no cromatograma da Figura 1.

Pico tR (s)

C 16 925

C 17 1135

C 18 1370

A 1005

Como a análise foi realizada com
programação linear de temperatura, o índice de
retenção foi calculado com base na equação 2,
atribuindo-se para n o valor 16 e para n+1, 17. Para
tR(i), foi utilizado o tempo de retenção do pico A. O
LPTRI obtido foi 1.638. Esse valor de índice de
retenção pode ser comparado com índices de
retenção tabelados. Quando a série homóloga
utilizada é de n-alcanos, o valor de LTPRI 1.638 já
explicita que o composto está eluindo entre C16 e
C17, pelo valor 1.600, e os algarismos 38 indicam
que o composto eluiu mais próximo do C16 do que
do C17, em uma escala de 0 a 99.

3. Comparação direta dos índices de
retenção monodimensionais

As primeiras tentativas de relacionar os
índices de retenção monodimensionais com GC×GC
em análises de óleos essenciais tiveram por base a
comparação direta entre os índices de Van Den Dool e 
Kratz obtidos na primeira dimensão em uma
separação GC×GC com aqueles obtidos nas
separações 1D6. Essa estratégia foi adotada para
extratos de Ginseng (Panax), usando o mesmo tipo de
coluna e condições cromatográficas similares na
primeira dimensão do sistema GC×GC e no sistema
monodimensional. Nesse experimento, 13 compostos
apresentaram índices de retenção comparáveis com
uma base de dados 1D, usando-se uma janela de 7
unidades de RI para mais ou para menos. Entretanto,
esse trabalho não apresentou coinjeção com padrões
analíticos para confirmar a identidade dos compostos
estudados. 
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Figura 1. Cromatograma de uma amostra contendo o
composto A fortificada com uma série homóloga de
n-alcanos.
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Shellie and Marriott6 utilizaram a mesma

abordagem como ferramenta auxiliar na identificação

tentativa de 65 compostos em óleo essencial de gerânio 

(Pelargonium graveolens), entretanto, esse mesmo

grupo de pesquisa desenvolveu posteriormente outras

estratégias para a utilização de índices de retenção em

GC×GC, que serão apresentadas nos próximos

capítulos. 

Von Muhlen et al8 apresentaram o uso de

referências de bases de dados 1D combinadas com

experimentos de índices de retenção usando

GC×GC/TOFMS e uma série homóloga de n-alcanos

como referência. Nesse trabalho, foi realizada uma

coinjeção de n-alcanos com a amostra, e os valores de

LTPRI foram calculados com base nos tempos de

retenção dos máximos dos picos, sem subtração do

tempo de retenção da segunda dimensão. Um gráfico

foi construído colocando-se os índices obtidos para

30 padrões de compostos voláteis versus os índices

apresentados na literatura para 1D, obtendo-se uma

relação linear. Essa estratégia foi adotada como

ferramenta de apoio na identificação de compostos

voláteis em amostras de óleo essencial de folhas de

eucalipto (E. dunnii), juntamente com os valores de

tempo de retenção na segunda dimensão. 

4. Índices de retenção na 
segunda dimensão

Beens at al16 utilizaram o LTPRI para as

separações na primeira dimensão conforme os outros

autores, porém consideraram as separações na

segunda dimensão como diversas corridas isotérmicas 

rápidas, usando, portanto, os índices de Kovats na

segunda dimensão. O primeiro paradigma dessa

abordagem foi obter referências de retenção na

segunda dimensão, uma vez que as separações são

isotérmicas em um intervalo de tempo discreto em

relação à primeira dimensão, o que impossibilita a

utilização dos mesmos picos como referência. A

principal dificuldade para a obtenção direta dos

índices de retenção de Kovats para a separação na

segunda dimensão é a obtenção das referências de

retenção com séries homólogas de compostos padrão,

em diferentes temperaturas, já que na primeira

dimensão são utilizadas rampas de temperatura

programada. Para obter esses índices, Beens at al.16

injetaram n-alcanos continuamente no sistema,

usando um injetor com programação de temperatura

(PTV) em uma temperatura baixa, para que a

liberação dos compostos na coluna cromatográfica

fosse lenta e contínua. Por essa abordagem, foi

possível obter várias retenções isovoláteis na segunda

dimensão e construir curvas de isovolatilidade entre

C9 e C13, conforme ilustrado na Figura 2.

Dessa maneira, se um pico estivesse localizado 

na posição P ilustrada na Figura 2, os alcanos C7 e C8

(n-heptano e n-octano) poderiam ser utilizados como

referência de retenção na temperatura de eluição do

composto, ou seja, utilizando os tempos de retenção

da segunda dimensão obtidos quando o tempo de

retenção da primeira dimensão das referências fosse

igual ao tempo de retenção da primeira dimensão do

composto P. Assim, os três picos teriam 18,3 min

como tempo de retenção na primeira dimensão, e os

tempos de retenção da segunda dimensão seriam,

respectivamente, 0,73s, 1,20s e 1,9s para a referência

C7, o composto P e a referência C8. Entretanto, para o

cálculo do índice de Kovatz é necessário o tempo

morto. Para a obtenção do tempo morto Beens at al.16

apresentaram três estratégias. A primeira estratégia

foi a utilização o cálculo da pressão de vapor dos

n-alcanos a diferentes temperaturas para se chegar aos 

fatores de retenção, uma vez que estes diminuem com

o aumento da temperatura. Foi então construído um

gráfico relacionando fatores de retenção com a

temperatura e, por extrapolação, chegou-se ao valor

do tempo morto de 0,5s. A segunda estratégia foi a

extrapolação das curvas isovoláteis

experimentalmente obtidas (Figura 2), chegando-se

ao valor de 0,44s. Na terceira estratégia, o gás de

arraste foi contaminado com uma pequena quantidade 

de metano. Na época, os autores estavam utilizando o

modulador térmico de varredura, que não possui

sistema criogênico, portanto, não era capaz de

modular metano, bem como nenhum dos

moduladores existentes atualmente. Entretanto, os

autores observaram uma pequena variação na

intensidade do pico, suficiente para determinar-se o

tempo morto de 0,66s. Independentemente da

estratégia adotada, foi possível obter todas as

informações necessárias para o cálculo de índices de

Kovats na segunda dimensão.



Com esse trabalho, foram apresentados, pela

primeira vez, resultados teóricos e experimentais para

predizer a posição de picos na primeira e na segunda

dimensão em GC×GC, além da obtenção dos índices

de retenção nas duas dimensões. Entretanto, como

pode ser observado na Figura 2, apenas uma fração do 

espaço de separação apresentou picos de referência,

de tal forma que a faixa de compostos que eluem na

segunda dimensão entre os compostos de referência

ficaria muito estreita, limitando a aplicação a

compostos que estejam dentro dessa faixa. De fato,

essa estratégia foi aplicada apenas para uma mistura

de 12 n-alcanos. 

Vendeuvre et al17 aplicaram uma metodologia

similar como referência para identificar

hidrocarbonetos em uma amostra mais complexa:

querosene. Uma das conclusões apresentadas foi que

a precisão nessa metodologia não foi satisfatória para

identificação de compostos individuais em amostras

complexas, uma vez que isômeros de uma banda

contínua apresentam índices de retenção muito

próximos, levando a identificações incorretas

utilizando apenas os índices na primeira e na segunda

dimensão como referência.

Várias estratégias foram desenvolvidas

posteriormente por diversos autores14 20,23,26, usando

os princípios apresentados por Bees at al16. Western e

Marriott 14 utilizaram injeções repetitivas, em

intervalos de tempo constantes de misturas de padrões 

de referência, usando injetores split/splitless

convencionais. Essa estratégia permitiu um melhor

uso do espaço de separação, para que uma faixa maior

de compostos fosse englobada nessa região. Para

predizer o tempo morto na segunda dimensão para o

cálculo do RI, também foi discutido o uso da

extrapolação das curvas isovoláteis, relacionando-se

o logaritmo do tempo de retenção ajustado da segunda 

dimensão elevado ao quadrado, versus o número de

carbonos. Essa extrapolação resultou em uma relação

linear, de onde foi possível estimar um tempo de

retenção na segunda dimensão para um composto sem 

carbonos (C0), ou seja, o tempo morto na segunda

dimensão. As curvas isovoláteis foram obtidas com

misturas de n-alcanos (C12 à C22), usando fluxo de

gás constante. Outras séries homólogas foram

utilizadas para aumentar a faixa de retenção na

segunda dimensão, tais como 2-metilcetonas (C11 à

C19) e ésteres metílicos de ácidos graxos (fatty acid

methyl esters, FAME) saturados na faixa de C14 à

C20. Os mesmos autores apresentaram em 200326

melhorias nesse procedimento, usando séries

homólogas de compostos ainda mais polares, tais

como ácidos carboxílicos e álcoois. Além disso, para

expandir a faixa de retenção na segunda dimensão,

foram realizadas extrapolações matemáticas das

curvas experimentalmente obtidas, com resultados

promissores. Uma das limitações apresentadas pelos

autores para as injeções sequenciais foi a presença dos 

picos de solvente ao longo de todo o cromatograma,

que coeluiam com picos importantes.

Zhu at al20 utilizaram a mesma estratégia

adotada por Western e Marriott14, 26, porém com o uso 

de pressão constante ao invés de fluxo constante. A

pressão constante foi escolhida porque é comumente

adotada para colunas mais longas, devido à limitação

dos sistemas em manter pressões mais altas no injetor

a fim de regular o fluxo constante. Com a pressão

constante, o tempo morto não será o mesmo para

todas as temperaturas. Por essa razão, os autores

apresentaram uma equação matemática para calcular

o tempo morto na segunda dimensão, tendo por base

os valores de pressão, temperatura, viscosidade da

fase móvel e dimensões das colunas. Também

sugeriram a conversão matemática de índices de

retenção obtidos por GC×GC em diferentes

temperaturas de coluna, apresentando precisões na

faixa de uma unidade de índice de retenção. Essa

estratégia foi aplicada a uma amostra de óleo

essencial de cigarro, e para caracterizar compostos

voláteis em uma amostra de licor chinês Moutai21. A
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Figura 2. Linhas de isovolatilidade obtidas por injeção
contínua de n-alcanos, e um pico de um composto hipotético 
P. Modificada de Beens et al16.



segunda aplicação foi realizada com dois conjuntos

distintos de colunas, entretanto, os índices de retenção 

obtidos não foram apresentados na tabela de picos

experimental.

Pang at al23 usaram n-alcanos e FAME

saturados como séries homólogas para gerar curvas

isovoláteis expandidas com um conjunto de colunas

apolar x polar. Nesse trabalho, foi utilizado o método

de injeção contínua apresentado por Western e

Marriott14, usando pressão constante de gás de arraste

e os cálculos de tempo morto na segunda dimensão

apresentados por Zhu at al20. Essa metodologia foi

aplicada para voláteis desconhecidos em extratos de

folhas de tabaco usando sistemas GC×GC-FID. 

Buscando superar as limitações oriundas da

presença de picos de solventes no cromatograma,

Bieri e Marriott19 propuseram o uso de Microextração 

em Fase Sólida (Solid-Phase Micro Extraction,

SPME) para realizar a introdução sequencial dos

padrões no sistema cromatográfico livre de picos de

solvente. Somado a isso, os autores modificaram o

sistema GC×GC para dividir o eluente da primeira

coluna entre duas colunas distintas na segunda

dimensão, para aumentar as possibilidades de

identificação com base nas informações de retenção.

Uma coluna polar foi usada na primeira dimensão

(SolGel-Wax), com uma série homóloga de n-álcoois

(C6-C20, C22) para o cálculo de LTPRI, e na segunda 

dimensão foi usada uma coluna apolar (BPX5) e outra 

de média polaridade (BP10), com n-alcanos (C9-C20) 

como referência para os cálculos de KI. Um

cromatograma gerado dessa forma está ilustrado na

Figura 3.

Uma mistura contendo 25 padrões de

fragrâncias foi utilizada como mistura teste, entre as

curvas isovoláteis obtidas, conforme ilustra um dos

cromatogramas com as curvas isovoláteis na Figura 4. 

Apesar desse método apresentar uma faixa

estendida de aplicação devido ao uso de duas colunas

na segunda dimensão e injeção livre de solventes,

foram discutidas as mesmas limitações apresentadas

previamente: alguns compostos da mistura eluíram

fora das regiões das curvas isovoláteis, além disso,

picos fora de ciclo não puderam ser determinados. 

Com base nisso, outra estratégia foi

desenvolvida: o espaço de separação foi expandido

além do período de modulação, rodando múltiplas

análises com rampas de temperatura extremamente

rápidas, seguidas de patamares isotérmicos. Com essa 

estratégia, os tempos de retenção da segunda

dimensão foram extrapolados para séries homólogas

subsequentes, além dos valores que a injeção dessas

séries poderia atingir com alguma precisão. Mesmo

usando períodos de modulação de 5s, foi possível
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Figura 3. Diagrama de contorno gerado para a injeção sequencial de
n-alcanos (linhas cheias) e alcoóis (linhas pontilhadas) usando uma coluna
polar na primeira dimensão e uma coluna apolar na segunda dimensão.
Cópia autorizada de Bieri e Marriott19.



obter experimentalmente curvas isovoláteis com

tempos de retenção de até 11s, permitindo a

interpolação de picos fora de ciclo. Para a primeira

dimensão, foi utilizado o cálculo do LTPRI já

mencionado anteriormente. A comparação entre

valores de LTPRI calculados, usando apenas uma

coluna 1D e com a coluna 2D acoplada, demonstrou

desvios de até 14 unidades de LTPRI. Os autores

destacaram que a precisão dos índices obtidos dessa

forma é menor do que a obtida com índices de

retenção monodimensionais, devido à pobre retenção

dos compostos na segunda dimensão, o que resulta em 

um espaço de separação pequeno entre os alcanos de

referência consecutivos, dificultando a interpolação

da retenção dos compostos de interesse. 

Por essa razão, Bieri e Marriott 27 propuseram

um sistema duplo de injeção para introduzir os

alcanos diretamente na segunda dimensão, usando um 

segundo injetor no cromatógrafo e uma lacuna de

retenção até o modulador, onde uma peça em Y foi

utilizada para unir a primeira dimensão com a lacuna

de retenção, e distribuir os eluentes entre duas

colunas. Uma das colunas passou pelo modulador

para gerar o sinal dos picos modulados. A outra

coluna foi conectada diretamente a um segundo

detector, para gerar os índices de retenção da primeira

dimensão independentes da segunda dimensão,

conforme ilustrado na Figura 5.

Com esse sistema, os valores de LTPRI

obtidos na primeira dimensão após o tubo oco para

diferentes condições de temperatura e conjuntos de

colunas apresentaram variações inferiores do que uma 

unidade de RI, porém, quando foram medidos após a

coluna da segunda dimensão, foram obtidas variações 

de até 17 unidades de índice. 
Para a segunda dimensão, foi realizada uma

injeção de alcanos no primeiro injetor, e injeções
sucessivas no segundo injetor sem solvente, através
de um sistema de SPME (microextração em fase
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Figura 5. Sistema GC×GC alterado para obter índices de
retenção independentes na primeira e na segunda dimensões 
proposto por Bieri e Marriott27.

Figura 4. Curvas isovoláteis obtidas com base no cromatograma
apresentado na Figura 3, para uma amostra de alergênicos, cópia
autorizada de Bieri e Marriott19.



sólida). Como o segundo injetor está quase que
diretamente conectado no modulador, os analitos
foram introduzidos na segunda dimensão quase que
imediatamente. Com esse sistema, foi possível obter
mais compostos de referência em cada região,
permitindo extrapolar o tempo de retenção para as
referências que não estavam presentes, e cobrir
grande parte do espaço de separação. Essa estratégia
aumentou a área coberta com referências, porém, os
compostos que eluiram antes do alcano menos retido
na segunda dimensão, nesse caso C11, não
apresentaram referências na região. Essa região
poderia ser coberta com o uso de moduladores
criogênicos que utilizam nitrogênio líquido, pois
alguns modelos comercialmente disponíveis chegam
a modular butano. Dessa forma, a região poderia ser
estendida até C4, o que ampliaria a zona com
referências para compostos menos retidos na segunda
dimensão.

Seeley e Seeley22 propuseram um modelo
matemático para predizer tempos de retenção em
GC×GC com base em índices de retenção 1D. De
acordo com os autores, esse modelo apresentou
resultados ligeiramente menos precisos (precisão do
tempo de retenção relativo na segunda dimensão de
10%) do que os modelos anteriores (5%16, 10%17 e
2%18). Entretanto, com esse modelo foi possível prever 
os tempos de retenção relativos na segunda dimensão
sem as curvas isovoláteis. O modelo foi testado para
139 compostos voláteis, apresentando resultados
consistentes. Nesse trabalho, não foram apresentados
resultados de teste desse modelo para amostras reais.
Recentemente, Seeley et al28 utilizaram um outro
modelo usando parâmetros de solvatação e
informações físico-químicas sobre os compostos e
características das colunas cromatográficas, como o
modelo utilizado por Arey et al29 para predizer a
posição de hidrocarbonetos no espaço de separação em
GC×GC. Entretanto, Seeley et al28 utilizaram este
modelo para prever índices de retenção para os
compostos na primeira e na segunda dimensão. O
modelo foi testado para 54 compostos em 4
combinações diferentes de fases estacionárias. Os
desvios entre a posição calculada dos picos e o tempo
de retenção experimental ficaram na ordem de 1% para
a primeira dimensão e 5% para a segunda dimensão. Os 
autores apresentaram como principais limitações do
modelo, a existência de poucos dados tabelados sobre
os compostos químicos, o que limita muito a faixa de
aplicação para diversos compostos, além do modelo
não levar totalmente em consideração as mudanças na
ordem de retenção em função da temperatura.

5. Conclusões
Os estudos apresentados demonstraram

algumas opções e direções para o uso de índices de
retenção como ferramenta no auxílio da identificação
de picos, associando-se as informações obtidas na
primeira e na segunda dimensão em separações
cromatográficas realizadas por GC×GC. As
alternativas apresentadas até o momento traçam
diferentes possibilidades com maiores intervenções
matemáticas ou analíticas, dependendo da estratégia
adotada. O modelo de retenção com base nos
parâmetros de solvatação e nas propriedades dos
analitos pode vir a ser uma ferramenta muito
importante para a construção de bases de dados e
softwares para a identificação de compostos. Por
outro lado, a obtenção de curvas de isovolatilidade é,
hoje, a ferramenta que permite associar as
informações já existentes em bases
monodimensionais, com as retenções obtidas nas duas 
dimensões em GC×GC, com relativa exatidão
analítica. Uma alternativa mais simplista e rápida é a
comparação direta dos índices obtidos na primeira
dimensão com as bases de dados monodimensionais,
através de uma relação gráfica. 

Entretanto, ainda existe um grande caminho a
ser percorrido no sentido de desenvolver modelos de
fácil utilização, ou integrados a softwares e bases de
dados para índices de retenção na segunda dimensão. 

6. Referências Bibliográficas
1. David, F. & Sandra, P., J. Chromatogr. A, 1152 (2007) 54-69.

2. Adams, R. P. Identification of Essential Oils by Ion

Trap Mass Spectroscopy. Academic Press, INC., New

York, 1989.

3. Ruther, J., J. Chromatogr. A, 890 (2000) 313-319.

4. Zeeuw, R. A., Franke, J. P., Maurer, H. H. & Pfleger,

K., In Report XVIII of the DFG Commission for

Clinical-Toxicological Analysis Special Issue of the

TIAF Bulletin, ed. T. I. A. o. F. Toxicologists. VCH.

5. Dimandja, J. M. D., Stanfill, S. B., Grainger, J. &

Patterson Jr, D. G., J. High Resol. Chromatogr., 23

(2000) 208-214.

6. Shellie, R. & Marriott, P. J., Analyst, 128 (2003) 879-883.

7. Zhu, S., Lu, X., Dong, L., Xing, J., Su, X., Kong, H., Xu,

G. & Wu, C., Anal. Chim. Acta, 545 (2005) 224-231.

8. Von Muhlen, C., Zini, C. A., Caramão, E. B. &

Marriott, P. J., J. Chromatogr. A 1200 (2008) 34-42.

9. Davis, J. M. & Samuel, C., J. High Resol. Chromatogr.,

23 (2000) 235-244.

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

28 www.scient iachromatographica .com



10. Marriott, P. J. & Shellie, R., TrAC, Trends Anal. Chem.,

21 (2002) 573-583.

11. Ong, R. C. Y. & Marriott, P. J., J. Chromatogr. Sci., 40

(2002) 276-291.

12. von Mühlen, C., Zini, C. A., Caramão, E. B. & Marriott, 

P. J., Quím. Nova, 29 (2006) 765-775.

13. von Muhlen, C., Zini, C. A., Caramão, E. B. & Marriott, 

P. J., Quím. Nova, 30 (2007) 682-687.

14. Western, R. J. & Marriott, P. J., J. Sep. Sci., 25 (2002)

832-838.

15. Castello, G., J. Chromatogr. A, 842 (1999) 51-64.

16. Beens, J., Tijssen, R. & Blomberg, J., J. Chromatogr. A, 

822 (1998) 233-251.

17. Vendeuvre, C., Bertoncini, F., Thiébaut, D., Martin, M.

& Hennion, M. C., J. Sep. Sci., 28 (2005) 1129-1136.

18. Lu, X., Kong, H. W., Li, H. F., Ma, C. F., Tian, J. & Xu,

G. W., J. Chromatogr. A, 1086 (2005) 175-184.

19. Bieri, S. & Marriott, P. J., Anal. Chem., 78 (2006)

8089-8097.

20. Zhu, S., Lu, X., Qiu, Y., Pang, T., Kong, H., Wu, C. &

Xu, G., J. Chromatogr. A, 1150 (2007) 28-36.

21. Zhu, S., Lu, X., Ji, K., Guo, K., Li, Y., Wu, C. & Xu, G.,

Anal. Chim. Acta, 597 (2007) 340-348.

22. Seeley, J. V. & Seeley, S. K., J. Chromatogr. A, 1172

(2007) 72-83.

23. Pang, T., Zhu, S., Lu, X. & Xu, G., J. Sep. Sci.,30

(2007) 868-874.

24. Kovats, E., Helvetica Chim. Acta (1958) 1915-1932.

25. van Den Dool, H. & Kratz, P. D., J. Chromatogr. A, 11

(1963) 463-471.

26. Western, R. J. & Marriott, P. J., J. Chromatogr. A, 1019

(2003) 3-14.

27. Bieri, S. & Marriott, P. J., Anal.Chem., 80 (2008) 760-768.

28. Seeley, J. V., Libby, E. M., Edwards, K. A. H. & Seeley,

S. K., J. Chromatogr. A, 1216 (2009) 1650-1657.

29. Arey, J. S., Nelson, R. K., Xu, L. & Reddy, C. M., Anal.

Chem., 77 (2005) 7172-7182.

2009 |  v .  1  |  n .  3 29

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





Un sistema cromatográfico comprende cuatro
bloques fundamentales, entre los cuales figuran: (1)
sistema de aplicación (inyector) de la muestra; (2)
sistema de separación de la mezcla (columna); (3)
sistema de detección de analitos eluidos de la columna 
(detector) y, finalmente, (4) sistema de datos1,2. Cada
bloque del sistema cromatográfico tiene su propia
función y su “responsabilidad” por la calidad del

análisis y los resultados obtenidos; por ejemplo, la
función del sistema de inyección es transferir la
muestra a la columna cuantitativamente, sin
discriminación por peso molecular o por la volatilidad 
de los componentes y sin su alteración química
(descomposición o isomerización). Es un paso crítico, 
sobre todo, para el análisis cuantitativo; para su éxito,
entre otras condiciones, se requiere que esta “puerta
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CROMATOGRAFIA GASOSA (GC) / ESPECTROMETRIA DE MASSAS

Algunos aspectos de la detección en
cromatografía de gases y cromatografía 
de gases acoplada a espectrometría de
masas. Selectividad e identificación

Resumen
En el trabajo, se destacan y se comparan varios aspectos del

sistema de detección en cromatografía de gases (GC) y, en particular,

del detector selectivo de masas (MSD) y su operación en los dos modos: 

barrido completo (full scan) y monitoreo de ion(es) seleccionado(s). Se

discuten aspectos prácticos de la técnica GC-MS y se dan ejemplos
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de entrada” a la columna, permanezca sin
contaminación, limpia, inerte y sin fugas.

La “responsabilidad” de la columna
cromatográfica en el análisis es alta: debe lograrse la
separación nítida, completa (idealmente) de todos los
componentes de la mezcla. La separación se basa en
alcanzar que las constantes de distribución, KD, de los
componentes entre las dos fases, estacionaria y móvil, 
sean diferentes. La separación de componentes de la
mezcla se alcanza al establecer las condiciones
operacionales óptimas (temperatura, velocidad de
fase móvil o su polaridad, presión, etc.), y al elegir
correctamente la columna cromatográfica, i.e., sus
dimensiones (longitud, L, diámetro interno, D.I.), tipo 
de fase estacionaria, su composición química,
polaridad, etc. y el grosor, df, entre otros factores. En
un trabajo reciente3 se discutieron algunos aspectos
relacionados con la separación cromatográfica para
responder a la pregunta fundamental sobre cuántos
componentes se encuentran presentes en una mezcla.

El tercer bloque del equipo cromatográfico lo
constituye el sistema de detección, que permite
diferenciar las moléculas del analito de las de la fase
móvil, a la cual el detector es transparente. La respuesta 
del detector (señal) está basada en la medición de una
de las propiedades físicas del sistema (corriente iónica,
conductividad térmica, fluorescencia, índice de
refracción, emisión fotónica, etc.). Debe ser
proporcional a la cantidad de analito que emerge de la
columna, lo que permite establecer una relación
interdependiente y llevar a cabo un análisis
cuantitativo, que forma parte muy importante de una
determinación cromatográfica y conduce a la respuesta
sobre cuántos componentes y en qué proporción se
encuentran en una mezcla.

El sistema de datos es un elemento
“unificador” y coordinador del trabajo de todo el
sistema cromatográfico, en el sentido que permite: (1)
controlar y fijar parámetros operacionales de un
cromatógrafo; (2) adquirir los datos experimentales;
(3) almacenarlos y re-procesarlos on-line u off-line. A
través de un software especializado, sistema de
cómputo, sus accesorios, interfaces y convertidores
análogo-digitales y digital-análogos, se armoniza el
trabajo del sistema cromatográfico, de las partes
operacionales (hardware) ya mencionadas. 

En el presente artículo, se discutirán algunos
aspectos del sistema de detección en cromatografía de 
gases (GC) y, en particular, del detector selectivo de
masas (MSD), su operación en los dos modos: (1)
barrido completo (full scan) y (2) monitoreo de
ion(es) seleccionado(s) (SIM, por sus siglas en inglés, 
Selected Ion Monitoring).

Los detectores comunes usados en
cromatografía de gases se clasifican en (1) detectores
universales, e.g., detector de conductividad térmica,
TCD, detector selectivo de masas, MSD, operado en
el modo full scan, o detector infrarrojo, (2) detectores
selectivos, e.g., detector de nitrógeno-fósforo, NPD,
detector de captura de electrones, ECD o detector
fotométrico en llama, FPD, entre otros, y (3)
detectores específicos, e.g., MSD operado en el modo
SIM, analizador de energía térmica, TEA, o detector
de emisión atómica, AED. El detector de ionización
en llama, FID, podría considerarse “casi-universal”,
puesto que sólo es transparente al agua y a los gases
permanentes. No hay una frontera bien definida entre
los detectores selectivos y específicos4,5. Los
detectores específicos son en realidad sistemas de
detección altamente selectivos, que permiten obtener
respuesta a un solo compuesto en particular, un
analito de interés o target presente en una mezcla
compleja. Por ejemplo, en la muestra de orina,
detectar y cuantificar la testosterona, que es uno de los 
analitos que se determina cuantitativamente durante el 
control de doping en el deporte. 

La selectividad de un detector está relacionada
con su respuesta a una sustancia que posee un átomo
específico, por ejemplo, nitrógeno, fósforo (NPD) o
azufre (FPD), o un grupo funcional, e.g., grupo(s)
electronegativo(s) (ECD) o grupos insaturados y
anillos aromáticos (PID, detector de fotoionización) o 
a las sustancias, que poseen un fragmento estructural
común, por ejemplo, un grupo fenilo, bencilo o un
radical acilo, etc. (MSD operado en el modo SIM).
Todos los detectores se diferencian entre sí por su
sensibilidad, niveles mínimos de detección y
cuantificación (en el caso del MSD también por el
nivel mínimo de identificación), linealidad,
sensibilidades a los cambios de flujos de gases,
temperatura o presión. Los detectores poseen
diferentes niveles de ruido, volúmenes, se destacan
por una más alta o menor robustez y sofisticación, por
la sencillez en su operación, costo, entre otras
características típicas, que se deben tener en cuenta a
la hora de elegir y operar un detector GC. La mayoría
de los detectores GC son detectores destructivos.
Entre ellos figuran, por ejemplo, los detectores de
ionización (FID, NPD, FPD, MSD), su respuesta es
sensible al cambio de masa del analito, mientras que la 
respuesta de los detectores no destructivos (TCD,
detector infrarrojo IR, ECD, PID) es sensible al
cambio de la concentración del analito, o sea, cuando
operan el TCD o el ECD es importante mantener los
flujos de gases (gas de arrastre y auxiliar o make-up)
constantes. Los detectores no destructivos pueden ir
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en serie y preceder a los detectores destructivos, e.g.,
en un tándem del TCD seguido del FID o del NPD.

La escogencia del detector GC la determinan,
en primer lugar, el propósito del análisis y, más que
todo, la naturaleza de los compuestos que se
determinan. Básicamente, a un detector selectivo se
recurre cuando el objetivo analítico está enfocado
solo en uno o en unos pocos analitos en particular,
presentes en una mezcla compleja, para registrarlos
(por ejemplo, fármacos y sus metabolitos) y
cuantificarlos (e.g., contaminantes del ambiente), sin
tener en cuenta otros integrantes de la mezcla. 

En una mezcla compleja de volátiles aislados
por headspace dinámico (P&T, purga con gas inerte y
trampa con solvente, CH2Cl2) de granos de café
tostado, algunos compuestos nitrogenados, e.g.,
pirazinas, piridinas y oxazoles, entre otros, productos
de la reacción de Maillard, pueden presentar un
interés analítico y sensorial particular. Estas
sustancias se detectan selectivamente por el NPD. En
la Figura 1, se comparan los cromatogramas típicos
obtenidos por el MSD, operado en el modo de barrido
completo (full scan), y por el detector selectivo -
NPD. Se vislumbra una clara diferencia entre la
respuesta “universal” y la detección selectiva de los
componentes nitrogenados en la mezcla de volátiles
(en este caso, es la selectividad por el átomo de
nitrógeno).

La gran limitación que presentan los
detectores convencionales (FID, TCD, ECD, NPD u
otros) consiste en la ambigüedad para identificar
inequívocamente una sustancia problema. Se utilizan
los tiempos de retención absolutos (tR) o relativos al
patrón interno (tRR) y estándares certificados
(patrones) para la identificación presuntiva o
tentativa de un compuesto por GC con detectores
convencionales. Este análisis es de tamizaje o de
screening. La identificación confirmatoria de un
compuesto en una mezcla compleja, analizada por
GC, requiere necesariamente la obtención de la
“huella digital”, i.e., espectral, del compuesto. La
información complementaria a la de los tiempos o
índices de retención, obtenidos por GC, es el espectro
de masas (MS), que presenta una combinación única
de fragmentos cargados (iones) generados durante la
disociación o fragmentación de la molécula,
previamente ionizada. La complementariedad del
análisis cromatográfico (screening) con datos
espectrales confirmatorios se logra usando la
combinación de GC-MSD.

En la Figura 2 se ilustra la “tridimensionalidad”
de un análisis GC-MSD, que permite obtener
información sobre: (1) los tiempos de retención, (2) las
áreas cromatográficas y (3) los espectros de masas (MS)
de cada componente en una mezcla, obtenidos por
impacto de electrones (EI) de 70 eV. La energía de 70

eV se estableció como estándar para la
obtención de los MS, que forman parte
también de las bases de datos y
bibliotecas de espectros comerciales,
porque la eficiencia de ionización más
alta -para la mayoría de compuestos
orgánicos-, se logra con electrones
bombardeantes de esta energía. Las
energías (potenciales) de ionización de
las moléculas orgánicas varían de 7 a 14
eV. Durante la colisión con electrones de
70 eV sucede la transferencia de energía
a las moléculas, necesaria para ionizarlas
y formar iones moleculares, M+., pero
también para producir fragmentaciones
de aquellos iones M+* “excitados”, que
tengan exceso de energía interna
suficiente para la disociación de un
enlace químico. Los espectros obtenidos
con electrones de menor energía (15 – 20
eV) se llaman de bajo voltaje, pero casi
no se usan en el método GC-MSD,
porque frecuentemente no permiten
alcanzar la sensibilidad requerida para el
análisis. La técnica de acoplamiento
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Figura 1. Cromatogramas típicos obtenidos por un detector selectivo de masas,
operado en el modo de barrido completo (MSD, full scan), y por un detector de
nitrógeno y fósforo (NPD), de la fracción volátil aislada por el método de purga
y trampa (P&T) de los granos de café tostado. Columna DB-5 (60 m). Split 1:30. 
Obsérvese, entre otros compuestos nitrogenados (piridinas, pirazinas, oxazoles,
tR <30 min), la detección por MSD y NPD de la cafeína en el extracto.
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GC-MSD es de las más usadas combinaciones tándem
en química analítica instrumental y es aplicada al
análisis forense, ambiental, productos naturales,
alimentos, aromas y muchas otras áreas6.

La coincidencia de los parámetros tanto
cromatográficos (tR, tRR o índices de retención, por
ejemplo, índices de Kovàts7), como espectroscópicos,
i.e., espectros de masas (patrón de fragmentación
característico), para las sustancias problema y patrón
(estándar certificado), permite la identificación
completa o confirmatoria del compuesto en una mezcla.
Cuando se usan índices de retención y espectros de
masas, extraídos de la literatura especializada8-11 o de las 
bases de datos (e.g., bibliotecas de espectros, NIST,
WILEY, Adams11, otros), y se comparan con los
parámetros espectroscópicos y cromatográficos de la
sustancia problema, la coincidencia conduce a un
reconocimiento de su estructura, pero todavía no a su
identificación inequívoca, absoluta. Para ello, se
requiere un patrón certificado o -cuando no se dispone
de éste-, se necesita aislar y purificar el compuesto para
su posterior caracterización espectroscópica (espectros
UV, IR, MS, difracción de rayos X, DRX, RMN,
análisis elemental o espectrometría de masas de alta
resolución, HRMS)12. Cada una de las técnicas
espectroscópicas mencionadas aporta parte de la
información estructural, pero en su conjunto, sus
resultados permiten “armar el rompecabezas” y elucidar
la estructura química. 

Sin embargo, en muchos análisis
realizados por GC, los componentes en
mezclas complejas se encuentran en
cantidades mínimas (aromas, extractos de
muestras biológicas, ambientales), es
imposible aislarlos y practicarles varios
análisis espectroscópicos; para muchas
sustancias tampoco se consiguen o existen
patrones certificados. Frecuentemente, la
comparación de los parámetros
espectroscópicos y cromatográficos se hace
con los de las bases de datos o fuentes
bibliográficas, lo que conduce al
reconocimiento de la estructura, mas no a su
identificación confirmatoria, porque queda
un cierto margen de duda o incertidumbre
sobre la identidad estructural,
especialmente, para compuestos nuevos (no
reportados), sustancias isoméricas, o para
aquellas moléculas, que no exhiben iones
moleculares, M+., en sus espectros de masas
(EI, 70 eV).

En la Figura 3, se ilustra el uso
combinado de las técnicas GC-FID,

GC-NPD y GC-MSD, que permiten caracterizar el
extracto de metabolitos secundarios volátiles aislados
por destilación – extracción con solvente simultánea
(SDE) de las hojas de una planta medicinal y
condimentaria, Spilanthes americana (Familia
Asteráceas, nombre vulgar en Colombia, guasca)13.
El análisis por GC-FID permite determinar cuántos
componentes se encuentran en la mezcla y en qué
proporción se hallan (%); el NPD vislumbra la
presencia, en alta proporción, de un compuesto
nitrogenado en el extracto (pico No 67), mientras que
su análisis por GC-MSD y el espectro de masas
(obsérvese la imparidad de masa del ion molecular en
m/z 221) corroboran la naturaleza química de la
sustancia nitrogenada. El patrón de fragmentación de
este compuesto y la comparación de su espectro de
masas con el de la base de datos (NIST) permiten
reconocer la estructura de una amida llamada
espilantol, por el nombre del género Spilanthes sp., en 
cuyas plantas se encuentra este compuesto.

Algunos compuestos, analizados por
GC-MSD, sobre todo, isómeros, presentan
frecuentemente espectros de masas (EI, 70 eV) casi
idénticos. Ello obedece a la rápida isomerización (<
10-8 s) de sus iones moleculares, M+, a una estructura
química común, M+*, a partir de la cual suceden la
disociación y la formación de iones-fragmento con
m/z idénticos y con intensidades (abundancias, %)

Figura 2. Corriente iónica total o reconstruida, i.e., cromatograma (TIC o RIC, 
Total Ion Current o Reconstructed Ion Current, por sus siglas en inglés),
procesada en función del tiempo en un equipo GC-MSD, operado en modo de
barrido completo (full scan). Se observa la “tridimensionalidad” del análisis,
se obtienen tiempos de retención de sustancias, áreas de sus picos
cromatográficos y los respectivos espectros de masas.
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Figura 3. Perfiles cromatográficos típicos obtenidos por: A. GC-FID y B. GC-NPD del extracto
aislado por destilación-extracción con solvente simultánea (SDE) de la planta medicinal
aromática Spilanthes americana (Familia Asteraceae). C. El espectro de masas del compuesto
nitrogenado (pico No 67, EI, 70 eV), correspondiente a la N-isobutil-decatrienamida, espilantol.
Obsérvense el pico del ion molecular con masa impar en m/z 221, que confirma el peso
molecular de la amida, y los dos iones-fragmento complementarios, (C6H9)

+, en m/z 81(100%) y
(C8H15NO)

+, en m/z 141(91%), que son productos de la ruptura alílica de la cadena
hidrocarbonada de la amida.
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muy similares. Un ejemplo “clásico” son los espectros 
de masas de monoterpenos, C10H16, e.g., α-pineno,
β-felandreno y sabineno (Figura 4), caracterizados

por la presencia de las señales en m/z 136, 121, 105,
93 y 77, entre otras, correspondientes a los iones
moleculares M+ y a los fragmentos (M – CH3)+, (M –
C2H5)+, (M – C3H7)+ y C6H5

+, respectivamente.
En la Tabla 1 se reportan los índices de

retención de α-pineno; β-felandreno y sabineno,
obtenidos en columnas con fases estacionarias de

diferente polaridad, i.e., DB-1, fase apolar, poli
(dimetilsiloxano); DB-5, fase apolar-polarizable,
5%-fenil-poli(metilsiloxano) y DB-WAX, fase polar,
poli(etilenglicol)8–11. Aunque las “huellas digitales”,
i.e., los espectros de masas de los tres monoterpenos,
son prácticamente idénticos, sus tiempos e índices de
retención son diferentes, lo que permite reconocerlos
o inclusive identificarlos, por GC-MSD, si se tienen
patrones certificados de estos monoterpenos.

Figura 4. Espectros de masas obtenidos por impacto de electrones (EI, 70 eV) de monoterpenos: A.
α-Pineno; B. β-Felandreno y C. Sabineno. Fuente: Base de datos NIST.
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Tabla 1. Índices de retención de los monoterpenos
α-pineno, β-felandreno y sabineno determinados en las
columnas GC con fases estacionarias de diferente
polaridad8-11.

Compuestos
Columna

DB-1
Columna
DB-WAX

Columna
DB-5

α-Pineno 939-942 1036-1038 932

β-Felandreno 1025-1032 1213-1216 1025

Sabineno 972-976 1130 969

Lo atractivo -desde el punto de vista analítico-,
de un detector selectivo de masas es su capacidad de
operar en tres modos de adquisición de datos, a saber:
universal, selectivo y específico. Cuando se hace un
barrido completo o full scan (MSD funciona como
detector universal), se obtienen espectros de masas de
todos los componentes de la mezcla, que son la base
para reconocer o identificar (si hay patrón) las
sustancias. La velocidad de barrido de masas depende
mucho del tipo de analizador empleado (cuadrupolo,
trampa de iones, tiempo de vuelo o analizador
magnético) y del rango de masas en el cual se hace este
barrido. El rango de masas para el barrido completo se
establece de acuerdo con la naturaleza de la muestra, o
sea, el rango de pesos moleculares de sus componentes. 
La masa mínima para compuestos alifáticos, alcoholes, 
aminas, etc., puede fijarse en m/z 30 - 40 Da (masas
más bajas no se recomiendan, puesto que corresponden 

a las señales del fondo), mientras que para compuestos
aromáticos la masa mínima puede establecerse en m/z
50; la masa superior para el rango de barrido completo
debe corresponder al peso molecular (P.M.) de la
sustancia más “pesada” presente en la mezcla, mas
unas 40 – 50 unidades. Si el intervalo de masas se
escoge mal, por ejemplo, para un análisis por GC-MSD 
de compuestos muy volátiles, de bajo peso molecular,
se coloca el rango de masas muy amplio, e.g., m/z 30 –
550, el número de espectros obtenidos por unidad de
tiempo, será pequeño, lo que afectaría la calidad, la
reproducibilidad y la confiabilidad de los datos
analíticos obtenidos. 

Por ejemplo, para un análisis por GC-MSD de
un aceite esencial típico formado por monoterpenos
(P.M. 136), monoterpenos oxigenados (P.M. 150, 152,
154), sesquiterpenos (P.M. 204) y sesquiterpenos
oxigenados (P.M. 220, 222), se puede “dividir” la
corrida cromatográfica en varios intervalos de tiempo
correspondientes a los rangos de tR de diferentes clases
de sustancias (terpenos) y dentro de estos intervalos, se
puede hacer el barrido de masas en diferentes rangos,
según los P.M. (y volatilidad) de los compuestos
(familias) emergentes de la columna, tal como lo ilustra 
la Figura 5. 

Es importante que los espectros de masas
obtenidos experimentalmente cumplan con los
criterios de calidad (Figura 6), o sea, (1) que en ellos

Figura 5. Cromatograma (corriente iónica total) de un aceite esencial típico analizado por
GC-MSD (modo full scan), en una columna con fase estacionaria apolar (L, 30 m). La corriente 
iónica total se obtiene por full scan en diferentes intervalos de tiempo y masas, acorde con la
clase de terpenos que emerge de la columna, lo que permite mejorar la calidad de los datos
analíticos obtenidos. 
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Figura 6. Criterios de calidad para un espectro de masas. A. Este espectro no exhibe
ningún ion isotópico, no responde a los criterios de calidad. B. El espectro posee todas sus
señales correspondientes, incluyendo las de sus iones isotópicos. C. Es un espectro con
muy alto, excesivo, nivel de ruido (background), no es “de calidad” aceptable. D. El
espectro debe ser consistente con la estructura propuesta, por ejemplo, este espectro de
masas corresponde al ácido benzoico y no al del alcohol β-feniletílico (E), aunque ambas
sustancias poseen el mismo peso molecular (P.M. 122), pero muy diferentes patrones de
fragmentación.



aparezcan todas sus señales (iones), incluyendo las
isotópicas (Figura 6, A y B); (2) que no estén muy
“ruidosos” debido a las señales del fondo
(background) provenientes de la contaminación del
sistema GC-MSD o generadas por los errores en la
calibración o por la asignación incorrecta de los
parámetros de adquisición, e.g., umbral o threshold de 
adquisición muy bajo (Figura 6, C), y (3) que los
espectros experimentales concuerden con la
estructura química propuesta (Figura 6, D y E).

En el espectro de masas del ácido benzoico
(Figura 6, D) aparece el ion molecular, M+., en m/z
122 (98%), también figuran iones característicos, que
confirman su estructura y presencia de grupos
funcionales, i.e., (M – OH)+ en m/z 105 (100%) (ion
benzoilo) y (M – OH – CO)+ en m/z 77 (85%) (ion
fenilo). Mientras que el alcohol β-feniletílico -el ion
molecular corrobora su fórmula bruta [M+. en m/z 122
(25%)]-, experimenta una ionización disociativa muy

distinta, dominada por la ruptura bencílica con
formación del ion tropilio, C7H7

+, en m/z 91 (100%)
(Figura 6, E). El uso de un espectrómetro de masas de 
alta resolución (HRMS) permitiría determinar las
composiciones elementales (diferentes) de estos
compuestos, a través de la medición de la masa exacta
de cada uno de sus iones moleculares.

El detector de masas acoplado a una columna
cromatográfica, puede funcionar como un detector
universal, selectivo o específico, según el modo de
adquisición de datos (corriente iónica total o parcial)6,14. Si
el modo de operación es barrido completo de masas, el
detector funciona como universal, si se monitorean solo
ion(es) seleccionado(s), el sistema de detección se
convierte en un detector selectivo o específico. Por
ejemplo, el fragmento “diagnóstico” en los espectros de
masas de los alquilbencenos es el ion tropilio, C7H7

+, en
m/z 91, que frecuentemente es también el pico de base en
sus espectros. En el cromatograma típico de la mezcla

compleja de compuestos volátiles aislados de
granos de café tostado, es común encontrar
co-elución de varios analitos; por ejemplo, en
este caso, del pirrol y tolueno (Figura 7, A).
Si durante la operación del GC-MSD, el
analizador másico lo atraviesan solo iones con 
m/z 91 y se obtiene la corriente iónica parcial
en función del tiempo, el registro resultante se
llama fragmentograma de masas, en donde
los picos cromatográficos registrados
corresponden a los alquilbencenos presentes u 
otros compuestos en cuyos espectros de
masas eventualmente aparecen los iones con
m/z 91 (Figura 7, B). La identificación
inequívoca, confirmatoria, de cada uno
requiere el uso de los patrones certificados.
Este ejemplo ilustra el funcionamiento del
detector de masas operado en modo SIM,
como un detector selectivo a un grupo o a una
familia de sustancias, cuyas estructuras tienen
fragmento bencílico, que genera el ion
“diagnóstico” en m/z 91, común en todos sus
espectros de masas. 

Cuando se seleccionan los iones
para su monitoreo es importante escogerlos
correctamente. Los criterios de selección
están basados en: (1) intensidad de la señal
(abundancia iónica) debe ser mayor del
30%; (2) masa del ion (m/z) seleccionado
debe ser preferiblemente alta, puesto que
iones con masas pequeñas son comunes
para muchas sustancias; (3) el ion
seleccionado debe ser estructuralmente
representativo de la molécula, por ejemplo,
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Figura 7a. Un fragmento de cromatograma típico (corriente iónica total),
obtenido por GC-MSD, operado en modo de adquisición full scan, del
extracto de aroma aislado por purga y trampa de granos de café tostado; se
observa la co-elución de tolueno y pirrol.

Figura 7b. Fragmentograma de masas del mismo extracto, obtenido por
GC-MSD operado en el modo SIM (ion seleccionado, C7H7

+, m/z 91); se
detectan en el extracto los compuestos de la familia de alquilbencenos; en sus
espectros de masas está presente el ion “diagnóstico” común (m/z 91). 



ser un ion molecular o fragmento “genéticamente”
relacionado con él (i.e., iones hijo o filiales) y, (4)
señales (iones) del fondo (m/z 17, 18, 28, 32, 40, 43, 44)
o de sangrado de fase estacionaria (e.g., m/z 73, 147,
207, 281, 355), degradación térmica de septum,
plastificantes (m/z 149), contaminantes comunes, etc.,
deben excluirse de la lista de ion(es) seleccionado(s). La
Figura 8 ilustra -de una manera abstracta-, la estrategia
de selección de iones para el análisis por GC-MSD-SIM
de un analito target de la muestra. Obsérvese, que la
relación de intensidades de iones característicos en el
espectro de masas adquirido en modo full scan debe ser
la misma que en el obtenido por SIM. Para la
cuantificación e identificación de compuestos target,
por ejemplo, en los análisis ambiental o forense, se
monitorean frecuentemente tres iones seleccionados.
Uno, con el propósito cuantitativo, y los otros son iones

“qualifiers”, “cualificantes”, o sea, se usan para
confirmar la identidad de la sustancia y comparar con el
espectro de masas de la sustancia patrón, obtenido bajo
las mismas condiciones operacionales.

Otro importante uso de GC-MSD-SIM es la
detección selectiva de un compuesto de interés en una
mezcla compleja. Por ejemplo, se requiere establecer la 
posible presencia de un alcaloide sicotrópico,
escopolamina, en un extracto de las flores de
Brugmansia suaveolens, obtenido con fluido
supercrítico (SFE, CO2). En la Figura 9a, aparece la
corriente iónica total (full scan) del extracto aislado por 
SFE de las flores. La presencia de múltiples
interferencias, co-eluciones, la elevación de la línea
base, no permiten obtener un espectro de masas de la
escopolamina (presumiblemente, con tR = 33.67 min),
que cumpla con los criterios de calidad (Figura 6) y,

por ende, es difícil con la confiabilidad
requerida confirmar su presencia en el
extracto y establecer la estructura
química de la escopolamina (Figura 9b).
La búsqueda de la escopolamina en la
base de datos de espectros de masas
(NIST), permite distinguir en su espectro
las señales características en m/z 303 (ion
molecular, M+.), 138 y 94 (pico de base)
(Figura 9c). Estos iones se pueden
“filtrar” selectivamente en el analizador
de masas del equipo GC-MSD operado
en modo SIM, para determinar la
presencia de la escopolamina en el
extracto de flores de la Brugmansia
suaveolens. Como resultado de ello, se
obtiene el fragmentograma de masas,
“libre” de interferencias (Figura 9d), en
donde el alcaloide se detecta
selectivamente y con sensibilidad mucho
más alta, que la del modo full scan. En el
espectro experimental (Figura 9e) las
señales seleccionadas, m/z 94, 138 y 303,
presentan la misma relación de
intensidades que se observa en el
espectro de masas de la sustancia de
referencia (Figura 9c). Este ejemplo
ilustra una ventaja que posee el modo de
adquisición SIM para la detección
selectiva y sensible (de 10 a 100 veces
mayor) de un compuesto de interés en
una mezcla compleja. La cuantificación
de la escopolamina y su identificación
confirmatoria, requerirán necesariamente 
el uso de su patrón certificado.
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Figura 8a. Espectro de masas de un compuesto químico, obtenido en modo de
adquisición full scan (EI, 70 eV). Iones-fragmento a y b son “genéticamente”
relacionados con el ion molecular M+, son productos de su ionización
disociativa, acompañada de pérdida de fragmentos ∆m1 y ∆m2.

Figura 8b. Iones seleccionados para el modo de adquisición SIM. Obsérvese,
que la relación de intensidades de iones característicos es la misma en los
espectros obtenidos por ambos modos de adquisición, full scan y SIM.
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Figura 9a. Corriente iónica total (cromatograma) del extracto aislado por SFE (CO2) de las flores de Brugmansia
suaveolens. Se observa un alto grado de interferencias, co-eluciones y la elevación de la línea base.

Figura 9b. El espectro de masas correspondiente al pico cromatográfico con tR = 33.64 min. Nótese un alto nivel
de ruido y no cumplimiento con los criterios de calidad exigidos para un espectro de masas.



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

42 www.scient iachromatographica .com

Figura 9d. Fragmentograma de masas del mismo extracto de flores de Brugmansia suaveolens, obtenido por
monitoreo de iones seleccionados, “diagnósticos” de la escopolamina, i.e., m/z 303, 138 y 94. 

Figura 9c. El espectro de masas del alcaloide escopolamina extraído de la base de datos NIST e iones
característicos en m/z 303 (M+., obsérvese la masa impar y su concordancia con la regla del nitrógeno) y en m/z 138
y 94 (pico de base).



Una de las aplicaciones muy interesantes, que
ofrecen los equipos y sistemas de datos modernos de
GC-MSD, es la posibilidad -durante la misma corrida
cromatográfica-, de adquirir los datos simultáneamente,
en modos full scan y SIM. En la Figura 10, aparece un
cromatograma típico del aceite esencial de la planta
aromática Lepechinia salvifolia (Familia Labiatae),
obtenido por GC-MSD operado simultáneamente en
ambos modos, full scan (rango de masas m/z 40 – 300)
(Figura 10a) y SIM (Figura 10a y 10d), monitoreando
los iones seleccionados con m/z 154 (ion molecular M+.

del 1,8-cineol) y-a partir de los 30 minutos de la corrida
cromatográfica-, iones con m/z 204 (iones M+. de
sesquiterpenos, C15H24). Dos monoterpenos,
β-felandreno (P.M. 136) y 1,8-cineol (P.M. 154)
co-eluyen parcialmente en una columna con fase
estacionaria polar (Figura 10b). El monitoreo del ion
con m/z 154 simultáneamente con el barrido completo
de masas, permite obtener una información adicional
confirmatoria sobre la presencia del 1,8-cineol en un
pico cromatográfico que eluye en el intervalo de tR =
24.49 – 24.99 min (Figura 10b y 10d).

El monitoreo de iones seleccionados se emplea
cuando en una mezcla compleja o un extracto se buscan 
compuestos target, por ejemplo, residuos de

plaguicidas, en cantidades de trazas. De antemano, se
conoce qué se busca. Los análisis cromatográficos, por
ejemplo, de sustancias de control (drogas) en fluidos
fisiológicos, contaminantes ambientales en aguas, o
residuos de plaguicidas en frutas, vegetales, suelos, se
llevan a cabo inicialmente por GC con detectores
convencionales selectivos, e.g., ECD, NPD, FPD,
según la naturaleza de los compuestos que hay que
detectar; es un análisis de tamizaje o screening, que
permite obtener una identificación presuntiva o
tentativa de la sustancia, para la cual posteriormente se
requiere la confirmación espectral de su identidad. La
identificación tentativa se basa únicamente en la
coincidencia de los tiempos de retención del
compuesto estándar (patrón) y del analito target, e.g.,
el supuesto pesticida o metabolito de una droga
presente en la muestra. Los patrones y la muestra se
analizan bajo las mismas condiciones operacionales
cromatográficas (columna, programación de
temperatura, iones seleccionados para SIM, detector,
etc.). Si coinciden los tiempos de retención y la relación 
de intensidades de iones seleccionados en los espectros 
adquiridos por GC-MS-SIM del analito target y de su
patrón certificado, se considera positiva la
identificación de la sustancia problema.
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Figura 9e. El respectivo espectro experimental obtenido en tR = 33,67 min, la relación de intensidades de los
iones seleccionados es la misma que se observa en el espectro de referencia (C).
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Figura 10a. Corriente iónica total (cromatograma) obtenido por GC-MS operado en modo de full scan del aceite
esencial hidro-destilado de Lepechinia salvifolia (Familia Labiatae). Columna polar (DB-WAX, 60 m).

Figura 10b. Fragmento del mismo cromatograma donde se observa la co-elución de β-felandreno y 1,8-cineol.
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Figura 10d. Corriente iónica total (full scan) y corrientes parciales de iones con m/z 154 (1,8-cineol) y, a partir de 30
minutos, m/z 204 (M+., sesquiterpenos).

Figura 10c. Espectro de masas de 1,8-cineol (C10H18O). Obsérvese el ion molecular de alta intensidad en m/z 154.



En la Figura 11, aparecen fragmentogramas
de masas de la mezcla de patrones de pesticidas
organoclorados y del extracto orgánico de una
muestra de agua de río. Se observa la coincidencia de
tiempos de retención de un pico (tR = 45.33 min) del
cromatograma de la muestra (extracto del agua) y del
patrón de endosulfan sulfato (tR = 45.30 min). Sus
espectros, obtenidos en modo SIM (junto con los tR)
coinciden, lo que conduce a la confirmación de la
presencia de endosulfan sulfato en la muestra de agua
analizada.

Sin embargo, en algunos casos, se presentan
los llamados “falsos positivos”. Como se mencionó,
las identificaciones presuntivas, “unidimensionales”,
se basan solamente en la coincidencia de tiempos de
retención del los analitos target y compuestos
estándar, pero este resultado debe ser confirmado por
GC-MSD-SIM, cuando los compuestos de interés se
encuentran en la mezcla a nivel de trazas. El modo de
adquisición SIM se escoge no solo por su carácter
altamente selectivo para la detección, sino por su
sensibilidad mucho más alta de la que se alcanza en el
modo de adquisición full scan.

Como ya se mencionó, para la confirmación de
un compuesto target en la muestra se requiere usar su
patrón certificado. Para el análisis GC-MSD en modo
SIM, generalmente, se escogen 3 iones “diagnósticos”,
característicos (uno para cuantificación y otros
“qualifiers”), los criterios de selección de iones se
discutieron anteriormente (Véase Figura 8). En una
ventana de tiempo de retención en la cual eluye el
compuesto patrón (e.g., tR ± 0,5 min), se miden
corrientes iónicas parciales de los iones “diagnóstico”
seleccionados. La muestra real, luego, se analiza bajo
las mismas condiciones operacionales GC-MS-SIM,
que se emplean para el análisis de un patrón o de varios
patrones. Es importante mencionar, que cuando se
establece el método, para cada compuesto patrón, se
usa su propia ventana de tR ± 0,5 min, dentro de la cual
se monitorean iones seleccionados, característicos de la 
sustancia. Únicamente, cuando se aprecian: (1) la
coincidencia de los tiempos de retención; (2) la
relación señal/ruido mayor de 1:3 – 1:10 y (3) la misma
relación de intensidades de los iones seleccionados en
los espectros de los compuestos target y patrón, se
puede confirmar la identidad del analito target en la
muestra. 
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Figura 11a. Fragmentogramas de masas, obtenidos por GC-MS-SIM (iones seleccionados con m/z 172, 237, 274 y 385), de
la mezcla de patrones certificados de pesticidas organoclorados (I) y del extracto orgánico de agua de río (II).
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Figura 11c. Espectro del analito que eluye en el mismo rango de tR que el endosulfan sulfato (b). Obsérvese la
similitud de ambos espectros, (a) y (b), que junto con los tiempos de retención, tR, similares, permiten confirmar la
naturaleza química del contaminante en agua, i.e., endosulfan sulfato.

Figura 11b. Espectro del patrón certificado de endosulfan sulfato (a).
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Si los tiempos de retención son los mismos
(condición necesaria, mas no suficiente), pero las
relaciones de intensidades de los iones seleccionados
en los espectros de los compuestos target y patrón no
coinciden, o sea, no son iguales, se diferencian en más 
de 10%, se observa la situación del llamado “falso
positivo”, i.e., la supuesta presencia del analito target
buscado en la muestra no se confirma, se descarta
(Figura 12). 

En conclusión, el análisis de los compuestos
target a nivel de trazas (metabolitos, contaminantes
ambientales, drogas, etc.) en una muestra debe realizarse
por varias técnicas, a saber: (1) GC con detectores
selectivos convencionales para cuantificación, screening
o identificación preliminar o presuntiva, y (2) por
GC-MSD-SIM6,14, para análisis confirmatorio, por
medio del monitoreo de por lo menos tres iones
característicos, “diagnósticos” del analito target, y por

Figura 12a. Fragmentogramas de masas de la mezcla de patrones (I) y del extracto de agua (II).
Obsérvese la coincidencia de tiempos de retención de los compuestos (a) y (b). 

Figura 12b. Espectros obtenidos por GC-MS-SIM de iones característicos del compuesto patrón (a) y
del analito (b), que no coinciden en absoluto. Si no se tuviesen en cuenta los registros espectrales, la
situación presentaría el típico “falso positivo”, o sea, la “identificación” basada únicamente en la
coincidencia de tiempos de retención de las dos sustancias.
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comparación de sus tiempos de retención, tR, y de los
espectros (fragmentogramas) con los de la sustancia
patrón. Para análisis confirmatorio el uso de patrón es
obligatorio. La cuantificación de analitos puede hacerse
tanto con detectores selectivos sensibles (e.g., ECD),
como directamente por el método GC-MS-SIM, como se
lleva a cabo, por ejemplo, para la detección y
cuantificación de los hidrocarburos poliaromáticos
(PAHs), pero siempre evitando la posibilidad de reportar
los llamados “falsos positivos”. Para algunos análisis
críticos, cuyos resultados pueden tener implicaciones
legales (muestras forenses, ambientales), frecuentemente
es necesario recurrir también al cambio de la técnica de
extracción del analito, por ejemplo, de la extracción
líquido-líquido (LLE) a la extracción en fase sólida
(SPE), y viceversa; ello permite, junto con el análisis
instrumental, aumentar la confiabilidad de los resultados
obtenidos.
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1. Introdução
Desde a introdução da cromatografia líquida no

início da década de 1900 1,2, praticamente nenhuma
atenção foi dada à miniaturização da técnica durante
cerca de meia década. Os trabalhos pioneiros de A.J.P.
Martin e diversos colaboradores na área de
cromatografia 3-5 culminaram com o desenvolvimento

do alicerce do que seria posteriormente a cromatografia
líquida de partição e a cromatografia em fase gasosa.
Graças a estes trabalhos, Martin recebeu, em 1952, o
Prêmio Nobel de Química, o qual foi dividido com um
de seus colaboradores, Synge. Entretanto, e apesar
destes avanços, a verdadeira miniaturização na área
surgiu com os trabalhos de Marcel J.E. Golay, o qual, ao
entrar em contato com a cromatografia, ficou intrigado
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Resumo
Apesar das inúmeras vantagens obtidas com a substituição das colunas de HPLC por colunas capilares

(c-LC ou micro-LC), esta última ainda não conseguiu atingir o mesmo grau de popularidade de sua contrapartida
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presente trabalho, as principais vantagens do uso de colunas capilares
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com a matemática do processo de separação. Sendo um
engenheiro elétrico por formação e experiência, tentou
interpretá-la por meio das equações dos telegrafistas,
utilizadas para  descrever o processo em linhas de
transmissão. Golay apresentou esta comparação única
em um Simpósio sobre Cromatografia Gasosa,
organizado durante o Congresso Nacional da American
Chemical Society, em 1956, o qual foi publicado
somente no ano seguinte.6  Ainda em 1956, Golay
continuou os trabalhos teóricos e alguns experimentais,
apresentando os resultados na forma de relatórios
internos para a empresa onde trabalhava. O relatório
datado de 5 de Setembro de  1956, no qual Golay
sugeriu experimentos com um tubo capilar de 0,5-1 mm
de diâmetro interno contendo uma fase estacionária
apropriada, é considerado o mais importante.7 Estes
experimentos foram realizados no outono de 1956, e
relatam os primeiros resultados experimentais com
colunas capilares de cromatografia gasosa. A amostra
era constituída de uma mistura Phillips 37
(hidrocarbonetos) e uma mistura de isômeros do
pentano. A coluna possuia 12 pés (366 cm) de
comprimento por um diâmetro interno de  0.055
polegadas. (1.37 mm), tendo a parede interna recoberta
com Carbowax 1540 (polietileno glicól). A detecção foi
efetuada com um galvanômetro de alta velocidade, e um
micro-TCD, especialmente feito por Golay para este
trabalho. Os cromatogramas foram obtidos na
temperatura ambiente. O relatório final, contendo a
teoria completa das colunas capilares tubulares abertas – 
ainda válida hoje, 50 anos depois –, foi apresentado no
Simpósio sobre Cromatografia Gasosa realizado em
Amsterdam, The Netherlands8, em Maio de 1958.

A miniaturização em cromatografia líquida foi
muito mais lenta que em gasosa. Geralmente,
admite-se como um dos pilares da miniaturização em
LC o trabalho pioneiro de Czaba Horvath, em 1967,
com colunas de aço-inox empacotadas de 1 mm de d.i. 
e 2 m de comprimento. A separação de nucleotídeos
deu origem às colunas denominadas microbore 9.

Entretanto, a verdadeira miniaturização da LC
ocorreria em 1973, com Ishii e colaboradores10,
utilizando uma coluna de PTFE de 0,5 mm d.i. e 15
cm de comprimento para a separação de
hidrocarbonetos aromáticos polinucleares. Neste
período, Ishii cunhou o termo “micro-LC”.

O outro salto importante na direção da
miniaturização em cromatografia líquida foi o
trabalho publicado em 1979, por Dandeneau e
Zerenner11, no qual descreveram, pela primeira vez,
os tubos capilares flexíveis de sílica fundida, os quais
se tornariam, depois, o tubo padrão para preparo de
colunas capilares e nano em cromatografia líquida.

2. Características das colunas
empregadas em comatografia líquida

Existem muitas classificações diferentes
empregadas em cromatografia líquida, sendo a mais
popular, no momento, aquela que leva em
consideração o diâmetro interno da coluna e, como
consequência, a faixa de fluxo ou vazão da fase móvel.
A Tabela 1 apresenta as principais características
destas colunas e a nomenclatura geralmente adotada12. 

Tabela 1. Classificação da técnica cromatográfica em
função do diâmetro interno da coluna.

D.I. da Coluna
Fluxo (Vazão)

da F.M.
Nome da Técnica

3,2 – 4,6 mm 0,5 – 2,0 mL min-1 HPLC convencional

1,5 – 3,2 mm 100 – 500 µL min-1 LC “microbore”

0,5 – 1,5 mm 10 – 100 µL min-1
LC em escala micro

(µ-LC)

150 – 500 µm
(0,15 – 0,5 mm)

1 – 10 µL min-1 LC capilar (c-LC)

10 – 150 µm
(0,01- 0,15mm)

10 – 1000 nL min-1 nano-LC (n-LC)

D.I. = diâmetro interno; F.M. = Fase Móvel

As colunas convencionais de HPLC são
caracterizadas por apresentarem um diâmetro interno
superior a 3,2 mm e inferior ou igual a 4,6mm. Ainda
são, de longe, as colunas mais empregadas em
cromatografia líquida neste momento. Em função
destas características, a maior parte dos equipamentos 
desenhados para HPLC opera bem com estas colunas,
sem modificações ou adaptações. O fluxo típico
destas colunas situa-se ao redor de 1,0 mL/min, com
uma faixa entre 0,5 e 2,0 mL/min. 

As colunas denominadas “microbore”
representam um primeiro estágio na tentativa de
miniaturização da técnica. São colunas de diâmetro
interno, usualmente entre 1,5 e 3,2 mL/min (algumas
empresas fabricam colunas com diâmetro interno ao
redor de 3,0 mm ao invés de 3,2 mm). Os equipamentos 
convencionais, desenhados para HPLC convencional,
de última geração, são capazes de operarem com estas
colunas sem modificações. Com um fluxo típico entre
100 e 500 microlitros por minuto (0,1-0,5 mL/min),
representam uma boa economia de solvente em relação 
à convencional, gerando cromatogramas semelhantes.

Colunas de diâmetro entre 0,5 e 1,5 mm de
diâmetro são, usualmente, referidas como microcolunas
para cromatografia líquida (micro-LC). Operam com
fluxos bem mais baixos que as convencionais (10 a 100
µL/min) e requerem equipamentos especiais para que as
vantagens da técnica possam ser utilizadas. Sua
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principal característica em relação à convencional é a
enorme economia de solvente. As colunas de diâmetro
interno 1,0 mm foram bastante utilizadas na década de
1970, quando dos primeiros estudos da miniaturização
da técnica, sendo então denominadas de colunas
“microbore”, o que gera alguma confusão com a
classificação apresentada acima.

A verdadeira miniaturização da técnica, com
suas vantagens e limitações, inicia-se com as colunas
capilares, similar ao que ocorreu em cromatografia
gasosa. Estas colunas possuem diâmetro interno entre
0,15 e 0,5 mm (150 a 500 µm) e operam em fluxos
(vazões) abaixo de 10 µL/min. Devido ao pequeno
diâmetro do tubo, recebem o nome genérico de
colunas capilares para LC. Devido ao baixo fluxo
(1-10 µL/min), o uso destas colunas requer mudanças
significativas na instrumentação, não apresentando
resultados satisfatórios se utilizadas em um sistema
convencional de HPLC, sem modificações.

As colunas para nano-LC são um caso particular
das colunas capilares. São colunas de dimensões
capilares ( abaixo de 0, 15mm ou 150 µm de diâmetro
interno) que operam com fluxos da ordem de nanolitros
por minuto (10 – 1.000 nL/min). Requerem
instrumentação ainda mais especializada, e seu emprego 
– a despeito das vantagens – ainda é bastante restrito.

A Figura 1 ilustra uma comparação, em escala, 
do diâmetro interno típico das principais colunas
utilizadas em HPLC. Nota-se a grande diferença de
diâmetro interno entre as colunas “convencionais” de
HPLC, de diâmetro interno 4mm, e as capilares de
diâmetro interno inferior a 0,5mm.

3. Características das 
colunas empregadas em
cromatografia líquida capilar

As colunas capilares constituem, atualmente, a 
forma de miniaturização mais investigada em LC.
Seguindo as mesmas etapas ocorridas com a
miniaturização da cromatografia gasosa, o uso de
tubos capilares de sílica fundida, de diâmetro interno
inferior a 500 µm (0,5 mm) representa a forma mais
popular de cromatografia líquida miniaturizada. A
Figura 2 ilustra as principais formas de colunas
capilares existentes no momento para LC. 

Figura 1. Comparação entre o diâmetro interno das
principais colunas empregadas em HPLC.

Figura 2. Formatos de colunas capilares empregadas em cromatografia líquida. (A): corte longitudinal;
(B): corte frontal.
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As colunas capilares microempacotadas são
feitas preenchendo-se o tubo capilar (geralmente de
diâmetro interno 0,1 a 0,2 mm) com partículas de
diâmetro interno igual ou inferior a 5 µm. A técnica
mais empregada para tal é preparar-se uma suspensão
das partículas em um solvente apropriado
(denominada “slurry packing”) a qual é pressurizada
para dentro da coluna por uma bomba de alta
pressão9. Partículas de diâmetro interno entre 1 e 3
mícrons têm sido utilizadas com sucesso nesta
técnica. Entretanto, a diminuição do tamanho das
partículas para obtenção de maior eficiência (N) é
acompanhada de uma perda de permeabilidade da
fase móvel e consequente aumento da pressão na
coluna, o que exige equipamentos mais
especializados para que as vantagens do uso destas
colunas possam ser observadas.

As colunas tubulares abertas, à semelhança de 
suas similares em cromatografia gasosa, ao invés de
apresentarem partículas preenchendo, possuem um
filme fino da fase estacionária apenas na parede
interna do tubo (daí serem também denominadas de
WCOT – do inglês “walll coated open tubular”, ou
tubular aberta com a parede revestida). A parte central 
da coluna é aberta (daí o nome tubular aberta, em
inglês “open tubular column”), o que confere grande
permeabilidade à coluna, e elimina o denominado
“efeito dos múltiplos caminhos” da equação de
alargamento da banda9. A maior dificuldade do uso
destas colunas deve-se ao fato da baixíssima
capacidade das mesmas, exigindo sistemas especiais
de introdução da amostra e detectores com volumes
mortos muito pequenos. É a forma de coluna capilar
ainda menos estudada e menos desenvolvida, ainda
que do ponto de vista teórica deva ser a de maior
interesse quando integralmente desenvolvida.

As colunas capilares monolíticas representam
uma alternativa às colunas tubulares abertas quando
uma maior permeabilidade da coluna é desejada. Por
não possuírem partículas, mas sim um leito
cromatográfico preenchido com um monolito, a
restrição à passagem da fase móvel é menor,
resultando em pressões menores e permitindo o uso
com fluxos maiores. Uma vez que a coluna toda é
preenchida com a fase estacionária, estas colunas
possuem maior capacidade do que as tubulares
abertas.

4. Vantagens das colunas capilares 
em cromatografia líquida

4.1. Menor consumo de fase móvel. 

Esta vantagem das colunas capilares sobre as
convencionais é bastante óbvia e simples de entender:
pelo fato de empregarem um fluxo (vazão) mais baixo 
da fase móvel, o consumo de solvente será muito
inferior. Em condição típica, o fluxo empregado em
HPLC é da ordem de 1mL.min-1 ao passo que em
c-LC (cromatografia líquida com colunas capilares) o
fluxo típico é de 1 µL.min-1. Neste caso, o consumo de 
fase móvel pela c-LC quando comparada à HPLC será 
1.000 vezes menor. A Tabela 2 ilustra o consumo de
eluente por várias colunas, operando em condições
típicas. Observa-se que enquanto em HPLC, usando
colunas convencionais, o consumo em um dia de
trabalho (8 horas) foi de meio litro (0,5L), o da coluna
capilar foi de meio mililitro (mL). As vantagens da
redução no uso de fase móvel não se reflete apenas na
diminuição do custo de aquisição do solvente mas
também no menor custo de descarte e, acima de tudo,
a menor exposição do analista a grandes volumes de
solventes tóxicos.

Tabela 2. Influência do diâmetro interno(ID) da coluna no
volume de solvente consumido em um dia típico de trabalho 
(8 horas).

ID da coluna
Fc típico
(8 horas)

Consumo
de solvente

4.0 mm 1.0 mL/min 500 mL

2.0 mm 0.2 mL/min 120 mL

1.0 mm 50 µL/min 24 mL

0.5 mm 15 µL/min 7.0 mL

0.3 mm 5.0 µL/min 2.0 mL

0.2 mm 1.0 µL/min 0.5 mL

4.2. Maior “mass sensitivity” (sensibilidade de
massa) que a HPLC

Um dos detectores mais empregados em HPLC
é baseado na absorção de luz quando uma solução
contendo o analito de interesse atravessa a cela de
detecção9. Parte da luz será absorvida e outra parte será
transmitida pela solução, detectada e registrada pelo
sistema de dados do equipamento. Por meio de um
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conversor logaritmo, a transmitância (T) é convertida
para Absorbância, a qual será empregada para a análise 
quantitativa. A quantificação do analito é efetuada com 
base na “lei” de Beer-Lambert-Bougert, a qual
estabelece que a radiação absorvida pelo analito
depende de sua absortividade (a), do comprimento do
caminho óptico (b) e da concentração na fase móvel
(c), de acordo com a Equação 1:

A = a.b.c. (eq.1)

Uma vez que a absortividade é uma propriedade 
da substância, e o caminho óptico é um parâmetro fixo
que depende apenas do comprimento do caminho
óptico,ou seja, da cela de detecção, a Absorbância (A)
dependerá então diretamente da concentração c,
podendo ser expressa como (Equação 2).

A = x.c

onde x substitui a.b na Eq.1, e ilustra o fato 
de que se estes parâmetros forem mantidos 
constantes a Absorbância, A, dependerá
diretamente da concentração, c. 

Como c é uma relação entre a
massa do analito presente na cela no
momento da detecção (m) e o volume
desta (v), ou seja, c = m/v, mantendo-se a
massa constante e diminuindo-se o
volume do eluente, haverá um aumento
na concentração da amostra e, como
consequência, da Absorbância da solução 
em análise.  Um excelente exemplo deste
efeito é quando a mesma solução é
introduzida em uma sistema HPLC e em
um sistema c-LC. Uma vez que o fluxo
(vazão) da fase móvel em c-LC é muito
menor, haverá menor quantidade de
solvente, ou seja, a concentração do
analito na cela de detecção será maior. Se
todas as variáveis permanecerem
constantes, haverá um aumento do sinal
analítico em c-LC quando comparado
com HPLC; este efeito é geralmente
referido como “aumento da sensibilidade
de massa” (“mass sensitivity”) em
HPLC, e produz um aumento no sinal
analítico.

Outros detectores, além dos
baseados na absorção da radiação
UV-VIS, apresentam esta característica e
são denominados detectores sensíveis à

massa9 do analito presente na cela no momento da
detecção. Outro exemplo deste tipo de detector é o
espectrômetro de massas empregando electrospray
como fonte de ionização (ESI)13. A Figura 3 mostra
uma comparação entre os resultados quantitativos
obtidos para dois analitos empregando colunas de
diferentes diâmetros internos e com a detecção sendo
feita por espectrometria de massas (LC-ESI-MS). O
número à direta superior para cada cromatograma
representa a contagem de área registrada no
espectrômetro de massas. Como pode ser observado,
um aumento significativo na área é observado quando
o diâmetro interno do tubo é diminuído (mais de 2
milhões de contagens de área para a coluna capilar
contra cerca de 7.000 para a convencional). 

Figura 3. Variação do sinal analítico para uma mistura de dois compostos em
função do diâmetro interno da coluna. 



4.3. Acoplamento com Espectrometria de Massas

A forma de ionização mais empregada
atualmente no acoplamento entre HPLC e
Espectrometria de Massas emprega uma interface do
tipo Electrospray13. Este acoplamento funciona de
forma otimizada quando o fluxo (vazão) da coluna de
cromatografia líquida é entre 5 e 10 µL/min. Estes
fluxos não são atingidos com boa reprodutibilidade
empregando-se sistemas de cromatografia líquida
convencionais, otimizados para operarem em fluxos
próximos a 1 mL/min. Assim, é bastante comum os
sistemas convencionais utilizarem uma divisão do
fluxo da fase móvel (“split”), fazendo com que apenas
parte do fluxo entre no MS. Por outro lado,
empregando-se colunas capilares, em especial com
bombas as quais operam em microfluxos da fase
móvel, a divisão (“split”) da fase móvel é
desnecessária. Outra possibilidade neste caso é
utilizar-se um fluxo auxiliar (“make-up”) de nitrogênio 
na interface para se adequar os fluxos das colunas de
diâmetro maior ao ideal para o acoplamento. Nestes
casos, o uso de colunas capilares simplifica o
acoplamento e o fluxo utilizado é o ideal para se obter
máxima sensibilidade no uso do Electrospray13.

4.4. Maior simplicidade no interfaceamento
com outras técnicas analíticas

Empregando-se colunas de diâmetro interno
4,6mm em HPLC, o volume total de um pico é
usualmente superior a 100 µL, o que torna o
acoplamento com outras técnicas analíticas mais
difícil. Uma técnica analítica particularmente
interessante a ser melhor explorada é a LC-GC, na qual
efetua-se uma pré-separação da amostra em uma
coluna de HPLC e o pico (ou parte dele) é transferido
para uma coluna de cromatografia gasosa para outra
etapa de análise. Um exemplo de aplicação deste
enfoque seria empregando-se a HPLC como uma
forma de “clean-up” da amostra a ser analisada por
cromatografia gasosa. Neste caso, a amostra é
introduzida na coluna de HPLC e quando chegar o
tempo de retenção do composto de interesse o fluxo da
fase móvel é desviado do detector e encaminhado para
uma coluna de cromatografia gasosa, usualmente por
meio de uma válvula comutada por tempo por um
software. Este enfoque é particularmente interessante,
por exemplo, no caso de análise de pesticidas voláteis
em amostras de alimentos. A primeira coluna serve
para “limpar” a amostra de carboidratos, proteínas,
corantes e outros compostos não voláteis os quais
danificariam a coluna de GC se nela introduzidos.

Assim, quando a fração contendo os pesticidas voláteis
eluir da coluna de HPLC, ela é direcionada para o
sistema de introdução de amostra do GC e depositada
no injetor. A partir daí, o gás de arraste irá carrear a
fração para a coluna, e ocorrerá então a análise da
mesma. Outro exemplo de aplicação seria na análise de
enantiômeros voláteis em fluidos biológicos. A
presença de vários compostos não voláteis na amostra
requer extensivo preparo de amostras para que os
mesmos não danifiquem a (usualmente frágil) coluna
quiral. Neste exemplo, a amostra de fluido biológico
contendo os enantiômeros é introduzida na coluna de
HPLC e, no tempo de retenção dos mesmos, o efluente
da coluna é dirigido para o injetor do GC pelo mesmo
sistema de válvula descrito anteriormente. Assim,
evita-se danificar a coluna quiral de GC com
compostos não voláteis. Vários outros exemplos deste
tipo de acoplamento, uma das modalidades da
denominada cromatografia multidimensional, podem
ser encontrados na literatura14-18. Apesar de
amplamente estudado nas décadas de 1980 e 1990, este 
enfoque foi praticamente abandonado pelo fato do
grande volume de um pico de uma coluna
convencional de  HPLC (>100µL) ser incompatível
com o pequeno volume aceito pelas colunas capilares
de cromatografia gasosa (1-2µL). Em muitos casos,
apenas uma fração do pico de HPLC podia ser
transferido para a coluna de GC, técnica denominada
de “heart cutting”, fazendo com que o perfil do
cromatograma de GC variasse dependendo do local de
amostragem no pico de HPLC. Mais recentemente, a
disponibilidade comercial de sistemas para introdução
de grandes volumes de amostras em GC (“large
volume injection”), possibilitou este acoplamento com
maior facilidade. Entretanto, o custo e dificuldade de
operação da maioria destes sistemas dificultou a
aceitação destes sistemas entre os analistas. Este
problema pode ser solucionado com facilidade pelo
uso de cromatografia líquida capilar ao invés de HPLC
convencional. Neste caso, o volume típico de um pico
será da ordem de 1-2 µL, o qual pode ser integralmente
transferido para a coluna de GC, sem dificuldades ou
artifícios.

4.5. Emprego de Fases 
Estacionárias “Exóticas”

Pelo fato das colunas capilares apresentarem
menor diâmetro interno, a quantidade de fase
estacionária dentro da coluna é proporcionalmente
menor. Como consequência, pode-se empregar fases
estacionárias mais caras, usualmente denominadas de
“exóticas”, como as fases estacionárias quirais. O
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custo acentuadamente maior destas colunas quando
comparadas com as colunas de ODS (C-18), por
exemplo, dificultam ou até mesmo impedem a
ampliação desta importante área de pesquisa, em
especial suas aplicações na área farmacêutica.
Entretanto, com o desenvolvimento das colunas
capilares, quantidades muito pequenas de fase
estacionária são necessárias. A Figura 4 ilustra uma
separação de uma mistura racêmica de aminoácidos
em uma coluna capilar quiral onde observa-se uma
excelente separação entre os enantiômeros.

Uma vez que utiliza pequenas quantidades de
fases estacionárias, este enfoque se torna
particularmente atraente quando do desenvolvimento
de um método para o qual várias colunas diferentes
precisam ser testadas e a quantidade de fase
estacionária disponível é pequena.

4.6. Inércia Química da coluna de sílica
fundida (capilar) quando comparada 
com a de metal (convencional).

Enquanto que a maior parte das colunas de
HPLC são feitas de metal, o tubo empregado nas
colunas capilares é usualmente de sílica fundida. A
sílica é um material sintético de elevada pureza, na
qual a concentração de metais e de grupos silanóis é
mantida baixa e controlada. Assim, este é o material
mais inerte disponível no momento para utilizar no
preparo de colunas para cromatografia, e largamente
empregado nas colunas de cromatografia gasosa.
Infelizmente, a resistência dos tubos de sílica fundida
é inversamente proporcional ao diâmetro do tubo, e
colunas com diâmetros muito superiores a 0,5 mm

tendem a ser extremamente frágeis. Assim, não são
preparadas colunas de HPLC em tubo de sílica
fundida. Entretanto, como as colunas capilares
possuem diâmetro menor, este tipo é o mais
apropriado e utilizado para o preparo destas colunas.
O desenvolvimento de colunas capilares de elevada
inércia química desenvolveu uma demanda para que
as outras partes da coluna e do próprio sistema de
tornassem inertes. Assim, os “frits” (filtros colocados 
nas duas extremidades da coluna para segurar a fase
estacionária dentro do tubo) de metal empregados em
HPLC começaram a ser substituídos por frits
produzidos dentro da própria coluna, por meio de
processos de sinterização de sílica e seus derivados.
Isto produz um meio mais inerte e evita adsorção de
compostos de caráter ácido ou básico acentuado, em
baixas concentrações. Outra consequência foi a
substituição de tubos, uniões, conexões de aço inox,
empregadas em HPLC, por materiais mais inertes
como PEEK e Teflon. A consequência destes
cuidados tem sido a produção de colunas mais inertes
do que as de HPLC, e que permitem a análise de
compostos de maior polaridade com melhor forma
dos picos.

4.7. Facilidade na inspeção visual das colunas

As colunas capilares feitas de sílica fundida
apresentam uma camada externa de poliimida para
aumentar a flexibilidade e resistência mecânica do
tubo, pois a sílica fundida (transparente como o vidro) 
é frágil. Mesmo assim, quando uma coluna de sílica
fundida é colocada contra a luz, é possível observar
seu interior e determinar irregularidades no

Figura 4. Separação de uma mistura racêmica de aminoácidos em coluna quiral capilar.



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

58 www.scient iachromatographica .com

empacotamento, tais como vazios e canais
preferenciais, e outros defeitos. Estas irregularidades
produzem alargamento da banda cromatográfica e
deterioram a qualidade da separação. Esta facilidade
não ocorre nas colunas de HPLC, as quais são
usualmente feitas de metal não transparente.

4.8. Maior permeabilidade 
das colunas capilares

A permeabilidade é definida como a facilidade 
com a qual a fase móvel percola através da coluna9

.

Em estudos independentes, Novotny e Verzele
determinaram que a resistência típica das colunas de
HPLC é Ø = 800 – 1.000, enquanto que das colunas
capilares Ø = 400. Portanto, a diminuição do diâmetro
do tubo acarreta uma diminuição na resistência à
passagem da fase móvel e, como consequência, aumenta 
a permeabilidade da coluna. Outra decorrência deste
fato é a diminuição na pressão das colunas capilares
quando comparadas com as convencionais de HPLC.

4.9. Facilidade em efetuar-se programação 
de temperatura em LC capilar

Apesar de amplamente utilizada em
cromatografia gasosa, em especial com colunas
capilares, a mudança da temperatura da coluna durante
uma análise é praticamente inexistente em HPLC. Uma 
das razões é que os tubos de metal e parede espessa,
empregados nas colunas de HPLC, não transferem de
forma adequada o calor para dentro da coluna,
produzindo uma distribuição irregular de temperatura
entre a parede externa da coluna, a parede interna, a
fase estacionária e a fase móvel. O desenvolvimento
das colunas capilares de sílica fundida auxilia na
solução deste problema de diferentes formas. Em
primeiro lugar, o tubo é de diâmetro menor, a parede
muito mais fina e a transmissão de calor mais
homogênea e rápida. Assim, a temperatura dentro e
fora da coluna será praticamente a mesma, e igual à da
fase móvel. Isto torna desnecessário um artifício
adicional que é o preaquecimento da fase móvel
quando emprega-se colunas convencionais de HPLC.
O desenvolvimento de instrumentação adequada para a 
programação de temperatura em LC capilar tem
tornado este tema de grande interesse pela comunidade
científica internacional, sendo previsível que a
programação de temperatura em HPLC e LC capilar
deverá ser tema de grande interesse na próxima década, 

uma vez que poderá diminuir ou mesmo substituir o
uso de gradiente de fase móvel e seus inconvenientes
(inclusive o financeiro).

5. Limitação para o uso da
cromatografia líquida capilar

Em principio, qualquer análise passível de ser
efetuada por HPLC poderá ser feita, com vantagens,
empregando-se LC capilar. Na prática, ainda existem
algumas dificuldades a serem vencidas para que a
popularização da LC capilar ocorra de forma similar
ao que ocorreu com a GC capilar.

5.1. Necessidade de instrumentação dedicada

Uma vez que as colunas de LC capilar são
bastante menores que as de HPLC, esta
miniaturização deve ser acompanhada por toda a
instrumentação para que as vantagens do uso destas
colunas sejam observadas. Assim, o volume da cela
do detector deverá ser diminuído (alguns nL contra
cerca de 8-10 µL em HPLC convencional); o volume
de injeção deverá ser bastante menor (menos de 60 nL 
em LC capilar contra > 20 µL em HPLC); a bomba
deverá ter um erro absoluto no fluxo muito inferior
que a de HPLC convencional, uma vez que irá
bombear tipicamente alguns µL/min; as conexões
deverão ser minimizadas para evitar alargamento da
banda etc. De forma adicional, cuidados especiais
deverão ser tomados com a amostra, tais como
filtração da mesma; filtração da fase móvel, uso de
solventes mais puros tanto para fase móvel quando
para diluição da amostra, e assim por diante. Portanto, 
a minimização das colunas exige o desenvolvimento
de sistemas dedicados para LC capilar, o que não tem
ocorrido ainda com a maior parte das empresas do
setor, as quais insistem em apenas adaptar soluções
paleativas, instalando adaptadores nos sistemas de
HPLC para operarem em LC-capilar (como, por
exemplo, colocar um divisor ou “splitter” na bomba
para diminuir o fluxo da fase móvel). Certamente, o
desenvolvimento contínuo desta área fará com que as
grandes empresas produtoras de instrumentos para
HPLC concentrem esforços no desenvolvimento de
equipamentos dedicados à LC capilar, o que
rapidamente permitirá a popularização da técnica,
como ocorreu com a GC.
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5.2. Desenvolvimento de novas colunas

Apesar da tecnologia para o preparo de
qualquer coluna usada em HPLC estar disponível
também para LC capilar, a limitação descrita no item
anterior faz com que a oferta de colunas capilares seja
ainda restrita às fases mais populares, como C-18.
Outro problema com relação às colunas é a falta de
similaridade entre colunas de diferentes fabricantes, o
que obriga o usuário à fidelidade a uma empresa. Isto
ocorre também em HPLC, uma vez que a maioria das
colunas ainda são baseadas em sílica. Havendo pelo
menos três tipos de sílica coexistindo no mercado
neste momento (tipo A, B e C), as fase produzidas
com as mesmas apresentam características distintas.
A modificação da superfície da sílica para produção
de fases quimicamente ligadas (“bonded phases”,
como a C-18), pode ser feita com diferentes reagentes, 
resultando em superfícies também distintas. Além
disso, após a reação de produção destas fases, pode
ocorrer a existência de grupos silanóis (Si-OH) os
quais poderão provocar a adsorção indesejável de
analitos polares. Algumas empresas fazem então o
capeamento (“end-capping”) da fase, bloqueando a
atividade dos grupos silanóis9. Desta forma, as fases
denominadas equivalentes de diferentes fabricantes
dificilmente apresentam as mesmas características de
retenção, principalmente para a análise de compostos
polares em baixas concentrações. A procura por
outros suportes para desenvolvimento de novas fases
estacionárias, baseados em óxido de zircônio ou
zircônia, óxido de titânio ou titânia e outras materiais
poderá, em breve, homogeneizar mais as colunas
produzidas para HPLC e, como consequência, as de
LC capilar. Enquanto isso, e ainda dependendo do
interesse dos grandes produtores internacionais de
colunas e instrumentos para HPLC, um número
reduzido de colunas para LC capilar deverá
permanecer sendo produzido.

5.3. Número ainda limitado 
de aplicações práticas

Pelos fatos descritos nos itens anteriores, o
número de colunas produzidas para LC capilar ainda é 
pequeno, quando comparado com as de HPLC. Como
consequência, um número reduzido de aplicações foi
descrito até o momento na literatura, e a maioria dos
produtores de colunas se limitam a demonstrar o uso
das mesmas por meio de padrões analíticos ao invés
de amostras reais. A maior aplicação da LC capilar é
ainda restrita à área de bioanalítica, a qual

experimentou grande crescimento nos últimos anos
graças, principalmente, aos novos desenvolvimentos
e investimentos na área farmacêutica e correlatas. Isto
possibilitou o desenvolvimento da genômica,
proteômica, metabolômica e várias outras áreas
populares neste momento. Considerando o foco
comercial nesta área, as empresas produtoras de
colunas e instrumentos focalizaram as aplicações das
colunas capilares principalmente nela. Assim, os
usuários da HPLC, com foco em outras outras áreas
como ambiental, alimentícia, petroquímica etc.,
tiveram pouco ou nenhum acesso a aplicações da LC
capilar. Novos desenvolvimentos e aplicações em
áreas como pesticidas em alimentos, novos poluentes
em água, resíduos de drogas veterinárias em tecidos
animais e leite, e outras, deverão aumentar a
popularidade da LC capilar nos próximos anos.

5.4. Competição de técnicas similares

O desenvolvimento inicial da LC capilar
ocorreu na década de 1980 e, mais intensamente, na
década de 1990, como uma alternativa a HPLC. Neste
período, algumas técnicas que competiam com a LC
capilar conseguiram investimento de fabricantes de
equipamentos. Dentre elas, uma foi a eletroforese
capilar (CE) e a eletrocromatografia capilar (CEC).
As duas técnicas utilizam colunas capilares de sílica
fundida, porém os analitos caminham dentro da
coluna com o auxílio de um potencial elétrico ao invés 
de uma fase móvel. Uma aplicação importante da CE
tem sido na análise de moléculas grandes, como
proteínas e íons, sobrando para a CEC um nicho de
aplicações mais próximo ao da HPLC, ou seja,
moléculas pequenas. Nesta mesma época, houve um
forte interesse no desenvolvimento da cromatografia
com fluido supercrítico (SFC), cuja principal
aplicação analítica neste momento é na área
farmacêutica. O desenvolvimento da cromatografia
gasosa de alta temperatura (HT-HRGC) neste período  
também desviou um pouco da atenção da LC capilar,
uma vez que várias classes de compostos que não
eram parte das aplicações típicas de GC (tais como
triacilglicerídeos intactos, ácidos orgânicos não
derivatizados, produtos naturais de massa molecular
elevada, derivados do petróleo, e outras) passaram a
ser analisadas por HT-HRGC. Neste período de
grande criatividade científica e desenvolvimento
instrumental, a LC capilar acabou dividindo seu nicho 
de aplicações com várias outras técnicas nascentes,
postergando seu desenvolvimento naquele momento. 



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

60 www.scient iachromatographica .com

6. Conclusões
Apesar das inúmeras vantagens do uso da LC

capilar ao invés da HPLC convencional, esta técnica
ainda não conseguiu a mesma popularidade de sua
contrapartida em GC. Dentre as principais razões para 
tal, certamente uma das mais importantes é a
necessidade do uso de instrumentação dedicada a esta
técnica, ou seja, para que o potencial dela possa ser
evidenciado, é necessário o uso de instrumentação
adequada. Uma vez que o mercado para LC capilar
ainda não cresceu o suficiente, quando comparado
com a HPLC, o interesse comercial dos grandes
produtores ainda não ocorreu, o que tem provocado
poucos investimentos em novos desenvolvimentos
tecnológicos além de pequenas adaptações de
sistemas HPLC para operarem com colunas capilares.
A recente popularização da espectrometria de massas
acopladas a HPLC, ou seja, o desenvolvimento de
sistemas LC/MS adequados do ponto de vista
científico e com preços razoáveis, tende a impulsionar 
o desenvolvimento da LC capilar uma vez ser esta a
melhor forma para o acoplamento em questão. Uma
maior diversificação das aplicações desta técnica em
outras áreas, além da bioanalítica, deverá atrair novos
usuários para a mesma, aumentando a demanda e,
como consequência, o interesse dos produtores de
equipamentos e acessórios. 

Do ponto de vista científico, já não existem
mais dúvidas de que a LC capilar atingirá, em breve,
uma maturidade e aceitação similar à da sua
contrapartida em GC. Para tal, basta um maior
empenho das empresas internacionais produtoras de
colunas e equipamentos, para que este nicho cresça e
surjam novos marcos de desenvolvimento na área.
Ocorrendo o desenvolvimento da LC capilar, e com o
atual estágio de desenvolvimento da GC capilar,
estará aberto o caminho para o desenvolvimento da
unificação total da cromatografia, ou seja, da
cromatografia unificada15,16.

7. Referências Bibliográficas
1. M. Tswett, Physikalisch-chemische Studien Über das

Chlorophyll. Die Adsorptionen., Ber. Dtsch. Botan.

Ges. 24, 316-326 (1906)

2. M. Tswett, Adsorptionsanalyse und chromatographische 

Methode. Anwendung auf die Chemie des Chlorophylls.,

Ber. Dtsch. Botan. Ges. 24, 384-392 (1906)

3. A.J.P. Martin and R.L.M. Synge, Biochem. J. 35, 91 (1941).

4. A.J.P. Martin and R.L.M. Synge, Biochem. J. 35,

1358–1368 (1941).

5. A.T. James and A.J.P. Martin, Biochem. J. 50, 679–690

(1952).

6. M.J.E. Golay, Anal. Chem. 29, 928–932 (1957).

7. M.J.E. Golay, “Discussion of the Results With Three

Experimental Gas-Liquid Chromatographic Columns”. 

Engineering Report No. 523, Perkin-Elmer Corp.

(Norwalk, Connecticut, 5 September 1956).

8. M.J.E. Golay, in Gas Chromatography (1958 Amsterdam

Symposium), D.H. Desty, Ed. (Butterworths,London,

1958), pp. 36–55.

9. F.M. Lanças, “Cromatografia Líquida de Alta

Eficiência”, Ed. Átomo, 2009. 

10. T. Takeushi, Chromatography  26, 1 (2005).

11. R.D. Dandeneau and E.H. Zerenner, HRC &CC 1,

351–356 (1979) 

12. M. Szumski; B. Buszewski, Critical Rev. Anal. Chem.,

32, 1-46 (2002).

13. F.M. Lanças, Scientia Chromatographica, 1, 2 (2009).

14. F.M. Lanças, “Temperature-Programmed Capillary Liquid

Chromatography”, HPLC 2009, Dresden (Germany), 2009.

15. C. von Mühlen, F. M. Lanças, Quim. Nova 27,747

(2004).

16. F.M. Lanças, “Unified Chromatography”, in Encyclopedia 

of Chromatography ,vol.2, Second Edition, J. Cazes

(Editor), Marcel Dekker, 2005.



2009 |  v .  1  |  n .  3 61

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

QUALIDADE EM CROMATOGRAFIA (QUALI) / PONTO DE VISTA

O Paradigma da Autogestão 
nos Laboratórios de Ensaios

Oscar Bahia Filho

TQW Consultoria em Química Analítica e Qualidade
Piracicaba (SP)
Brasil
oscarbfilho@terra.com.br

Resumo
A elaboração do sistema da qualidade em um laboratório de ensaio ou estudos é determinada por etapas

muito bem definidas. Assim, após a etapa de acreditação formal dos laboratórios, um amadurecimento da equipe

que conduziu o processo é esperado para que a manutenção do esforço inicial não tenha sido em vão. Desta forma,

os mecanismos de autogestão são um fator determinante para a contínua busca da melhoria contínua. Este artigo

procura enfatizar a importância do planejamento das atividades da

garantia da qualidade baseada nos conceitos das boas práticas de

laboratório em conjunto com os elementos da norma NBR ABNT ISO

17025, no que tange a garantia dos resultados dos ensaios como base

para o sistema de autogestão.

Abstract
The preparation of the quality system in a laboratory test or studies is determined by well defined steps.

Thus, after the step of formal accreditation of laboratories, a maturing team that led the process is expected to

maintain the initial effort has not been in vain. Thus, the mechanisms of self management is a decisive factor for the

continuous pursuit of continuous improvement. This article seeks to

emphasize the importance of planning activities of quality assurance

based on concepts of good laboratory practice together with elements of 

the standard ABNT NBR ISO 17025 as it pertains to guarantee the test

results as a basis for system self management .
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1. Introdução
Os laboratórios de análise/ensaios podem prover

acomodações apropriadas, instalações e equipamentos,
métodos testados e procedimentos rastreáveis, além de
sistema de gerenciamento da qualidade que atendam
padrões internacionais. Pode, ainda, contar com
profissionais treinados e competentes para obter
resultados confiáveis, mas a produção de resultados
confiáveis não é suficiente. Tais organizações devem
levar em conta o real motivo da solicitação do ensaio e
qual o uso pretendido com resultado obtido1. O
atendimento ao solicitante, em todos os aspectos, deve
ser o principal objetivo destes laboratórios. Entretanto,
em razão da natureza especializada dos trabalhos destes
laboratórios, nem sempre o solicitante tem condições de
avaliar adequadamente os resultados obtidos.

A globalização trouxe algumas modificações
de comportamento do comércio internacionalizado.
Houve um acréscimo acirrado na competitividade
entre as organizações refletindo em maior diversidade 
para os consumidores. A diversidade leva
inevitavelmente à comparação dos serviços, visando
maximizar a relação custo /benefício2. Tal relação
remete para um mercado justo, no qual a metrologia
assume o papel de promover a confiança nas relações
de consumo, de justa concorrência, de conformidade
de produtos e serviços disponibilizados no mercado e, 
sobretudo, de inibir a atuação de empresas inidôneas3. 
Neste contexto, o principal intento das organizações é
atingir um padrão de qualidade, via de regra, ditado
pelos países mais desenvolvidos. Desta forma, as
organizações foram abruptamente obrigadas a
estabelecer padrões de qualidade, nem sempre muito
fáceis de serem absorvidos ou atingidos.

Para atingir um padrão de qualidade de
serviços adequado ou em conformidade a um padrão,
é necessário estabelecer um modelo administrativo de
gerência que englobe todas as etapas críticas do
processo para garantir que o resultado obtido atenda
as necessidades do cliente. Entre os modelos
atualmente utilizados, estão os modelos: americano,
europeu e japonês, que têm como diretriz principal de
seu planejamento de produtividade o foco no cliente4. 

O modelo americano tem como base tais
princípios: liderança; informação e análise; planejamento
estratégico da qualidade; utilização dos recursos
humanos; garantia da qualidade de seus produtos e
serviços; resultados obtidos e satisfação do cliente. O
modelo europeu contou com a contribuição no campo da
gestão da norma da série ISO 9000 e, mais recentemente,
da ISO 9004 que contempla os seguintes princípios:
organização focada no consumidor; liderança;

envolvimento das pessoas; abordagem por processos;
abordagem da admistração como sistema; melhoria
contínua; decisões baseadas em fatos e dados; busca de
benefícios mútuos junto a todos os envolvidos. Já o
modelo japonês, desenvolvido após a Segunda Guerra,
com base nas ideias de Deming, respeitando os valores
culturais japoneses, tem como princípios objetivo da
empresa; organização e sua administração; disseminação
da educação; captação, divulgação e emprego das
informações; análise, padronização, controle, garantia da
qualidade; resultados e planejamento.

O ponto de partida para a elaboração de um
sistema de gestão da qualidade é o reconhecimento de
padrões e o conhecimento intrínseco do processo de
obtenção do resultado do ensaio. O passo seguinte é a
identificação das etapas críticas deste processo para
observar e manter sob controle. Com a análise crítica
da repetição da operacionalização do processo, é
possível aplicar o conhecimento adquirido para
melhoria, definindo um novo padrão e, desta forma,
um ciclo de melhoria contínua do processo.

Nos laboratórios de ensaios/calibração, a
elaboração de um sistema de gestão da qualidade para
atender a norma NBR ABNT ISO/IEC 170255 deve
obedecer alguns critérios, entre elas a definição correta
do escopo de acreditação. A tarefa é relativamente
simples quando se trata de ensaios repetitivos. A busca
da melhoria contínua em um processo definido, e com
controles estabelecidos pelo histórico de uso, torna-se
previsível. Entretanto, quando se trata de aplicar as
mesmas diretrizes para estudos ou ensaios de natureza
não repetitiva, a tarefa não é tão simples, pois como as
diretrizes da norma foram elaboradas para todos os
tipos de ensaios, a abrangência e aplicabilidade da
expertise de cada laboratório deve ser levada em conta.

Nota-se nas resoluções e portarias das agências
govermentais, sobretudo do Ministério da Agricultura
e Pecurária6 (MAPA) e do Ministério da Saúde7 (MS),
uma tendência de recomendar a acreditação na norma
ISO 17025 para os laboratórios postulantes a produzir
relatórios/ensaios, mesmo para ensaios/estudos nos
quais a metodologia analítica não se encontra
otimizada e/ou validada para uso local e, portanto, não
se conhece a incerteza associada ao resultado. Assim,
pode-se observar uma inversão da lógica, pois não são
os resultado confiáveis que asseguram o método, mas o 
procedimento de validação que assegura o processo de
ensaio. Esta característica determina atenção especial ao
sistema da gestão da qualidade no período entre as
avaliações de acreditação e as de acompanhamento, pois 
o laboratório de ensaio não produzirá resultados
repetitivos de procedimentos avaliados, mas
métodos validados para acompanhar diferentes
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processos/produtos de estabilidade, novas formulações,
novos equipamentos mais sensíveis, novas técnicas, etc.
Assim, acredita-se que a utilização de conceitos
preconizados pelas Boas Práticas de Laboratório8, em
complemento com os elementos da ISO 17025, possam
ser utilizados para atender tais trabalhos.

O objetivo deste documento é de correlacionar as 
diretrizes preconizadas pelas BPL, com os elementos da
norma ISO 17025, para atender as exigências das
agências governamentais regulamentadoras, de
ficalização ou de registro no que tange produtos e
serviços que possam causar riscos à saúde humana,
animal ou ao meio ambiente. O foco principal deste
documento não se restringe simplesmente ao processo
de acreditação, mas os mecanismos de autogestão dos
sistemas da qualidade destas empresas/laboratórios que
possam garantir a qualidade e integridade dos resultados 
de estudos ou ensaios.

2. Origem dos Sistemas de Gestão 
da Qualidade de Ensaios

Assim como as diretrizes do Programa de
Qualidade Total (TQC), preconizado pelo modelo de
gestão japonês, foi precursor das diretrizes da norma
ISO série 90009; as diretrizes do Programa BPL,
preconizadas pelo modelo de gestão europeu, são
precursoras, primeiro das ideias do ISO GUIA 2510,
usado em complemento às auditorias da ISO 9000, em

organizações que tinham contíguo a sua estrutura,
laboratório para atestar a qualidade de seus produtos e,
recentemente, da ISO 17025. Convenientemente, os
elementos da norma ISO 17025 foram divididos em
duas seções, uma que trata da dos requisitos da direção e
outra dos requisitos técnicos. A norma em questão trata
dos requisitos gerais para reconhecimento formal da
competência de laboratórios de ensaios e de calibração.

Entretanto, existem diferenças significativas,
quanto à aplicação, entre as diretrizes das BPL e da ISO 
17025. As diretrizes de BPL foram escritas para
garantir a qualidade e integridade de dados submetidos
às agências governamentais para a avaliação de riscos à 
saúde humana ou ao meio ambiente. Várias foram as
razões da adoção desta norma pela comunidade
europeia, entre elas, evidência de que os estudos
apresentados apresentavam planejamento inadequado
dos experimentos, gerenciamento ou condução
impróprios, alterações em dados sem justificativa,
documentação incompleta e pessoal desqualificado ou
com formação questionável. Dessa forma, a
característica principal dos relatórios apresentados às
agências é um estudo experimental da substância-teste
em um sistema-teste em diferentes condições
experimentais (local, clima, solo, etc), que dificilmente
se repetem na mesma configuração. A figura 1 mostra a 
temporalidade de um estudo que atende as BPL.
Contudo, na etapa experimental de laboratório são
realizados ensaios analíticos de natureza repetitiva. Já
para a ISO 17025, a principal característica dos ensaios 
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é de natureza repetitiva ou análises de rotina.
Obviamente, tanto a BPL, como a ISO 17025, podem
ser aplicadas aos ensaios ou estudo. O problema está na 
maneira da interpretação de ambas e a amplitude de sua 
aplicabilidade.

Atualmente, nota-se uma certa preferência das
agências governamentais, como o MAPA e ANVISA,
na preconização da acreditação pela norma ISO/IEC
17025 dos laboratórios de ensaios para apresentação de 
relatórios e dados. Tal atitude é fácil de ser entendida se 
considerada a expertise dos profissionais adequados e a 
ampla variabilidade dos métodos de análise e das
técnicas analíticas usadas, nem sempre disponível nas

agências. É importante frisar que a profissional
utilizado nas avaliações formais é especialista no
escopo de acreditação.

3. Elementos da Norma ISO 17025 para
Garantia dos Resultados do Ensaio 

A figura 2 mostra a qualidade do ponto de vista 
metrologico. A figura 3 mostra a relação entre os
elementos da seção dos requisitos técnicos da norma
17025.

Objetivo

Prover confiança para as medições químicas (ensaios e 
calibrações)

Escopo
Segurança, Comércio, Energia, Meio Ambiente, 
Agricultura, Ciência e Tecnologia, Saúde, etc...

Desafios
§ Grandeza a ser medida (n)
§ Matrizes interferentes (10?)
§ Diversas faixas de medição

Comparação de ResultadosComparação de Resultados
§ outros laboratórios, ...
§ diferentes procedimentos, técnicas, especializações, ..
§ diferentes condições ambientais,...

rastreabilidade confiabilidade

Figura 2. Qualidade do ponto de vista metrológico.

Figura 3. Relação entre os elementos da seção dos requisitos técnica da ISO 17025.
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A lógica dos ensaios ocorre inicialmente com
o desenvolvimento/otimização do método, seguido de 
validação e posteriormente da estimativa da incerteza
do resultado. Definidos os parâmetros críticos, são
estabelecidos os critérios de aceitação com intervalo
de confiança em um determinado nível definido e
amostra-controle que é submetida ao ensaio em
períodos escolhidos ou lotes de amostras-teste. Os
valores encontrados são transcritos em carta de
controle para avaliar a tendência do processo.
Alternativamente, ensaios de proficiência
complementam a credibilidade do laboratório pela
comparabilidade entre laboratórios organizados por
um organismo de proficiência.

Estabelecidos os critérios de rastreabilidade e
confiabilidade para o ensaio, amostras-teste poderão
ser analisadas e a significância dos resultados obtidos
podem ser relacionados aos índices obtidos no estudo
anterior. Análise crítica dos dados obtidos poderá ser
feita em qualquer momento nos dados arquivados.

Os itens 4.14, de auditorias internas, e 4.11, de
Ação corretiva, constituem-se em ferramentas de
ações da garantia da qualidade para monitorar as
atividades do controle da qualidade, anteriormente
descritos. Entretanto, o item 4.14.1 recomenda que o
programa de auditoria interna cubra todos os
elementos do sistema de gestão, incluindo as
atividades de ensaios. A nota deste mesmo item diz
que é conveniente que o ciclo de auditoria interna seja
anual. Constatado um trabalho não conforme, deve-se 
estabelecer ações corretivas e monitoramento para
avaliar a eficácia. Já o item 4.11.2 recomenta que deve 
ser iniciada uma investigação da causa para
determinar a causa raiz do trabalho não conforme. Em 
nota deste mesmo item, as diretrizes reconhecem a
dificuldade de determinar essa causa. 

Dependendo da gravidade e a magnitude do
trabalho não conforme, todos os envolvidos,
incluindo o cliente, deve ser notificado. Ora, se a
recomendação é estabelecer anualmente o ciclo de
auditorias internas para compor todos os elementos do 
sistema de gestão, para trabalhos nos quais haja risco
potencial à saúde humana e ao meio ambiente, talvez
esse tempo seja demasiadamente longo. Ainda,
somando-se a esse tempo o período da avaliação de
manutenção após a avaliação de acreditação,
geralmente de 1 ano, a importância da auto gestão
torna-se ímpar para esses ensaios.

4. As diretrizes da BPL para a garantia
da qualidade dos ensaios

Resumidamente, as diretrizes da BPL
recomendam que os estudos devam ser conduzidos em
instalações apropriadas, por pessoal qualificado,
utilizando equipamentos calibrados e, periodicamente,
verificados, seguindo procedimentos padronizados,
rotineiramente inspecionados por pessoal independente
e qualificados, fazendo com que os dados brutos obtidos 
sejam adequadamente arquivados e que o relatório final
seja validado por uma auditoria dos dados brutos.

Para cada estudo, um planejamento das
atividades experimentais deve ser elaborado antes de
seu início. Tal planejamento deve ser verifiado pelo
pessoal da garantia da qualidade para avaliar a
conformidade, as diretrizes da norma. Iniciado o
estudo, esse mesmo pessoal deve elaborar
planejamento detalhado das etapas críticas desse
estudo, que deverão ser inspecionadas durante sua
condução, incluindo as instalações de teste nas quais
serão executadas as atividades experimentais. O
planejamento deve incluir uma auditoria nos dados
brutos obtidos anexados ao relatório final e uma
declaração assinada da conformidade do estudo com
as diretrizes da BPL. Em tal declaração devem constar 
as etapas do ensaio, inspecionadas e auditas, bem
como as datas que foram executadas.

Nas diretrizes da BPL, o comprometimento do
pessoal da qualidade é a chave para o sucesso da
realização de um estudo em conforminade a um
padrão, refletindo uma poderosa ferramenta da auto
gestão do sistema implantado. Tal comprometimento
é explícito em todas as fases, permitindo a correção ou 
até mesmo a interrupção de um trabalho, dependendo
da gravidade da não conformidade apontada. O
aspecto mais importante nesse arranjo é o curto
espaço de tempo transcorrido entre a observação, as
ações tomadas e o envolvimento do patrocinador
(cliente). Ainda, se durante a execução, algum
trabalho não conforme deixar de ser observado
durante as inspeções, existe a possibilidade de
descobri-lo na auditoria dos dados brutos antes da
assinatura da declaração de conformidade. Esse
trabalho reduz muito a possibilidade da submissão de
um relatório incompleto às agências governamentais,
resultando em uma maximização de a qualidade do
tempo.
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5. A maturidade do sistema de 
gestão da qualidade acreditado

O sistema de gestão da qualidade necesssário
para atender as diretrizes das normas de qualidade
pode ser dividido em três etapas: (i) elaboração, (ii)
implementação e (iii) manutenção do sistema. Em
todas as etapas, deve-se levar em consideração o
esforço, tempo e resultados esperados. Entretanto, o
fator humano é a chave para o sucesso da manutenção
do sistema4. A figura 4 mostra gráfico de
esforço/trabalho em relação aos resultados obtidos.
Mostra, ainda, à direita, gráficos de esforço
empreendido nos períodos de avaliação, que denota
indiretamente a maturidade do pessoal envolvido.

Pôde-se notar que durante a etapa de
elaboração do sistema de gestão da qualidade,
pequenos esforços propiciam grandes resultados. Isso 
determina uma grande motivação pessoal envolvida,
pois a aplicação dos recursos é facilmente observada,
refletindo no ânimo de todo pessoal. No momento
posterior da implementação, nas atividades
experimentais, nota-se que grandes esforços
proporcionam pequenos resultados, mas como todo o
direcionamento de recursos está dirigido à
expectativa da avaliação da acreditação, o ânimo
coletivo se mantém em alta. O problema está no
momento da manutenção do sistema após a avaliação
de acreditação. A manutenção do sistema de gestão

demanda aplicação de recursos e esforços sem a visão
clara de resultados. Nesta etapa, o amadurecimento de 
pessoal e o trabalho em time da qualidade são a chave
do sucesso. Duas situações podem ocorrer: a primeira
é um relaxamento natural entre o perído das
avaliações, no qual a retomada do nível, no momento
da acreditação, necessitará de um esforço tão grande
ou maior do que anteriormente, na avaliação de
manutenção na qual é mantido o esforço, evitado o
relaxamento, tornado as coisas mais fáceis na
avaliação de manutenção. Evidentemente, a segunda
situação denota em maturidade dos envolvidos.

6. Concusão
Levando em contas as situações, o processo e

os mecanismos de autogestão, configuram como o
segredo de um sistema de gestão de qualidade efetivo- 
realizar a tarefa certa de forma correta, sempre.

Tais mecanismos para ensaios não repetitivos
passam, obrigatoriamente, pelo comprometimento e
planejamento das atividades da garantia da qualidade. 
Dessa forma, a utilização do modelo das BPL, no que
se refere às atividades do pessoal da qualidade, deve
ser considerado. Assim, a estruturação da garantia da
qualidade teria como princípio a divisão das suas
ações em várias etapas: (i) auditoria das instalações do 
laboratório; (ii) inspeções aos ensaios; e (iii)

Figura 4. Gráfico de resultados do sistema de gestão da qualidade contra o esforço aplicado nos diferentes
momentos do processo. Os gráficos da direita tanto superior como inferior demostra a maturidade do pessoa
envolvido. Mais detalhes, vide texto.
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auditorias dos relatórios de ensaios, incluindo os
dados brutos. Obviamente, o planejamento dessas
ações é fundamental, pois visa junto aos elementos de
controle de processo e ensaios de proficiência, não
somente atestar a competância do laboratório em
executar os ensaios, mas em identificar qualquer
trabalho não conforme o mais rápido possível,
estando qualquer prejuízo ao cliente.

A adoção dos princípios da BPL, em conjunto
com os elementos da ISO 17025, para ensaios não
repetitivos, como escopo de validação de métodos
para estudo da degradação de produtos, por exemplo,
acarretará obrigatoriamente em aumento de custos ao
laboratório, uma vez que as auditorias e inspeções
seriam frequentes. Assim, isso refleteria em uma
maior confiabilidade nos resultados dos ensaios e a
manutenção do ânimo do pessoal pela constante
presença dos componetes do time da qualidade.
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TROUBLESHOOTING (TS)

Problemas com o formato dos 
picos em cromatografia líquida
Parte 1

Resumo
Na última edição dessa coluna, foi feita uma introdução à técnica de Troubleshooting e, em seguida,

aspectos relacionados à instrumentação em cromatografia, pertinentes à resolução de problemas, foram

apresentados. Nesta presente edição, será iniciada a discussão sobre os problemas que resultam em picos

distorcidos em cromatografia líquida. Distorções tais como caudas, frontes, alargamentos e picos duplos ou com

ombros podem ocorrer por diversos motivos e um detalhamento desse assunto serve de subsídio ao usuário da

técnica, na busca pela solução desse tipo de problema. Diferentemente do discutido no artigo anterior, em que se

abordaram alguns cuidados na prevenção de problemas físicos com a

mecânica do equipamento, nesse artigo (e em suas continuações) serão

focados assuntos que se relacionam também com aspectos químicos da

separação. As ocorrências mais comuns relacionadas ao aparecimento

de picos distorcidos serão brevemente estudadas e exemplificadas para

uma melhor compreensão, bem como estratégias para superação desses

problemas serão apresentadas.

Abstract
The latest edition of this column introduced the concepts of the Troubleshooting technique and discussed

instrumental aspects related with problem solving in chromatography. In this current edition peak shape problems

occurring in liquid chromatography will start to be addressed. Peak distortions like tailing, fronting, widening, and

double peaks or peaks with shoulders may occur due to several reasons and this matter needs to be detailed to

provide chromatographic users with background to solve these problems. Differently of the discussion in the latest

article, in which the focus concerned with the care in preventing physical 

problems with instrument mechanics, in this article (and in its

sequences) subjects related with chemical aspects of the separation will

also be treated. The most common contributions to peak distortion will

be briefly studied and exemplified for a better understanding, and

strategies to overcome these problems will be presented as well.
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No último artigo dessa coluna, tratou-se de
uma introdução aos procedimentos relacionados à
identificação e resolução de problemas em
cromatografia (Troubleshooting em cromatografia).
Adicionalmente, foram expostos aspectos básicos de
instrumentação para a compreensão do
funcionamento do sistema de cromatografia líquida e
o entendimento dos problemas mais comuns
apresentados por ele. Esse último assunto aplicava-se
em sobremaneira ao entendimento de problemas
físicos, relacionados principalmente com a mecânica
do sistema de cromatografia líquida.

Neste número atual, serão iniciadas discussões 
que, adicionalmente, abordarão aspectos químicos
envolvidos na separação cromatográfica em HPLC.
Os problemas que dependem de uma interpretação
química do sistema são, a princípio, um pouco mais
difíceis de resolver, pois demandam um maior
conhecimento teórico sobre o assunto. Todavia, boa
parte do público que trabalha com cromatografia
possui formação básica com fundamentos de química, 
o que torna mais facilitada essa compreensão.

Quando se trata de problemas relacionados
com a forma dos picos cromatográficos, a principal
implicação que se tem em mente é a separação
cromatográfica. Ou seja, o prejuízo à resolução
cromatográfica que poderá ocorrer em função da
deterioração do aspecto gaussiano que idealmente
uma banda cromatográfica deveria aparentar. Em
tempo, banda cromatográfica pode ser considerada a
distribuição espacial contínua que é formada pelos
espécimes que constituem o pico cromatográfico, em
outras palavras, é o envelope que contém os analitos e
que se deslocam através do sistema cromatográfico
em direção ao detector. Idealmente, essa banda tem
distribuição tal que garante o formato de um pico
agudo e simétrico. Dessa forma, ao se abordar esse
assunto, o foco recai sobre o aspecto visual
apresentado pelo cromatograma.

Os problemas mais comuns que recaem sobre
a aparência do cromatograma são:

a- bandas assimétricas ou com outras anomalias;
b- bandas anormalmente alargadas;
c- picos adicionais àqueles normalmente

esperados para a amostra;
d- picos negativos;
e- variação no tempo de retenção de um

composto, de uma amostra para outra, sem
relação com problemas mecânicos do
cromatógrafo;

f- reações químicas durante a separação
resultando em anormalidades.

A Figura 1 apresenta algumas das distorções
que podem ocorrer em picos cromatográficos. Cada
tipo de distorção pode apresentar diversas causas,
porém, o mais importante é uma análise detalhada do
problema para encontrar, de uma maneira mais
rápida, uma resolução.

Primeiramente, tem-se um questionamento: Por
que os picos distorcidos são um problema? Dentre as
principais razões, podem-se destacar a dificuldade na
quantificação, a perda da resolução cromatográfica e,
algumas vezes, a dificuldade no entendimento dos
múltiplos mecanismos que podem estar contribuindo
para a separação. Picos distorcidos podem causar
dificuldade para o perfeito reconhecimento pelo
software que faz a aquisição dos dados, aumentando a
imprecisão do método; além disso, as alterações na
integração dos picos, ao longo de diferentes
concentrações, podem impactar sobre a exatidão das
determinações. Picos alargados implicam diretamente
sobre a resolução cromatográfica, uma vez que a
capacidade de picos da separação torna-se
comprometida. Adicionalmente, um pico intenso e com
grande cauda pode encobrir por completo um pico mais
retido e de menor intensidade, adjacente a ele. Muitas
vezes, os fenômenos que causam caudas nos picos
cromatográficos estão relacionados à existência de mais
do que um mecanismo de separação concomitante. Essa
situação torna mais difícil a otimização da separação, e
aumenta a variabilidade de perfis de separação
cromatografados por diferentes colunas de uma mesma
classe ou tipo (por exemplo, colunas de octadecilsílica –
ODS de diferentes fabricantes). O cálculo do fator de
assimetria dos picos é interessante para o diagnóstico de
picos com cauda ou fronte, enquanto outros problemas
com o perfil cromatográfico são mais facilmente
visualizáveis. Uma coluna nova, de boa qualidade,
montada em um sistema adequado, garante, para
compostos com bom comportamento cromatográfico,
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Figura 1. Diferentes formas de picos cromatográficos. (A)
Pico gaussiano ideal, (B) Pico com cauda, (C) Pico com
cauda severa, (D) Pico alargado, (E) Pico com fronte, e (F)
Conjunto de picos com ombro. Adaptado da referência 1.



picos estreitos e perfeitamente simétricos. Na rotina, a
observação de picos perfeitos é mais difícil e muitos
métodos cromatográficos apresentam picos ligeiramente 
distorcidos, sem, contudo, impedir a sua aplicabilidade.
Em testes com padrões e sob condições controladas, o
fator de assimetria para colunas novas costuma ficar
entre 0,9 e 1,1; aceitando-se, geralmente, um fator de até
1,2. Em situações de trabalho, costumam-se ter outros
comprometimentos com a metodologia e o tipo de
analito, assim, picos com fator de assimetria de até 1,5
geralmente são aceitos. Valores superiores a esse trazem 
consigo outros comprometimentos e devem, na maior
parte dos casos, ser corrigidos ou evitados. A Figura 2
apresenta uma comparação entre diferentes fatores de
assimetria para um pico cromatográfico.

O caminho mais direto para a resolução do
problema apresentado pelo cromatograma é o
isolamento da causa, seguido de sua eliminação.
Como destacado no último artigo, aqui vale a regra de
se fazer um teste por vez. Várias mudanças aleatórias
no sistema, método, ou ambos, podem resolver o
problema, contudo sem indicar a sua causa, podendo
essa tornar-se reincidente em trabalhos posteriores.
Logicamente, em momentos de pressão pelo
cumprimento de prazo estipulado para entrega de um
projeto, esse tipo de procedimento pode ser inviável.

Uma abordagem racional para tratar de picos
distorcido pode passar por algumas etapas.

Primeiramente, sugere-se testar uma das possíveis
causas dentre aquelas que serão listadas a seguir, de
acordo com as características do problema.

O padrão apresentado pelo cromatograma
problemático também é um indicativo do tipo de causa
e deve ser observado. Observam-se, por exemplo, os
seguintes questionamentos. Todos os picos do
cromatograma apresentam-se com as mesmas
deformidades? Todos eles estão alargados, com cauda,
fronte ou duplicados? Apenas alguns picos apresentam
alterações? A que compostos eles correspondem?
Quais as características químicas desses compostos? O
formato anômalo dos picos é o mesmo para diferentes
concentrações do analito de interesse? E para
diferentes diluições da amostra ou volumes de injeção?

Alguns dos questionamentos acima remetem
aos aspectos químicos da separação. Sempre é
importante ter-se em mente o tipo de separação
cromatográfica utilizada (fase reversa, fase normal,
troca iônica, pareamento iônico, exclusão por
tamanho etc.), as características da amostra e do seu
preparo, a composição da fase móvel, bem como a sua 
implicação no estado de ionização dos compostos
presentes na amostra e da própria fase estacionária ou
suporte cromatográfico.

Tendo-se isolado uma suspeita para o
problema, deve-se tratá-lo conforme as descrições
que serão feitas a seguir. É importante verificar se a
solução encontrada para o problema realmente faz
sentido, ou se ela é apenas um paliativo. Em alguns
casos, a simples troca da coluna aparentemente
resolve o problema, porém, se a chave da questão
estiver na fase móvel (por exemplo, por causar
deterioração precoce da coluna), o problema com a
separação será recorrente.

Algumas das ocorrências mais comuns
relacionadas a problemas com o cromatograma são
listadas a seguir e serão mais detalhadamente
discutidas em seções separadas:

1- Uso de coluna defeituosa;
2- Uso de solvente com força inadequada para

a amostra;
3- Sobrecarga de amostra introduzida na coluna;
4- Ocorrência de efeitos extracoluna;
5- Ocorrências causadoras de fronte na banda

cromatográfica;
6- Existência de sítios mais fortemente

retentivos;
7- Existência de sítios secundários de retenção;
8- Tamponamento inadequado da fase móvel;
9- Outros efeitos relacionados a distorções;
10-Ocorrência de pseudodistorções.
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Figura 2. Caudas apresentadas por picos com diferentes
fatores de assimetria. Picos com fatores de assimetria iguais
a (A) 1,00; (B) 1,05; (C) 1,20; (D) 2,00; (E) 4,00. Adaptado
da referência 1.



Na busca por uma dessas ocorrências, os
indícios apresentados pelo cromatograma e pelo
método fazem parte do processo investigativo e
permitem, dependendo da situação, direcionar o foco
para alguns dos itens listados, descartando-se outros.
Esse direcionamento ocorre com base na
compreensão de cada um dos problemas que serão
discutidos a seguir.

1. Uso de coluna defeituosa
O termo coluna defeituosa, nesse caso, tem

como significado a existência de algum problema nas
características do fluxo através dela. Esses problemas
podem ser divididos em dois tipos: existência de
espaços vazios no leito cromatográfico (chamado de
void, em inglês) ou bloqueios parciais do fluxo na
entrada da coluna (geralmente na frita de entrada). As
causas para esses problemas serão discutidas a seguir.
Outros aspectos relacionados com a coluna e que
também causam distorções nos picos serão discutidos
posteriormente, tais como presença de sítios ativos,
contaminações da coluna, incompatibilidade com a
escala do sistema cromatográfico, pequeno número de 
pratos etc.

O surgimento de espaços vazios no interior da
coluna, geralmente na sua entrada, está relacionado
principalmente com duas causas. Uma delas é a
compactação do material de empacotamento da coluna.
A outra é a solubilização do material de empacotamento
com sua consequente lixiviação. Atualmente, a primeira
causa é bem pouco comum dado o estágio de evolução
do preparo das colunas cromatográficas. Essa
compactação costumava ocorrer devido ao rearranjo das 
partículas de empacotamento no interior da coluna, após
a coluna ser preparada, fechada e colocada para uso.
Nesse caso, com o uso, ocorria um rearranjo das
partículas e consequente formação de um espaço vazio
no leito cromatográfico. Esse tipo de espaço formado
pode ocorrer no início do leito, ou ainda caminhos
preferenciais vazios podem ser formados ao longo dele.
Atualmente, esse tipo de problema reserva-se
basicamente àqueles que, por algum motivo, preparam
as colunas cromatográficas no próprio laboratório e que
incorrem em alguma falha nesse procedimento. A
segunda causa é a mais usual no dias de hoje e deve-se
ao emprego de uma fase móvel que leve à solubilização
das partículas de empacotamento. Esse é um problema
mais comum em caso de materiais de empacotamento a
base de sílica. As partículas de sílica quando expostas a
soluções levemente alcalinas sofrem solubilização,
dependendo do tipo de material empregado não se

recomenda o emprego de fase móvel com pH superior a
8,0. Algumas fases estacionárias a base de sílica
possuem um alto grau de recobrimento de sua superfície
tornando-a mais inerte, ainda assim, deve-se atentar aos
limites de alcalinidade da fase móvel que são
recomendados pelo fabricante. A solubilização, por
tratar-se de um fenômeno regido pelo equilíbrio
químico, tende a iniciar-se pelo topo da coluna. A
solubilização das porções iniciais da coluna, de certa
forma, satura a fase móvel mantendo o restante do leito
cromatográfico menos susceptível a solubilização. Por
esse motivo, o espaço vazio causado pela solubilização
da fase estacionária tende a localizar-se no início da
coluna. Um procedimento de prevenção é a utilização de 
pré-coluna, a qual é sacrificada para evitar a
solubilização do material da coluna analítica, muito mais 
cara. Note-se que o aparecimento de espaços vazios na
pré-coluna também levará às mesmas distorções nos
picos cromatográficos.

A existência desses espaços vazios faz com
que algumas moléculas injetadas viagem através da
coluna mais rapidamente, enquanto muitas outras
interagem normalmente com o leito cromatográfico e
são mais retidas. Esse efeito resulta geralmente na
formação de uma fronte que antecede o pico
cromatográfico.

É importante ressaltar que as distorções causadas 
por espaços vazios ou obstruções da entrada da coluna
afetam similarmente todos os picos do cromatograma,
uma vez que as anomalias causadas ao fluxo atingem
todas as substâncias da mistura, em conjunto, antes que
elas sejam separadas através da coluna.

A Figura 3 apresenta cromatogramas com
picos típicos de situações em que a coluna apresenta
espaços vazios ou obstruções na sua entrada.

Enquanto a formação de espaços vazios na
coluna é um tanto rara e o aparecimento de frontes
pouco frequente, problemas com a obstrução parcial
de fritas, levando a picos com cauda, são muito mais
comuns. Um procedimento de prevenção que já foi
mencionado anteriormente nessa coluna é a utilização 
de filtros de linha entre o sistema de injeção e a coluna 
cromatográfica. Infelizmente, esse procedimento não
é tão adotado pelos usuários.

Com o uso da coluna, especialmente para
amostras complexas contendo material particulado,
algumas partículas podem depositar-se na frita de
entrada, causando uma obstrução parcial. Convém
mencionar que não necessariamente o material obstrutor 
provém de um particulado insolúvel, algumas vezes a
amostra é adequadamente filtrada ou centrifugada;
porém, ao entrar em contado com a fase móvel, sofre
degeneração e pode depositar-se ao longo do caminho.
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Uma obstrução parcial na entrada da coluna
faz com que, enquanto a maior parte da amostra siga
seu caminho normal, uma certa porção seja atrasada
por deparar-se com um obstáculo. Essa porção que se
atrasa, geralmente, é registrada como uma cauda no
pico cromatográfico. Dependendo da extensão dessa
obstrução os picos cromatográficos podem chegar a
formar ombros, ou mesmo serem parcialmente

divididos. É comum que uma coluna ao começar a
apresentar esse tipo de problema evolua de pequenas
caudas nas primeiras ocorrências até mesmo a picos
duplicados, depois de muitas outras injeções. A
Figura 4 esquematiza as alterações no fluxo
ocasionadas pelo aparecimento de espaços no início
do leito cromatográfico ou obstruções na frita de
entrada da coluna.

Figura 4. Esquema da entrada da coluna. (A) Frita desobstruída e fluxo de entrada homogêneo.
(B) Presença de espaço vazio na entrada da coluna, levando a um caminho preferencial. (C)
Presença de obstrução na entrada da coluna, causando desvio em parte do fluxo.

Figura 3. Cromatogramas com caudas e frontes causados por obstruções ou
espaços vazios no início da coluna. (A) Cromatograma com ombros em todos 
os picos, típico de coluna com obstrução na sua entrada (Adaptado da
referência 2). (B) Comparação entre um pico simétrico (superior) e um pico
com fronte (inferior) causado por espaço vazio (void) na entrada da coluna
(Adaptado da referência 3). (C) Cromatograma de uma mistura de quatro
PAH obtido com uma coluna C18 (150 mm x 4,6 mm, 5 µm) que apresentou
deficiência no seu processo de empacotamento, provavelmente com a
presença de alguns espaços vazios, observe os picos ligeiramente distorcidos.



Algumas vezes, a obstrução da coluna também 
pode ser notada devido a um aumento da pressão no
sistema cromatográfico. Uma das formas de se tentar
solucionar esse tipo de problema é a inversão da
coluna, seguida de lavagem com fase móvel por
aproximadamente 30 minutos. Durante esse tempo é
aconselhado que a saída da fase móvel seja
direcionada diretamente para o descarte, de maneira a
evitar que eventualmente o material particulado retido 
seja direcionado para o detector. A seguir, conecta-se
a coluna, ainda invertida ao detector e faz-se uma
injeção. Um cromatograma normal confirma
problemas na entrada da coluna. Algumas pessoas
chegam a recomendar que, nesse caso, a coluna possa
ser usada nesse mesmo sentido, enquanto outras
recomendam que ela seja voltada à posição original.
No caso de colunas com partículas de 3 µm ou
menores, faz-se importante observar as características 
das fritas de entrada e saída para verificar se as
colunas podem ser invertidas e mesmo permanecer
nessa posição. Um caso conhecido é o de colunas com 
partículas de 3 µm que, para evitar uma obstrução
facilitada da entrada, usa fritas de 2 µm. Contudo,
para evitar a perda progressiva de partículas que pode
acontecer através desse tipo de frita, usam fritas de
0,5µm na saída. É sabido que essas colunas podem ser 
invertidas por curtos espaços de tempo, porém tão
logo o problema seja resolvido devem ser retornadas
ao sentido normal, sob o risco de haver perda do
material da coluna. No caso de dúvida sobre a
possibilidade de se inverter a coluna cromatográfica,
o fabricante da coluna deve ser consultado. Uma
observação final é que, algumas vezes, após o
problema de obstrução aparentemente ser resolvido, o 
retorno da coluna a posição normal e a realização de
algumas novas injeções faz com que o problema
retorne. Imagina-se, nesse caso, que o material
obstrutivo é momentaneamente deslocado no interior
das porosidades da frita, mas que ele volta a se
assentar depois do retorno à posição original e de
novas injeções da amostra.

Há algum tempo, uma situação como essa
poderia ser resolvida pela simples substituição da frita
de entrada. De fato, colunas antigas chegavam a ser
vendidas com fritas sobressalentes. Todavia, a
tecnologia atual de produção de colunas faz com que o
leito cromatográfico de muitas delas apresente certa
compressão no interior da coluna. Assim, uma eventual 
abertura da coluna levaria à extrusão de parte do
material de empacotamento, levando à perda da coluna. 
Esse procedimento de substituição de fritas, ou mesmo
a sua retirada para uma lavagem mais drástica, pode ser 
considerado atualmente como uma última tentativa e

ainda assim, nos casos que a substituição da coluna seja 
muito difícil ou apresente um custo muito alto.

Atualmente, colunas com espaços vazios são
consideradas condenadas e devem ser substituídas,
apesar de ter-se notícia de que, antigamente, esses
espaços eram preenchidos manualmente com uma fase
estacionária similar e a coluna era retornada ao uso, em
sentido oposto ao original. A mesma consideração é
verdadeira para colunas irremediavelmente bloqueadas,
as quais também devem ser substituídas.

Colunas cromatográficas são e devem ser
consideradas como consumíveis para a análise, ou
seja, elas apresentam uma vida útil. Sugere-se que
seja feito um controle do número de injeções que são
realizadas em uma coluna, noticiando-se, assim, se ela 
precocemente apresentar problemas. No caso de
problemas apresentados depois de poucas injeções de
amostras, convém investigar-se o motivo de tal
deterioração da coluna, do contrário, uma coluna
substituta também poderá apresentar uma vida curta.

Concluindo, problemas na entrada da coluna
podem causar picos divididos, duplicados ou ainda
frontes ou caudas nos picos. Observe que esse perfil de
distorção ocorre com todos os picos do cromatograma.
Muitas vezes, esses problemas somente são resolvidos
com a substituição da coluna e em uma fração dos casos
a inversão da coluna (temporária ou permanente) pode
prolongar o seu uso. Desde que a vida útil da coluna
tenha sido razoável para o tipo de amostra e
metodologia, a sua substituição de tempos em tempos é
normal. Nessa situação não se precisa cogitar alterações
no método, caso problemas de cauda ou frontes
comecem a surgir ao fim da vida da coluna. Mesmo que
uma coluna não tenha uma vida muito longa – por
exemplo, 500 injeções, ou, em casos mais radicais,
muito menos – deve-se considerar o seu custo ao fim do
projeto. Principalmente em empresas cujo custo
agregado à análise é alto, o valor da coluna representa
uma fração muito pequena do valor da análise e a sua
frequente substituição pode ser mais viável do que
modificações demoradas no método, fato que causaria
atrasos na execução dos projetos. Enfim, o cuidado
básico de utilizar-se um filtro de linha de 0,5 µm entre o
injetor e a coluna, bem como a filtração ou centrifugação 
das amostras após o seu preparo para eliminação de
material particulado minimiza problemas com obstrução 
da coluna, evitando picos com cauda. Por outro lado, a
atenção às recomendações do fabricante sobre as
limitações da coluna frente a solventes agressivos
(especialmente aqueles com alto pH) evita que
eventualmente o material de empacotamento seja
dissolvido, criando-se espaços vazios no interior da
coluna e causando picos com frontes.
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2. Uso de solvente com força
inadequada para a amostra

Recomenda-se que a amostra injetada esteja
dissolvida na fase móvel que inicia a separação
cromatográfica. Da mesma forma, ela deve ocupar um
volume compatível com o tipo de coluna utilizada.
Geralmente, um volume entre 10 e 25 µL é o
recomendado para colunas de 150 x 4,6 mm, recheadas 
com partículas de 5 µm. Para colunas com diâmetros
diferentes o ajuste deve levar em consideração a razão
entre os quadrados dos diâmetros internos. É sabido
também que colunas mais curtas ou com partículas
menores tornam o sistema menos tolerante a grandes
volumes de injeção. Dessa forma, é importante a
atenção ao tipo e volume de solventes empregados na
injeção das amostras em colunas de 50 x 2,1 mm, com
partículas pequenas, muito comuns em aplicações com
a espectrometria de massas. O maior problema no
procedimento de injeção reside no uso de solventes
mais fortes do que a própria fase móvel, e com volumes 
relativamente altos para essa composição da solução da 
amostra. Por outro lado, o uso de um solvente mais
fraco – por exemplo, a água em separações de fase
reversa – permite que volume muito maior seja
injetado sem causar distorções dos picos
cromatográficos. Esse é o procedimento adotado em
métodos que fazem, no início da coluna, a
pré-concentração ou focalização dos analitos injetados, 
estratégia bastante útil em cromatografia capilar ou
nanocromatografia.

A Figura 5 demonstra o efeito que uma injeção
de solvente mais forte pode ter sobre a separação
cromatográfica. No caso, um cromatograma obtido
em fase reversa é completamente afetado pela injeção
da amostra contida em 100% de acetonitrila.

Por regra, toda vez que um solvente mais forte
do que a fase móvel empregada no início da separação 
for utilizado na solubilização da amostra, o seu efeito
sobre a aparência do cromatograma deve ser
averiguado. Se ocorrer essa suspeita, o primeiro teste
que pode ser realizado é a injeção de um volume
menor de solução, algo em torno de 1/5 do volume
inicial (essa estimativa se aplica se o volume
previamente utilizado for equivalente ao volume
usualmente recomendado para a coluna). Em casos de
volumes maiores, a redução necessária também deve
ser maior, de modo a equivaler a aproximadamente
1/5 do volume recomendado. Um ajuste que pode
facilitar a comparação entre os cromatogramas é o
ajuste das escalas de ambos para que sigam proporção
inversa àquela da diluição. Com esse ajuste, caso o
efeito do solvente da fase móvel não seja notado,
ambos os cromatogramas terão a mesma aparência e
reportarão picos com aproximadamente o mesmo
tamanho. Em caso contrário, o cromatograma
equivalente ao de maior volume apresentará
distorções em relação ao outro. Um cromatograma
adicional obtido pela injeção do dobro do volume
desejado também auxilia na investigação, uma vez
que um maior alargamento dos picos é um indício de
que o volume injetado está em demasia. Nessa
sequência de três volumes crescentes, se os dois
primeiros volumes apresentarem perfis semelhantes e
com picos mais estreitos do que o último, sabe-se que
o volume desejado ainda é tolerado, mas que não
deverá ser aumentado sob o risco de prejuízos na
separação. Porém, se os picos do segundo
cromatograma (aquele com o volume inicialmente
desejado) apresentar picos com alargamento
intermediário em relação aos cromatogramas de
menor e maior volume, esse será um indicativo que
efeitos deletérios ao desempenho da separação já
estão presentes e, idealmente, precisam ser corrigidos.

Outro teste que auxilia nessa investigação é a
diluição da amostra em um solvente mais fraco (água
ou solução tampão, por exemplo, em caso de fase
reversa), e consequente injeção de um volume maior.
Nesse teste, uma parte da amostra pode ser dissolvida
em quatro partes do solvente mais fraco e, então, um
volume cinco vezes maior é injetado. Esse
experimento é válido para aplicações que tenham, na
sua fase móvel inicial, uma proporção solvente
forte/solvente fraco de pelo menos 25-30%. Para
aplicações com colunas de fase reversa do tipo AQ
(colunas que suportam até 100% de água na fase
móvel), por exemplo, esse procedimento pode não ser
válido, pois há a possibilidade de, mesmo com a
diluição, o solvente de constituição (da amostra)

2009 |  v .  1  |  n .  3 75

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

Figura 5. Comparação entre (A) um cromatograma obtido
para uma injeção de amostra dissolvida em 100% acetonitrila e 
(B) um cromatograma para a mesma amostra dissolvida na
fase móvel constituída de acetonitrila:água (18:82). Adaptado
da referência 4.



permanecer mais forte do que aquele da fase móvel do 
início da separação. Nesse teste os cromatogramas são 
comparados e perfis similares presumem ausência de
efeito deletério acarretado pela constituição da
amostra. Se houver diferenças entre os
cromatogramas, com melhor perfil para aquele em
que ocorreu a diluição, essa etapa pode ser integrada à
metodologia em desenvolvimento. Um entendimento
importante nesse ponto é que, volumes muito grandes
de injeção necessariamente precisam ser focalizados
no início da coluna, se isso não ocorrer, outra fonte de
alargamento será acarretada pelo efeito do grande
volume do “plug” de amostra injetada. Portanto,
sempre observe se o solvente de constituição da
amostra, após a diluição, é suficientemente mais fraco 
do que aquele da própria fase móvel, para o caso do
volume injetado ser muito grande.

Em última instância o solvente inicial de
constituição da amostra pode ser completamente seco
(geralmente utiliza-se um delicado fluxo de gás
nitrogênio ou a centrifugação a vácuo, com ou sem
aquecimento, dependendo da volatilidade e
estabilidade térmica dos analitos). Após a secagem, a
amostra é reconstituída no solvente mais fraco
possível, sempre mais fraco do que a fase móvel.
Idealmente, em fase reversa, utiliza-se a água ou uma
solução tampão. Um cuidado adicional é observar a
solubilidade da concentração dos analitos naquele
tipo de solução. Nesse teste, como não está ocorrendo
diluição da amostra, o volume injetado para fins de
comparação deve ser idêntico àquele previamente
injetado com o solvente original. Uma estratégia
complementar, caso haja efeito de focalização pela
menor força do novo solvente da amostra, é a injeção
de volumes maiores da amostra, melhorando-se a
detectabilidade obtida com o método em
desenvolvimento.

O problema da injeção de grandes volumes de
amostra em solvente mais forte é explicado pela
demora em o analito encontrar uma fase móvel mais
fraca, que permita a sua interação com a coluna. Como
o “plug” introduzido é muito grande, enquanto a sua
periferia rapidamente é misturada com a fase móvel,
permitindo uma interação com a fase estacionária, as
suas porções mais internas permanecem mais tempo
“banhadas” pelo solvente mais forte, sendo assim
arrastadas mais rapidamente através da porção inicial
da coluna. Dessa forma, ocorre uma dispersão anômala 
dos constituintes da amostra, podendo gerar frontes,
caudas, picos alargado, com ombros ou até mesmo
parcialmente duplicados. É interessante notar, para
efeito de diagnóstico do problema, que todos os picos
do cromatograma tendem a ser afetados, sendo que os

picos menos retidos costumam ser mais afetados do
que os mais retidos. Isso se explica pelo fato dos
compostos mais retidos iniciarem uma efetiva
interação com a fase estacionária em condições menos
diluídas da amostra na fase móvel, enquanto os
compostos menos retidos demorarão mais para atingir
um estágio de diluição que permita uma adequada
interação com a coluna. Esse efeito pode ser
visualizado comparando-se os dois picos da Figura 5A.

Usou-se no título dessa seção a descrição
“solvente com força (de eluição) inadequada para a
amostra” e não simplesmente “solvente inadequado
para a amostra” justamente para evitar o
englobamento de outro tipo de problema relacionado
com o solvente, quer seja da amostra, ou mesmo da
fase móvel. Há relatos na literatura reportando a
instabilidade de alguns analitos frente a determinados
solventes ou constituintes das soluções que podem
conter a amostra, ou, ainda, compor a fase móvel.
Obviamente, esse tipo de efeito dá-se pela
instabilidade dos analitos em tal meio, geralmente
levando à sua decomposição. Esse problema será
tratado posteriormente, em seção apropriada.

Em resumo, em uma situação de injeção da
amostra pode-se encontrar três situações. (A) Quando
o solvente da amostra é mais fraco do que o da fase
móvel. Nesse caso, o analito tende a ser focalizado no
início da coluna e grandes volumes geralmente podem 
ser injetados. Uma regra empírica considera que com
uma percentagem de solvente forte (da amostra)
10-20% inferior àquela do mesmo solvente na fase
móvel já se garante uma boa focalização dos analitos
menos retidos presentes na amostra. Por exemplo,
para uma separação isocrática em fase reversa com
fase móvel constituída de água:acetonitrila (50:50)
(em que todos os analitos de interesse sejam retidos),
considera-se que uma amostra contendo quantidades
de acetonitrila inferiores a 30% causará focalização
adequada dos analitos. (B) Quando a amostra
apresenta-se dissolvida na própria fase móvel. Ainda
há, nesse caso, certa tolerância ao volume de amostra
injetado. Geralmente estima-se que um volume de até
15% do volume do pico menos retido, de interesse,
possa ser injetado. Esse volume é facilmente aferido
injetando-se uma pequena quantidade de amostra e
multiplicando-se a largura desse pico pela vazão
adotada para a fase móvel. Em situações práticas, esse 
volume pode ser aumentado, desde que, durante o
desenvolvimento da metodologia, certifique-se que
não haverá prejuízo para a separação. (C) Quando a
amostra apresenta-se dissolvida em solução mais forte 
do que a da fase móvel. Essa é a situação crítica que
deve ser evitada, pois apresenta maior risco para
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deterioração do perfil cromatográfico de separação.
Quando a situação não puder ser evitada, ou uma
modificação do método de preparo da amostra não for
viável, deve-se verificar se o volume injetado não é
capaz de deteriorar a separação, inviabilizando a
aplicação do método.

Como apresentado na introdução desse artigo,
são vários os problemas causadores de distorções nos
picos cromatográficos, esses problemas foram
listados e começaram a ser tratados, um a um. Na
próxima edição a discussão acerca desses problemas
será continuada.
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U-HPLC com tecnologia inovadora de controle do bombeamento

A Thermo Scientific e a Analítica anunciam o lançamento das bombas
quaternárias Accela 600 (600 bar, 1 a 5000 µL /min, volume morto 90 µL) e
Accela 1000 (1000 bar, 1 a 2000 µL/min, volume morto 65 µL), projetadas para 
proporcionar rapidez no desenvolvimento de métodos e diminuição no
consumo de solventes.

As duas novas bombas quaternárias Accela possuem um sistema
inovador denominado "Force Feedback Control, FFC" que calibra
continuamente a válvula misturadora em função da compressibilidade do
solvente ao longo da análise. O sistema FFC elimina a necessidade do dampener 
e gera gradientes exatos e precisos em todas as condições de operação.

Conheça as especificações técnicas dos sistemas para HPLC e U-HPLC
da Thermo Scientific em: analiticaweb.com.br/revista ou
revista@novanalitica.com.br ou 11 2162 8091.

A Waters apresenta o Synapt G2 HDMSTM, combinando as tecnologias
QuanTofTM e High Definition MSTM para desafios qualitativos e quantitativos.
Saiba mais em www.waters.com/synaptg2.
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Atualmente a PERMUTION destaca-se pela ampla linha de
produtos para purificação de águas para as mais diversas aplicações, 
Laboratoriais, Industriais e de Saúde. Um referencial de mais de 40
anos no que se trata de água pura!

Atua em todo território nacional além do Mercosul e África
com equipamentos desenvolvidos para obtenção de água pura numa 
ampla gama de aplicações.

O seu lançamento mais recente o ULTRAPURIFICADOR
AQ3000, que produz água tipo I a partir da água potável oferecendo
o melhor custo-benefício do mercado.  O usuário encontra neste
produto baixo custo de manutenção e rastreabilidade através do
software de tratamento de dados que acompanha o produto numa
interface totalmente amigável onde as informações são coletadas
em "pen drive" através de uma saída USB. 

A Applied Biosystems/MDS Analytical Technologies
apresenta suas soluções mais avançadas para Estudos de
Degradação de Fármacos: o sistema de espectrometria de massas
híbrido triploquadrupolo - Ion Trap linear 3200 QTRAP®

LC/MS/MS System - um sistema de LC/MS/MS configurado com
o software LightSightTM - um programa especialmente
desenvolvido para identificação de metabólitos em um ambiente
completo para a busca de diferenças estruturais entre amostras por
espectrometria de massas, facilitando o processo desde a aquisição
até a identificação dos metabólitos.

A investigação de diminutas quantidades de impurezas em
áreas como a indústria farmacêutica ou de resíduos de pesticidas em
produtos alimentares, exige tanto a habilidade de separar como a de
detectar compostos em níveis traço, com confiabilidade e eficiência. 

O Prominence UFLCXR, possui alta velocidade, bem com
precisão e confiabilidade, melhorando assim a relação
custo/benefício de análise, atingindo o patamar mais elevado de
qualidade na cromatografia líquida de alto desempenho.

Sinc do Brasil: www.sinc.com.br
E-mail: vendas@sinc.com.br
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Este Departamento tem como objetivo divulgar eventos da área de
cromatografia e técnicas relacionadas, tanto no Brasil quanto em outros países.

2009
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/

Calendário Geral
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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

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



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

Dezembro

1, 2, 3 e 4
Cromatografia Líquida (HPLC ou CLAE):
Fundamentos, Instrumentação e Aplicações

8 e 9 Validação de Métodos Cromatográficos

10 e 11 ISO 17025

• 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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