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Editorial 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando M. Lanças 
Editor 
 
 
 
 
 
 

Após a excelente acolhida por parte dos leitores, colaboradores e anunciantes, 
ao primeiro volume do Scientia Chromatographica, fazemos chegar as suas mãos o 
número 1 do volume 2 do periódico. Este número traz vários artigos abordando, de 
forma crítica e sistemática, temas importantes e atuais para as técnicas de separação. 
Escritos por pesquisadores renomados em sua área de trabalho, e quase sempre no  
estilo tutorial, os artigos objetivam abordar de forma didática e atual, porém 
rigorosamente científica, assuntos cuja complexidade usualmente dificulta o 
entendimento de aspectos relevantes do tema, especialmente para os interessados em 
adentrarem em uma nova área de trabalho. 

 
O volume 2 do Scientia estará repleto de novidades e informações importantes 

para os usuários das técnicas abordadas. 
 
Boa leitura! 
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V. O Desenvolvimento da 

Cromatografia em Camada Delgada 

Resumo 
 
 Este capítulo sobre os “Pilares da Cromatografia” descreve os diversos desenvolvimentos e 
aplicações da cromatografia em camada delgada que se baseiam 
no mecanismo de adsorção, inicialmente proposto por Tswett. As 
contribuições de diversos pesquisadores são apresentadas, com 
destaque para os pioneiros que descreveram a técnica pela 
primeira vez, para os que desenvolveram a forma utilizada até 
hoje e para os que contribuíram com o desenvolvimento dos 
aparelhos apropriados. 
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A cromatografia em papel, com desenvol-
vimento descendente e baseada no mecanismo de 
partição, é uma das técnicas de cromatografia pla-
nar que foi apresentada por A.J.P. Martin e cola-
boradores na década de 40 do século passado. Po-
rém, exemplos de separações realizadas em papel 
foram relatados desde a metade do século XIX 
(1). Similarmente, a outra técnica de cromatogra-
fia planar, a cromatografia em camada delgada 
(CCD), que se baseia no mecanismo de adsorção, 
teve início no mesmo século. Prof. Martinus    
Willem Beijerinck (1851-1931), um botânico, uti-
lizou camadas de amido e de gelatina nos seus 
estudos sobre o crescimento de fermentos e rela-
tou que, em certas condições, aparecia mais de 
uma mancha com propriedades similares, mas não 
idênticas, após determinados tratamentos (2). Um 
aluno dele aplicou a mesma técnica em estudos de 
crescimento de enzimas. Entretanto, Beijerinck 
explorou pouco a técnica e, após as publicações de   
Tswett, ele e seus colaboradores adotaram a cro-
matografia líquido-sólida em coluna. 

Aplicações de superfícies planares com 
sólidos espalhados, com o objetivo de realizar se-
parações analíticas, tiveram início somente em 
1937-1938. O primeiro trabalho foi publicado na 
União Soviética. Dois pesquisadores do Instituto 
de Farmácia Experimental da Universidade      
Estadual de Kharkov, Ucrânia, Prof. Nikolai A. 
Izmailov (1907-1961) (Figura 1) e Maria S      
Shraiber (1904-1992) (Figura 2), sua aluna de 
doutorado, necessitavam de um método rápido 
para a análise de extratos de plantas usados em 
medicamentos. Conhecendo bem os trabalhos de 
Tswett, em suas tentativas iniciais aplicaram a 
cromatografia líquido-sólida em coluna. Porém, o 
processo de Tswett, que requisitava que o sólido 
fosse retirado da coluna para identificar os dife-
rentes constituintes, consumia bastante tempo. 
Para as suas avaliações, eles precisavam de um 
processo mais rápido. Pensaram que o uso do 
mesmo sólido espalhado sobre uma placa de vidro 
poderia funcionar de maneira similar; então cobri-
ram lâminas para microscópio com suspensões de 
vários sólidos, deixaram secar e, depois, deposita-
ram uma gota da solução a ser analisada sobre 
essa camada, mantendo a lâmina na posição hori-
zontal. Depois de a amostra ser aplicada e a man-
cha secar, eles gotejaram uma ou mais gotas do 
mesmo solvente que foi utilizado como eluente na 
separação em coluna diretamente sobre a mancha, 
da mesma maneira que Runge tinha feito para  
obter seus “desenhos” em papel 100 anos antes 
(1). Aplicando esse novo procedimento com os 

óxidos de cálcio, de magnésio e de alumínio como 
adsorventes, eles tiveram sucesso. Os componen-
tes apareceram como anéis concêntricos com dife-
rentes cores, ou diretamente ou quando a lâmina 
era exposta à luz fluorescente. Os pesquisadores 
cuidadosamente comprovaram que a sequência 
dos anéis concêntricos foi a mesma das bandas em 
uma coluna recheada com o mesmo sólido (Figura 
3), mas o desenvolvimento em lâmina consumiu 
somente uma fração do tempo requerido para o 
desenvolvimento em coluna. Eles denominaram 
os “desenhos” na lâmina de “ultracromatogramas” 
e o processo de “cromatografia da mancha” (spot 
chromatography) (3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Fotografia do Professor Nikolai A. Izmailov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Fotografia da Dra. Maria S. Shraiber. 
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O trabalho de Izmailov e Shraiber foi pu-
blicado em uma revista farmacêutica russa que 
não tinha circulação fora da União Soviética. Po-
rém, um resumo foi incluído em uma revisão em 
russo e foi traduzido e publicado Chemical      
Abstracts (5). Esse pequeno resumo despertou o 
interesse de M. O’L. Crowe, que trabalhava no 
Departamento de Saúde do Estado de Nova Ior-
que. Como Izmailov e Shraiber, ele buscava um 
método rápido para determinar as melhores fases 
móvel e estacionária para realizar a cromatografia 
líquido-sólida de várias substâncias que ele classi-
ficou como de origem biológica (medicamentos 
naturais). Sem os detalhes do processo russo, em 
uma primeira etapa, ele colocou uma pequena 
quantidade de uma suspensão do sólido em teste 
em um dado solvente, no fundo de um tubo de 
ensaio, adicionou, no mesmo solvente algumas 
gotas de uma solução da amostra em teste e obser-
vou quais pares começaram a se separar. Selecio-
nado o par mais promissor, colocou uma suspen-

são desse sólido no solvente escolhido em uma 
placa de petri, mantida a um certo ângulo, o que 
proporcionou uma inclinação leve da placa. O só-
lido se espalhou na placa, com espessura que au-
mentou da parte mais elevada até o fundo. Depois 
ele colocou gotas da solução em teste na parte 
superior da placa, utilizando o mesmo solvente e 
continuou adicionado gotas do solvente sobre a 
mancha para desenvolver o cromatograma, resul-
tando em bandas separadas (Figura 4). Ele indicou 
que, com alguns pares de sólido e solvente, foi 
melhor aguardar a secagem da suspensão antes de 
aplicar a amostra, enquanto que, com outros pares, 
o uso do sólido úmido foi mais indicado. Quando 
os componentes da amostra não apresentavam 
cores na faixa do visível, ele adicionava um agen-
te fluorescente ao sólido e revelava as bandas com 
uma lâmpada de luz ultravioleta com envolvimen-
to de quartzo. Assim, mostrou, no seu trabalho de 
menos de uma página publicado em 1941 (6), que 
esse método de “microcromatografia” possibilita a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Comparações dos cromatogramas em coluna (A) com os “ultracromatogramas” (B) de anéis concêntricos 
correspondentes, descritos pelos pesquisadores Izmailov e Shraiber [3]. A letra “a” representa o aspecto após aplica-
ção da solução de amostra e a letra “b”, após o desenvolvimento com álcool etílico. Amostras: superior = beladona 
(Atopia belladonna); inferior = digitalis (Digitalis purpurea). (Modificado da referência 4). 

O Desenvolvimento da Cromatografia em Camada Delgada                Carol Collins 
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análise de pequenas amostras e não requeria gran-
des quantidades de adsorvente ou solvente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Vista de cima da placa de petri utilizada por 
Crowe (6), contendo uma camada de sólido, a pipeta de 
aplicação do solvente e duas bandas após o desenvolvi-
mento. (Modificada da referência 6). 
 
 

O Prof. T.I. Williams, da Universidade de 
Oxford, Reino Unido, descreveu, em 1947, uma 
outra modificação do método de Izmailov e     
Shraiber (7). Ele preparou seu sistema na forma de 
um “sanduíche”, com o adsorvente entre duas pla-
cas de vidro. Uma placa continha um furo no qual 
a amostra era aplicada e o eluente era gotejado. 

Um avanço importante foi descrito em 
1949 por James E. Meinhard e Norris F. Hall da 
Universidade de Wisconsin, E.U.A. Nas lâminas e 
nas placas utilizadas por Izmailov e Shraiber e 
outros pesquisadores, o adsorvente não possuía 
aderência. Assim, qualquer movimento, intencio-
nal ou não, modificava a distribuição do sólido 
sobre o vidro. Essa inconveniência requeria enor-
mes cuidados no manuseio das placas. Para solu-
cionar tal problema, Meinhard e Hall [8] adiciona-
ram à suspensão do sólido (eles utilizaram alumi-
na), antes de preparar a placa, um pouco de amido 
de milho, que serviu como aderente, e um pouco 
de Celite (terra diatomácea tratada com carbonato 
de sódio), que melhorou a uniformidade do adsor-
vente na placa, produzindo uma superfície mais 
estável. A amostra foi aplicada com um capilar, e 
o desenvolvimento, ou seja, a aplicação do solven-
te, foi feita com uma pipeta, com extremidade na 
forma de capilar, sobre a mancha da amostra. O 
desenvolvimento circular foi realizado até que o 
solvente se aproximasse da borda da placa. Estan-
do o sólido fixo na placa, após o desenvolvimento, 
ela foi transferida para um forno para secar a      
50 oC e, subsequentemente, revelada. Os autores 

descreveram três métodos para isso: exposição da 
placa a uma atmosfera de iodo, considerado um 
processo geral; exposição da placa a uma atmosfe-
ra de amônia seguida por borrifação com uma so-
lução apropriada, que interagia com um número 
restrito de compostos, e borrifação da placa com 
soluções de reagentes colorimétricos para acusar a 
presença de certos íons metálicos. As aplicações 
dessa “cromatografia de superfície” (surface    
chromatography) foram realizadas visando, prin-
cipalmente, à análise de espécies inorgânicas 
(Figura 5).   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Exemplos do uso da “cromatografia de su-
perfície” de Meinhard e Hall [8]. Três placas com ca-
madas de alumina, desenvolvidas com soluções aquo-
sas e subsequentemente reveladas por exposição a dife-
rentes soluções. As amostras foram soluções,             
0,5 mol/L, de nitrato de berílio em diferentes purezas. 
A placa da esquerda foi borrifada com ácido acético 
aquoso 25% e a da direta com ácido acético aquoso 
50%. A mancha superior da placa do meio foi revelada 
com a metil-isobutil-cetona e as duas manchas inferio-
res com ácido acético glacial. (Modificada da referên-
cia 8). 

 
 

Todos os resultados descritos até o mo-
mento foram obtidos gotejando o solvente direta-
mente sobre a mancha da amostra, com desenvol-
vimento circular. O desenvolvimento ascendente 
(e horizontal), como é realizado na maioria das 
aplicações de CCD atualmente, foi desenvolvido 
em 1951 por Dr. Justus G. Kirchner (1911-1987) e 
seus colaboradores em experimentos com extratos 
de frutas, realizados nos laboratórios do Departa-
mento de Agricultura em Pasadena, Califórnia, 
E.U.A. (9). Esses pesquisadores precisavam deter-
minar os componentes que dão sabor aos sucos 
cítricos, entre outras aplicações. Com muitas 
amostras para analisar, eles preferiram não utilizar 
a  cromatografia  líquido - sólida devido ao tempo 
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consumido em cada análise. Dessa forma,  realiza-
ram experimentos empregando a cromatografia 
em papel, com desenvolvimento ascendente, que 
permitiria a detecção por reação após o desenvol-
vimento, mas a fase estacionária (água) não resol-
veu suficientemente os terpenos, alvos nas suas 
primeiras tentativas. Baseado no trabalho de    
Meinhard e Hall [8], resolveram preparar placas 
de vidro (13 cm x 3 cm) com sílica, utilizando 
amido ou gipsita (sulfato de cálcio hidratado) co-
mo aderentes, mas empregando o mesmo tipo de 
desenvolvimento utilizado na cromatografia em 
papel, ou seja, modo ascendente, com somente a 
borda da placa imersa no solvente, em vez de to-
car a mancha (9). Várias fases móveis foram ava-
liadas, sempre realizando os desenvolvimentos em 
tubos fechados. A detecção foi feita utilizando 
diversas reações específicas para os compostos em 
estudo. Em alguns casos, para facilitar a detecção, 
adicionaram pequenas quantidades de dois sais 
fluorescentes, sulfeto de cádmio e zinco e silicato 
de zinco, à mistura de sílica e amido, antes de pre-
parar as placas, como recomendado por Sease (10) 
para ajudar na detecção de compostos incolores 
em colunas de cromatografia líquido-sólida. As 
placas, que eles chamaram chromatostrips (faixas 
para cromatografia), forneceram bons resultados 
(Figura 6).  

O grupo de Kirchner aplicou os seus chro-
matostrips, com e sem os agentes fluorescentes, 
não somente na identificação de alguns terpenos, 
isto é, em análises qualitativas, mas também em 
análises (semi) quantitativas, comparando as in-
tensidades da cor ou da fluorescência com as de 
manchas com concentrações conhecidas [11]. 
 O trabalho de Kirchner et al. (9) foi repeti-
do por alguns pesquisadores, dos quais Robert H. 
Reitsema, de A.M. Todd Co., Kalamazoo,        
Michigan, E.U.A., foi o que melhor aproveitou 
esse novo método. Conhecendo as precauções 
indicadas por Kirchner e sua equipe                  
para se ter reprodutibilidade na preparação das 
chromatostrips e, mais importante, repetibilidade 
nas distâncias percorridas pelas substâncias, o que 
é definido pelo fator de retardamento, RF, determi-
nado pela razão entre a distância percorrida pela 
substância, dr, e a distância percorrida pelo eluen-
te, dm, Reitsema preparou placas de vidro de 13 
cm x 18 cm que permitiram a análise simultânea 
de várias amostras e alguns padrões (12).  

Suas “cromatoplacas” foram utilizadas 
para a separação e a comparação dos componentes 
de vários óleos essenciais (Figura 7). 
 

 
 
 
  
 a 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 b 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Separações de terpenos realizadas por Kir-
chner et al. [9], utilizando as suas chromatostrips. Sol-
vente de desenvolvimento ascendente em ambiente 
fechado: acetato de etila em hexano. (a) Chromatos-
trips de sílica com gipsita. Esquerda: visualização por 
reação com fluoresceína e, depois, por uma atmosfera 
de bromo; compostos, de cima para baixo: α-pinena, 
limonena, acetato de terpina, α-terpineol, geraniol. 
Direita: visualização de cinamaldeído por                
reação com o-dianisidina em ácido acético glacial. (b) 
Chromatostrips de sílica com amido e agentes fluores-
centes, usados para construir uma curva analítica. Com-
postos (com concentrações crescentes da esquerda para 
direita): p-cimena, pulegone e cinamaldeído. 
(Modificada para referência 9).  
 
 

Na Europa, essa nova técnica cromatográ-
fica (9) também demorou para ser aplicada. Um 
pesquisador que acreditou que a redução da quan-
tidade de amostra e do volume de solvente torna-
ria tal método o preferido para análises de com-
postos orgânicos e farmacêuticos foi o Prof. Egon 
Stahl (1924-1986) (Figura 8), do Departamento de 
Farmácia da Universidade Johannes Gutenberg, 
Mainz, Alemanha. A sua pesquisa abordava a aná-
lise de óleos essenciais e ele teve um certo sucesso 
com a utilização do método de Kirchner. Por outro 
lado, ele observou que a preparação caseira tanto 
do sólido que seria espalhado, quanto das placas, 
sem nenhuma padronização da espessura, impediu 
a sua aplicação generalizada devido à falta de re-
produtibilidade entre os pesquisadores e até entre 
diferentes  corridas  feitas  no  mesmo  laboratório 

O Desenvolvimento da Cromatografia em Camada Delgada                Carol Collins 
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Figura 7: Representação da separação de componentes 
de diferentes amostras de óleo essencial de hortelã, 
realizada por Reitsema [12]. Solução de desenvolvi-
mento: acetato de etila 15% em hexano. Placas com 
camada de sílica contendo 5% m/m amido de milho. 
Amostras: I = Mentha crispa; II = M. spicata tipo I;   
III = hortelã americana; IV = hortelã escocesa. Os sím-
bolos dentro das manchas indicam o revelador utiliza-
do: \\\ = visível sob luz UV; /// = visível após borrifa-
ção com solução de dinitrofenilidrazina (DNPH); sem 
linhas: visível após borrifação com DNPH seguida por 
aquecimento. (Modificada da referência 12). 
 
 
 
 
pelo mesmo pesquisador. Ele se empenhou em 
reduzir essa deficiência fazendo um estudo siste-
mático sobre a preparação do sólido e a sua apli-
cação nas placas, o que culminou no desenvolvi-
mento de um aparelho que permitia a preparação 
de placas com camadas uniformes do adsorvente. 
Em seu primeiro trabalho (13), Stahl descreveu 
um aparelho manual que produzia camadas uni-
formes de 10 a 500 µm em placas de 20 cm x 20 
cm ou de 5 cm x 20 cm (Figura 9). A placa qua-
drada permitiu o desenvolvimento de até dez 
amostras simultaneamente ou o seu uso em desen-
volvimento bidimensional. Stahl recomendou es-
pessuras de 200 a 300 µm, que mostraram exce-
lentes repetibilidades dos fatores de retardamento, 
RF,  entre diversas corridas. Em seu trabalho sub-
sequente (14), ele também descreveu uma aplica-
dora elétrica para as placas de 5 cm x 20 cm 
(Figura 10). Os aparelhos foram comercializados a 
partir de 1958 pela firma Degussa, que também 
vendia diferentes câmaras para desenvolvimento 
ascendente, as quais acomodavam diversos tama-
nhos de placas.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 8: Fotografia do Professor Egon Stahl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Desenho do sistema de Stahl (13) para a pre-
paração de placas para CCD com espessura da camada 
uniforme. Parte superior: aplicador, que espalha uma 
camada da suspensão, sendo nivelada pelo fundo do 
aplicador, cuja parte inferior esquerda tem uma faca 
que determina a espessura desejada. Parte inferior: ilus-
tração da maneira de colocar placas de 20 cm x 20 cm e 
de 5 cm x 20 cm no suporte, que tem movimento da 
esquerda para a direta. No centro está o aplicador. 
(Modificada da referência 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Fotografia do aparelho elétrico para prepa-
rar placas de 5 cm x 20 cm, descrito por Stahl no seu 
segundo trabalho (14). À esquerda há um recipiente 
com várias placas de 5 cm x 20 cm; no centro, está o 
sistema  que  aplica a  suspensão do adsorvente e  na  
direita o sistema que controla a espessura da camada. 
Esse aparelho permite preparar uma placa, cuja saída se 
encontra à direita, a cada 3 segundos. (Modificada da 
referência 4). 
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Stahl também investigou diversos sólidos 
para serem empregados como o adsorvente, entre 
eles, alumina, sílica e alguns silicatos, selecionan-
do a sílica como o adsorvente mais versátil. Utili-
zando seus contatos com a indústria química, ele 
convenceu a firma Merck a produzir e vender, sob 
o nome “silica gel G according to Stahl for 
TLC” (gel de sílica de acordo com Stahl para 
CCD), uma mistura da sílica contendo uma quan-
tidade apropriada do aderente (gipsita) e com o 
tamanho de partícula uniforme (20-60 µm). A 
“silica gel F” continha também sais fluorescentes.  

Algumas aplicações, tanto dos aparelhos 
quanto da “silica gel G”, foram descritas no seu 
segundo trabalho (14), que repetiu a maioria das 
informações do primeiro (13), mas com mais 
exemplos (Figura 11), sobre o uso do aplicador 
para preparar placas e dos adsorventes que esta-
vam sendo comercializados.  

Nos dois trabalhos de Stahl [13,14] foi 
utilizado, pela a primeira vez, o nome 
“cromatografia em camada delgada” (Dünnschicht 
Chromatographie,) (Figura 12) para denominar a 
técnica em geral, um nome ainda em uso hoje. 
Muitos pesquisadores consideram que esses dois 
trabalhos descrevem o verdadeiro “nascimento” 
da técnica de cromatografia em camada delgada. 

 
 

 

 
Figura 11: Um dos cromatogramas de camada delgada 
ilustrando as aplicações descritas por Stahl (14). Adsor-
vente: sílica G (Merck); eluente: clorofórmio; visuali-
zação: borrifação com uma solução de tricloreto de 
antimônio seguido por aquecimento para revelar terpe-
nos; amostra: óleos comerciais tipo Valerina. 
(Modificada da referência 14). 
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b 
 
 

 
 
Figura 12: Títulos dos trabalhos de Stahl, com a denominação dada a sua técnica, cromatografia em camada delgada. 
(a) Pharmazie 11, 633 (1956) e (b) Chem. Ztg. 82, 323 (1958). 

O Desenvolvimento da Cromatografia em Camada Delgada                Carol Collins 
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Extração em Fase Sólida: Fundamentos Teóricos e 

Novas Estratégias para Preparação de  

Fases Sólidas 

Resumo 
  
 A extração em fase sólida (EFS), atualmente, é uma das técnicas mais utilizadas para extração e/ou 
concentração de amostras complexas, permitindo que analitos em concentrações muito baixas sejam 
detectados por métodos como cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), cromatografia gasosa (CG) 
e eletroforese capilar (EC). Este artigo tem o objetivo de discutir os fundamentos da EFS e apresentar novas 
estratégias de preparo de fases sólidas, desenvolvidas no 
Laboratório de Pesquisas em Cromatografia Líquida (LabCrom) 
do Instituto de Química da Unicamp, e suas aplicações.   A fase 
sólida é preparada pela deposição de um polímero sobre suporte 
de sílica seguida de imobilização usando radiação gama ou micro-
ondas ou tratamento térmico. O método desenvolvido é uma 
aplicação da química verde, uma vez que não há resíduos tóxicos 
após o preparo. 
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 Solid phase extraction (SPE) is nowadays a much used technique for extraction and/or concentration 
of complex samples, so that the analytes present in low concentration become detectable by methods such 
as high-performance liquid chromatography (HPLC), gas chromatography (GC) and capillary electrophore-
sis (CE). This article aims to discuss the fundamental aspects of SPE and presents new strategies for prepa-
ration and application of the solid phases developed by the Laboratory for Research in Líquid               
Chromatography (LabCrom) of the Institute of Chemistry of Uni-
camp. The solid phases are prepared by depositing a polymer on 
the silica support followed by immobilization using gamma irra-
diation, microwave radiation or thermal treatment. The method is 
an application of green chemistry, since there are no toxic resi-
dues after the preparation.  
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1 Introdução 

 
Na maioria das análises químicas, sobre-

tudo nas análises de resíduos, nas quais os analitos 
se encontram em nível de traços, µg kg-1 a          
ng kg-1,1 devido às concentrações serem muito 
baixas, os analitos apresentarem propriedades quí-
micas distintas e a matriz ser complexa, faz-se 
necessária a realização de uma etapa prévia de 
preparo de amostra. Os principais objetivos do 
preparo de amostra são promover a extração e, 
muitas vezes, a concentração dos analitos de inte-
resse e a remoção, tanto quanto possível, dos in-
terferentes. Essa é a etapa mais onerosa e demora-
da envolvida no processo analítico, consumindo 
cerca de 80% do tempo total de análise, e pode 
introduzir erros, principalmente devido à perda do 
analito e à contaminação da amostra.2-4 

Se os interferentes não forem eliminados, 
o resultado poderá ser falso. Em se tratando de 
determinações realizadas por meio do emprego de 
técnicas cromatográficas, como a cromatografia 
gasosa (CG), cromatografia líquida de alta eficiên-
cia (CLAE) ou eletroforese capilar (CE), o prepa-
ro de amostra, além de evitar que interferentes da 
matriz coeluam com os compostos de interesse, é 
importante na remoção de interferentes para ga-
rantir a longevidade das colunas analíticas ou dos 
capilares e evitar limpezas constantes no sistema 
de injeção.5 

A escolha adequada de uma técnica de 
preparo de amostra é um fator chave na obtenção 
de resultados confiáveis e exatos, portanto as sele-
ções da técnica e das condições experimentais 
devem ser conduzidas cuidadosamente. Tal esco-
lha depende da natureza da amostra, da matriz, 
das características do analito e da técnica analítica 
que será empregada na determinação, requerendo 
praticamente um desenvolvimento caso a caso.6 
Considerando a matriz, devem ser  analisados o 
seu estado físico (sólido, líquido ou gasoso), o 
tamanho da amostra pH, os conteúdos de matéria 
orgânica, gordura, pigmentos, proteínas, etc. e o 
pH.  Quanto ao analito, devem-se analisar as suas 
propriedades físicas, suas propriedades químicas 
(massa molar, carga, polaridade, volatilidade, 
pKa), propriedades que permitam a sua detecção 
(absorção UV-Vis, fluorescência, eletroatividade) 
e sua concentração. 

A escolha e a otimização de um método 
adequado de preparo de amostra não são fáceis, 
principalmente com matrizes altamente complexas 
como os fluidos biológicos (plasma, soro, sangue 

total, liquor, urina, etc.) ou outras matrizes natu-
rais como alimentos, extratos de plantas e amos-
tras provenientes do meio ambiente. Idealmente, o 
método de preparo de amostra deve ser tão sim-
ples quanto possível, não somente porque reduz o 
tempo de análise, mas também porque um número 
grande de etapas aumenta a possibilidade de intro-
dução de erros;  seletivo, ou seja, conter o menor 
número possível de interferentes, proporcionando 
maior detectabilidade; rápido; empregar instru-
mentação de baixo custo; permitir a automação; 
incluir, quando necessário, uma etapa de concen-
tração do analito a fim de obter uma concentração 
adequada para atingir o nível de detecção do ins-
trumento utilizado e consumir quantidades míni-
mas de reagentes e solventes, atendendo a Quími-
ca Verde. Esse termo foi usado a primeira vez em 
1991 por Anastas7 em um programa especial lan-
çado pela Agência de Proteção Ambiental dos 
Estados Unidos (US Environmental Protection 
Agency - EPA). Química Verde é uma abordagem 
às sínteses, aos processamentos e aos usos de pro-
dutos químicos que reduzem os riscos impostos à 
população e ao meio ambiente como um todo.8 

 

 

2 Extração em Fase Sólida: Fundamentos 

Teóricos 

 
A extração em fase sólida (EFS) foi intro-

duzida em 19769 para suprir as desvantagens apre-
sentadas pela extração líquido-líquido e, hoje, 
consiste no método mais popular de preparo de 
amostra, sendo utilizada pela maioria dos croma-
tografistas em análises de rotina. Possui um vasto 
campo de aplicação como análises de fármacos, 
alimentos e meio ambiente e nas áreas de bioquí-
mica e de química orgânica. Essa técnica foi revi-
sada por Hennion10 e por Fontanas et al.11  

As vantagens apresentadas pela EFS em 
comparação com a extração líquido-líquido clássi-
ca são: menor consumo de solvente orgânico, não 
formação de emulsões, facilidade de automação, 
altas porcentagens de recuperação do analito, vo-
lumes reduzidos de resíduos tóxicos, capacidade 
de aumentar seletivamente a concentração do ana-
lito e disponibilidade comercial de muitos equipa-
mentos e sorventes para EFS.6 A EFS apresenta 
como desvantagens o tempo elevado de análise, os 
altos custos dos cartuchos e dos dispositivos co-
merciais multivias (manifolds) e, eventualmente, a 
dificuldade em selecionar o sorvente adequado pa- 
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ra a aplicação desejada. Além disso, os cartuchos 
são utilizados uma única vez e, geralmente, há 
baixa reprodutibilidade de lote para lote de cartu-
cho.12 

Os principais objetivos da EFS são a re-
moção de interferentes da matriz, a concentração e 
o isolamento dos analitos. O fator de concentração 
é obtido pela razão entre o volume inicial de 
amostra aplicado no cartucho e o volume final de 
solução concentrada.  A concentração pode ser 
aumentada por um fator de 100 a 5000, tornando 
possível a análise qualitativa e quantitativa a nível 
de traços. 

As fases sólidas, ou sorventes empregados 
em EFS, são similares àquelas utilizadas em cro-
matografia líquida em coluna, consequentemente, 
os mecanismos de separação também são simila-
res. Os principais mecanismos são: adsorção, par-
tição (fase normal e reversa), troca iônica e exclu-
são. Esses mecanismos estão associados a proces-
sos químicos, físicos e mecânicos que atuam du-
rante a separação. Dentre as principais forças quí-
micas e físicas atuantes entre as moléculas do ana-
lito e do sorvente, destacam-se as ligações de hi-
drogênio, interações dipolo-dipolo, dipolo-dipolo 
induzido, dipolo induzido-dipolo induzido e inte-
rações iônicas.5 

Na maioria das aplicações, os dispositivos 
de EFS mais empregados são os cartuchos nas 
formas de seringa ou barril, que serão descritos 
detalhadamente na próxima secção. Outro tipo de 
dispositivo é o disco de extração, nos quais as par-
tículas ativas são imobilizadas em uma matriz 
inerte e estável de microfibras de politetrafluoreti-
leno (PTFE) ou vidro. Um disco típico tem 47 mm 
de diâmetro interno e 0,5 mm de espessura, con-
tendo 500 mg de sorvente. Os diâmetros disponí-
veis variam de 4 a 90 mm e são definidos segundo 
o volume da amostra. Os discos possuem vanta-
gens, como ter leito mais homogêneo, requisitar 
pressões menores durante a aplicação da amostra e 
na eluição, com ausência de caminhos preferenci-
ais e possibilidade de utilizar vazões mais altas e 
menores volumes de eluentes na remoção dos ana-
litos. Outros formatos têm surgido recentemente 
com o intuito de melhorar o desempenho da EFS, 
principalmente facilitando a automação e dimi-
nuindo o tempo de análise, o que permite redução 
de custos por análise, maior flexibilidade, etc.. 
Uma dessas variações consiste em utilizar uma 
mistura de cartucho e disco. Nesse caso, o disco é 
colocado dentro de um cartucho de EFS, e o pro-
cedimento de análise é similar àquele usado para 
discos, possibilitando o uso dos dispositivos e sis-

temas de automação empregados para cartuchos 
convencionais.13  Ainda um outro formato, parti-
cularmente interessante quando análises rápidas 
são desejadas, uma vez que permite o uso de va-
zões bastante elevadas, é o cartucho contendo uma 
camada fina de partículas (as mesmas usadas em 
EFS convencional).13 

Os avanços mais recentes em termos da 
técnica de EFS seguem a tendência no campo de 
preparo de amostra no sentido de redução de rea-
gentes, solventes, quantidade de amostra e tempo 
de análise. Nesse contexto, tem-se a extração em 
fase sólida miniaturizada que utiliza placas que 
contêm 96 reservatórios (ou mais), cada um com 
uma coluna de EFS recheada com um disco ou 
com uma camada fina ou fazendo uso de ponteiras 
plásticas de pipetas contendo discos de EFS.13,14 
As placas são de grande utilidade para a indústria 
farmacêutica e de biotecnologia, pois permitem a 
análise de um grande número de amostras simulta-
neamente, porém há grande facilidade de contami-
nação da amostra. As ponteiras de pipetas têm 
como principal vantagem a dificuldade de conta-
minação, uma vez que são descartáveis e também 
permitem um fluxo bidirecional do solvente e dis-
pensam o uso de dispositivo a vácuo.13 

A EFS pode ser conduzida nos modos  off
-line e on-line. No modo off-line, o processamento 
das amostras e a separação cromatográfica ou ele-
troforética são conduzidos separadamente. Após a 
etapa de pré-tratamento, a amostra é introduzida 
de modo convencional no sistema cromatográfico. 
O modo off-line é o mais utilizado em EFS. Atual-
mente, existem equipamentos comerciais para ex-
trações múltiplas. Alguns deles fazem o processo 
de extração mecanicamente, porém a transferência 
da amostra para o injetor cromatográfico é manu-
al , como nos sistemas manifolds (sistema mecani-
zado). No sistema on-line, o mesmo equipamento 
incorpora os dispositivos para extração, clean-up e 
eluição da amostra e o cromatógrafo (sendo o cro-
matógrafo a líquido o mais comum), resultando 
em uma operação sequencial e automatizada. Os 
sistemas on-line são extremamente convenientes 
para rotina analítica. 

 

 

3 Procedimento de Extração em Fase 

Sólida 

A EFS é uma técnica de separação líquido
-sólido extensamente usada para extrair analitos 
semivoláteis  e  não voláteis de amostras líquidas, 
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mas também pode ser usada para amostras sólidas 
pré-extraídas com solventes.12 A EFS, na sua for-
ma mais comum, emprega fases sólidas (FS) tam-
bém denominadas de sorventes, recheadas em car-
tuchos, nas formas de barril ou seringa, e os meca-
nismos de retenção são idênticos àqueles envolvi-
dos em cromatografia líquida em coluna.5,14 Um 
cartucho típico é formado por um tubo de polipro-
pileno contendo cerca de 50 a 500 mg de sorvente, 
com 40 a 60 µm de tamanho de partícula, fixado 
no tubo por meio de dois filtros de tamanho de 
poros de 20 µm. A amostra, contendo o analito de 
interesse, é colocada no topo do cartucho e aspira-
da com pequeno vácuo ou pressionada levemente 
com uma seringa ou gás, de forma a penetrar no 
cartucho. Contudo, não é fácil controlar a vazão e 
deve-se tomar cuidado para impedir que o materi-
al contido no cartucho seque antes da aplicação da 
amostra, pois pode ocorrer o problema de forma-
ção de caminhos preferenciais. Em geral, a EFS 
pode ser usada para três importantes propósitos: 
extração e/ou concentração do analito, isolamento 
da matriz e estocagem da amostra. Assim, o pri-
meiro propósito refere-se aos analitos que ficam 
retidos na FS para posterior eluição, e o segundo, 
aos que são eluídos diretamente, enquanto as 
substâncias interferentes ficam retidas, sendo que, 
nesse caso, tem-se o clean-up da amostra e não a 
concentração do analito. 

Em geral, os procedimentos de extração 
em fase sólida contêm quatro etapas: 1) condicio-
namento do sorvente com solvente adequado para 
ajustar as forças do solvente de eluição com o sol-
vente da amostra; 2) introdução da amostra, quan-
do ocorre a retenção do analito e às vezes de al-
guns interferentes; 3) limpeza da coluna para reti-
rar os interferentes menos retidos que o analito, 
etapa esta conhecida como lavagem com solvente 
ou clean-up; 4) eluição do analito.5,15 O solvente 
empregado no condicionamento dependerá do 
sorvente a ser ativado e da matriz a ser processa-
da, optando-se por um solvente com característi-
cas similares ao solvente no qual a amostra está 
dissolvida. O volume de amostra utilizado pode 
variar de alguns µL a mL. Para que se obtenha a 
eficiência máxima de extração, é necessário deter-
minar o volume de breakthrough, VB, ou seja, o 
volume máximo de amostra que deve ser proces-
sado para que se obtenha a maior recuperação 
possível do analito. A velocidade de aplicação da 
amostra pode ser crítica em alguns casos, sendo 
determinada pela velocidade desejada para análi-
se. Idealmente, essa etapa deve ser lenta, com va-

zão menor que 2 mL min-1. Na etapa de clean-up, 
deve-se utilizar um solvente que tenha força sufi-
ciente para arrastar os interferentes, porém não os 
analitos. O solvente ideal é o próprio solvente da 
amostra, desde que ele não remova os analitos de 
interesse. Geralmente, a solução para a eluição 
dos interferentes contém menos solvente orgânico, 
menor concentração salina ou encontra-se em um 
pH ideal para eluição apenas dos interferentes. 
Para eluir o analito de interesse, deve-se utilizar 
um volume pequeno de eluente, de forma que a 
solução eluída já se encontre em concentração 
apropriada para análise; se isso não for possível, 
utilizar um solvente volátil para eluição, de modo 
que ele possa ser facilmente evaporado e o extrato 
ressuspendido em um volume pequeno de fase 
móvel. O eluente deve eluir os analitos de interes-
se, mas não permitir a eluição dos interferentes 
que não tenham sido eliminados na etapa anterior, 
por estarem muito retidos no sorvente. O solvente 
de eluição deve ter maior força de eluição que o 
solvente usado na etapa anterior, clean-up, o que é 
obtido aumentando-se a quantidade de solvente 
orgânico ou a concentração salina ou ainda alte-
rando-se o pH da solução de eluição. Na prática, 
observa-se que, de forma análoga à extração líqui-
do-líquido, o uso de duas alíquotas do eluente, em 
vez de uma única em volume maior, aumenta a 
eficiência de extração.5 Na Figura 1, podem ser 
visualizadas as principais etapas envolvidas na 
EFS quando o objetivo é isolar e/ou concentrar o
(s) analito(s) de interesse. 

 
Figura 1 - Etapas da EFS no modo de concentração ou 
isolamento do(s) analito(s) de interesse. 
 

 
 
 

4 Fases Sólidas ou Sorventes 

 
Em geral, os materiais usados como fase 
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empregados em CLAE. A maioria dos sorventes 
disponíveis comercialmente baseia-se em grupos 
orgânicos,  como C18, C8, C2, cicloexil, fenil, 
cianopropil, aminopropil (NH2), ligados quimica-
mente à sílica. 

Outros sorventes incluem as fases polimé-
ricas, como o metacrilato entrecruzado, o copolí-
mero poliestireno divinilbenzeno, que se destaca 
pela área superficial específica elevada (700 a 
1200 m2 g-1), estabilidade na faixa de pH 1 – 14 e 
maior capacidade de retenção de compostos pola-
res que as fases C18. As fases sólidas de carbono 
grafitizado caracterizam-se como materiais com 
resistência mecânica baixa, entretanto são alta-
mente homogêneos, com área superficial específi-
ca baixa (100 – 200 m2 g-1), possuem estrutura 
cristalina e têm capacidade de atuar em EFS como 
fases reversas, com retenções superiores às obti-
das com fases C18. Os sorventes de modo misto 
contêm em sua estrutura tanto cadeias alquilas 
(fase reversa) como ligantes trocadores iônicos. 
Essas fases sólidas realizam, em uma única etapa, 
a extração e o clean-up de matrizes biológicas. Os 
analitos ionizados sofrem uma interação forte com 
os sítios iônicos, possibilitando que a etapa de 
limpeza seja eficiente e sem grandes perdas. Em 
um segundo momento, troca-se o solvente, com 
um pH que permita o rompimento das interações 
iônicas entre o analito e o sorvente. Como fases 
mais seletivas, têm-se os imunossorventes, as fa-
ses de polímeros impressos molecularmente, co-
nhecidos como MIP, e as fases de acesso restrito 
(RAM). Os imunossorventes baseiam-se nas rea-
ções específicas entre antígeno e anticorpo, em 
um suporte sólido, como agarose ou sílica, usando 
o mesmo princípio da cromatografia por afinida-

de. Os MIP são obtidos por meio da preparação de 
polímeros com sítios de reconhecimento sintéticos 
e têm uma seletividade pré-determinada para um 
ou mais analitos. Tais sítios de reconhecimento 
são obtidos pelo arranjo de monômeros funcionais 
polimerizáveis ao redor das moléculas do analito. 
Dessa forma, são formados complexos, por meio 
da interação molecular, entre o analito e o monô-
mero precursor. Os complexos são fixados por 
meio de reações de entrecruzamento de polímeros. 
A remoção do analito da matriz polimérica forma 
lacunas (sítios de reconhecimento) que irão exibir 
afinidade pelo analito. O potencial desse tipo de 
material é alto por oferecer resistência mecânica à 
temperatura e à pressão e por ser inerte em condi-
ções extremas de ácidos, bases, íons metálicos e 
solventes orgânicos.15 

Os sorventes à base de sílica apresentam 
como desvantagem o fato de serem instáveis no 
intervalo 8 < pH < 2 e também por conterem os 
grupos silanóis residuais que podem reter irrever-
sivelmente compostos básicos.12 

A seleção da fase sólida em EFS segue, na 
maioria das vezes, as mesmas regras utilizadas 
para a escolha da fase estacionária em CLAE. O 
primeiro critério a ser considerado refere-se à es-
trutura química do analito, às propriedades do sor-
vente e à composição da matriz da amostra. Isso 
definirá o mecanismo a ser empregado e, conse-
quentemente, ajudará na seleção da fase sólida. 
Uma fase sólida com seletividade ótima, ou seja, 
com capacidade de discriminar entre o analito e os 
outros componentes, é encontrada analisando os 
grupos funcionais do analito que não estão presen-
tes na matriz da amostra e em outros interferentes. 
A Tabela 1 apresenta um guia  geral  para  escolha 

Tabela 1 - Guia geral para seleção de fase sólida e eluente, empregando amostras orgânicas contendo analitos com 
massas molares inferiores a aproximadamente 2000 daltons.16 

Mecanismo Sorvente Tipo de Analito Tipo de Matriz Eluente do Analito 

apolar (fase reversa) 
partição e adsorção 

C18, C8, C2, cicloexil, 
fenil, cianopropil, poli-

mérico 

grupos funcionais 
apolares como 

alquilas e aromáticos 

soluções polares 
(tampão aquoso) 

solventes polares 
como metanol, aceto-

nitrila e água com 
pH ajustado 

polar 
(fase normal) partição 

e 
adsorção 

Sílica, diol, ciano, 
aminopropil, diamino 

  

grupos funcionais pola-
res como aminas e 

hidroxilas 

solventes apolares, 
óleos 

solventes apolares 
como hexano e diclo-

rometano 

troca catiônica 
forte (ácido sulfônico) 
ou fraco (ácido carbo-

xílico) 

grupos funcionais car-
regados positivamente 

como aminas 

aquosa, força iônica 
baixa 

tampão como acetato, 
citrato e fosfato 

troca aniônica 
forte (tetra alquilamô-
nio) ou fraco (amino) 

grupos funcionais car-
regados negativamente 
como ácidos orgânicos 

aquosa, força iônica 
baixa 

tampão como fosfato e 
acetato 
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de uma fase sólida apropriada para analitos orgâ-
nicos com massas molares inferiores a aproxima-
damente 2000 daltons. 16  

Para facilitar essa seleção, na Figura 216 
encontra-se um esquema geral da seleção das fa-
ses sólidas e solventes para eluição de amostras 
contendo analitos com massas molares inferiores a 
2000 daltons, para evitar efeitos de exclusão que 
possam bloquear os poros das fases sólidas. Os 
solventes recomendados para eluição devem ser 
considerados como uma primeira aproximação. A 
aplicabilidade de outros solventes ou misturas de 
solventes é determinada pela polaridade requerida 
para a separação. Inicialmente, as amostras são 
divididas em dois grandes grupos: as solúveis em 
água e as solúveis em solvente orgânico.  As 
amostras solúveis em água são primeiramente di-
vididas em iônicas e não iônicas. As amostras não 
iônicas solúveis em água são classificadas de 
acordo com a sua polaridade: apolar, moderada-
mente polar e polar. No caso de analitos apolares 
a escolha inicial de uma fase sólida recai nas fases 
reversas como C18, C8, C4, C2, cicloexil, fenil, 
cianopropil, e o solvente de eluição do analito de-
ve apresentar características mais polares que a 
fase sólida, como acetonitrila, álcoois, diclorome-
tano, etc.. Para analitos moderadamente polares, a 
fase sólida inicialmente escolhida deve ser polar, 
como a sílica, e o solvente de eluição do analito 
deve ser menos polar, clorofórmio, diclorometano, 
acetato de etila, álcoois e água. Em se tratando de 
analitos polares, a fase sólida selecionada será do 
tipo fase normal, em que a FS é mais polar que o 
solvente de eluição, como cianopropil, diol, ami-
nopropil, diaminopropil e o solvente de eluição do 
analito menos polar, como clorofórmio, dicloro-
metano, etc..5  As amostras iônicas solúveis em 
água são classificadas em catiônicas e aniônicas. 
Os analitos carregados positivamente são extraí-
dos em FS trocadores catiônicos fortes (ácido sul-
fônico) ou fracos (ácido carboxílico). Os analitos 
carregados negativamente são extraídos em FS 
trocadores aniônicos fortes (tetra alquilamônio) ou 
fracos (amino). Os solventes de eluição para troca 
iônica são, geralmente, soluções ácidas, alcalinas 
ou tampão. 

Os analitos solúveis em solvente orgânico 
também são classificados de acordo com a sua 
polaridade e seguem os mesmos critérios usados 
na seleção da FS para amostras solúveis em sol-
ventes aquosos.5 

 

 

 

5 Desenvolvimento de Novas Fases Sólidas 

ou Sorventes 

 
A maioria das fases sólidas empregadas é 

do tipo C18, quimicamente ligado, preparado a 
partir da reação da sílica com um reagente orga-
nossilano que será responsável pelas característi-
cas da fase sólida. Apesar das inúmeras vantagens 
que a consolidaram mundialmente na preparação 
de fases estacionárias quimicamente ligadas para 
CLAE e também como fase sólida para EFS, esse 
tipo de reação apresenta desvantagens com relação 
ao custo dos reagentes organoclorossilanos, ao 
procedimento trabalhoso de síntese que envolve 
grandes quantidades de solventes tóxicos, atmos-
fera inerte, temperatura elevada e tempo longo de 
síntese. 

Algumas alternativas promissoras para 
preparação de sorventes para EFS têm sido estu-
dadas no meu grupo de pesquisa, baseadas no su-
cesso e na experiência adquirida em mais de uma 
década, no Laboratório de Pesquisas em Cromato-
grafia Líquida (LabCrom) do Instituto de Química 
da Unicamp, na preparação de fases estacionárias 
para CLAE, que consistem na sorção de polis-
siloxanos sobre sílica. A descrição detalhada das 
fases estacionárias para CLAE pode ser encontra-
da nas revisões publicadas por Faria et al.17,18 e 
Collins et al.19 

Nos estudos realizados por Jardim e cola-
boradores20-30, visando novas estratégias na prepa-
ração de sorventes, a reação química foi substituí-
da pela deposição de um polímero sobre suporte 
de sílica seguido de imobilização por radiação 
gama, micro-ondas ou tratamento térmico. 

A preparação da fase sólida lab-made 
consiste na ativação do suporte de sílica irregular, 
de tamanho de partículas de 0,040-0,063 mm (200
-400 mesh) e tamanho de poro de 10 nm, em estu-
fa sob temperaturas de 120 a 140 oC por 12 a 24 h. 
Uma quantidade adequada de sílica e de polímero 
são suspendidos separadamente em solventes co-
mo n-pentano, clorofórmio ou diclorometano, de-
pendendo da solubilidade do polímero, na propor-
ção de 12 mL de solvente para 1 g de FS. A sus-
pensão de sílica é adicionada à de polímero, lenta-
mente, e essa mistura permanece sob agitação por 
3h à temperatura ambiente, a fim de que o políme-
ro se distribua uniformemente sobre o suporte. 
Após essa etapa, o solvente é evaporado lenta-
mente à exaustão, à temperatura ambiente. 

Após o preparo, o polímero é imobilizado 
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Figura 2 – Guia para seleção de fases sólidas e solventes de eluição de analitos com massas molares inferiores a 2000 

daltons.16 
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por meio de radiação gama, tratamento térmico ou 
radiação micro-ondas para aumentar a estabilidade 
do polímero sobre o suporte, em doses ou tempe-
raturas e tempos pré-determinados. 

Os materiais imobilizados são submetidos 
ao processo de extração com solventes, a fim de 
eliminar o polímero que não tenha ficado aderido 
ao suporte cromatográfico. Para confecção dos 
cartuchos, 500 mg da FS preparada são colocadas 
em seringas de polipropileno de 5 mL e são reti-
dos por dois filtros de polietileno de porosidade de 
20 µm. As etapas de EFS, condicionamento, apli-
cação da amostra, clean up e eluição do analito 
são realizadas usando um manifold a vácuo de 12 
vias, com solventes apropriados. 

As FS são caracterizadas por termogravi-
metria, espectroscopia de absorção na região do 
infravermelho e análise de teor de carbono. O de-
sempenho da FS é avaliado por meio da extração 
de amostras, água Milli-Q e outras, fortificadas 
com padrões de agrotóxicos ou de hidrocarbone-
tos policíclicos aromáticos (HPA). Para avaliar a 
eficiência da extração, calculam-se a porcentagem 
de recuperação (R) e a estimativa de desvio-
padrão relativo (CV). Na Tabela 2, encontra-se 
um resumo das características e aplicações de to-

das as fases lab-made preparadas no LabCrom. 
 

 

6 Considerações Finais  

 
A EFS continua sendo o método mais 

popular empregado em análises de rotina para ex-
trair e concentrar vários analitos presentes em 
amostras complexas. 

O procedimento de deposição de um polí-
mero sobre suporte de sílica seguido de imobi-
lização por radiação gama, tratamento térmico ou 
radiação micro-ondas consiste em uma estratégia 
promissora para preparação de novos sorventes 
para EFS em substituição aos materiais quimi-
camente ligados, uma vez que é simples, demanda 
poucas etapas, utiliza reagentes menos tóxicos e 
disponíveis comercialmente, é reprodutível, seu 
custo final é significativamente menor que os 
cartuchos adquiridos comercialmente e, em co-
mum com outros procedimentos de EFS, reduzem 
os resíduos tóxicos gerados.  

 

FS/polímero Imobilização 
Porcentagem de 

Carbono da FS(%) 
Procedimento 

de EFS 
Aplicação 

Recuperacão 
CV (%) Referência 

(%) 

C18/ 
PMODS 

irradiação ga-
ma (60 e 80 

kGy) 
12 

Cond.: 10 mL 
de MeOH + 3 
mL de H2O 

Milli-Q 

determinação 
por CLAE dos 

agrotóxicos 
benomil, te-

butiurom, sima-
zina, atrazina, 

diurom e 
ametrina em 
água Milli-Q 

fortificada 

73 - 103 < 16 
Queiroz et 

al.20 

Eluição: 1 
mL de MeOH 

 
 
 
 
 
 
Tabela 2 – Características e aplicações das fases sólidas lab-made preparadas no LabCrom 
PMODS – poli (metiloctadecilsiloxano)    PMS – poli(metilsiloxano) PMOS – poli(metiloctilsiloxano)                   
PMTDS – poli(metiltetradecilsiloxano)  
PDMFS – poli (dimetilsiloxano-co-metilfenilsiloxano) PMTFS – poli(metil-3,3,3-trifluorpropilsiloxano) F=vazão 
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 FS/polímero Imobilização 

Porcentagem de 
Carbono da FS(%) 

Procedimento 
de EFS 

Aplicação 
Recuperacão 

CV (%) Referência 
(%) 

C18/ 
PMODS 

tratamento 
térmico-TT 

(120 oC por 4 
h) 

15 

Cond.: 10 mL 
de MeOH + 5 
mL de H2O 

Milli-Q 
determinação 
por CLAE dos 

agrotóxicos 
diurom e linu-
rom em urina 

85 - 103 < 1,8 
Pozzebon et 

al.21 Lavagem: 5 
mL de H2O 

Eluição: 3 
mL de 
CH2Cl2 

C18/ 
PMODS 

tratamento 
térmico (120 

oC por 4 h) 
15 

Eluição: eta-
nol F= 1,0 
mL/min 

concentração de 
Pb em água de 

lago e em 
amostras bio-

lógicas usando 
colunas de en-
riquecimento 
em sistema de 

injeção em 
fluxo e determi-

nação por 
espectroscopia 

de absorção 
atômica 

98,7 (amostra 
de água de 

lago) 

< 1,2 
Maltez et 

al. 22 

97,9 
(amostras 

biológicas) 

NH2 /PMS – 
aminopropil 

tratamento 
térmico (120 

oC por 4 h) 

NH2 - 12 NH2 

determinação 
por CLAE dos 

agrotóxicos 
benomil, tebu-
tiurom, simazi-

na, atrazina, 
diurom e ame-
trina em uva 

NH2 NH2 

Melo et al. 
23 

    
Cond.: 2 mL 
de CH2Cl2 

(55 - 143) (1,4 - 19) 

    

Eluição: 2 x 3 
mL 

CH2CI2:MeOH 
95:5,v/v 

    

C18/PMODS C18 - 15 C18 C18 C18 

    

Cond.: 5 mL 
de MeOH + 5 
mL de H2O 

Milli-Q 

(8,0 - 103) (0 - 27) 

    

Eluição: 10 
mL de 
CH2Cl2 

    

Tabela 2 (continuação) 
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FS/polímero Imobilização 
Porcentagem de 

Carbono da FS(%) 
Procedimento 

de EFS 
Aplicação 

Recuperacão 
CV (%) Referência 

(%) 

Tabela 2 (continuação) 

NH2 PMS – 
aminopropil 

idêntico ref.23 Idem ref.23 

NH2 

determinação 
por CLAE dos 

agrotóxicos 
benomil, tebu-
tiurom, simazi-

na, atrazina, 
diurom e ame-
trina em toma-

tes 

NH2 NH2 

Melo et al. 25 

  
Cond.: 2 mL 
de CH2Cl2 

(45 - 99) (7,6 - 36) 

C18/PMODS 

Eluição: 2 x 3 
mL 

CH2CI2:MeOH 
99:1,v/v 

    

  
C18 (Idem 

ref.23) 
C18 C18 

    (6,0 - 70) (7,3 - 52) 

C8/PMOS 

tratamento 
térmico (120  °C 

por 4 h) ou radi-
ação gama (60 

e 80 kGy) 

14 (TT) 

Cond.: 10 mL 
de MeOH + 3 
mL de H2O 

Milli-Q 
determinação 
por CLAE dos 

agrotóxicos 
benomil, tebu-
tiurom, simazi-

na, atrazina, 
diurom e ame-
trina em água 

Milli-Q fortifi-
cada 

88-120 (TT) 
82-115 (60 

kGy) 
5-13 (TT) 

Queiroz et 
al.26 

18 (60 kGy) 
Eluição:  2 x 
0,5 mL de 

MeOH 

85- 114 (80 
kGy) 

0-16 (60 
kGy) 

17 ( 80     
0-13 (80 

kGy) 

kGy)       

        

C8/PMOS 
tratamento 

térmico (120  °C  
por 8 h) 

14 

Cond.: 3 mL 
de acetato de 
etila + 3 mL 

de H2O Milli-
Q + 3 mL de 
H2O Milli-Q 

pH 2,5 

determinação 
por CLAE dos 

agrotóxicos 
imazetapir, ni-

cosulfurom, 
diurom, linu-
rom, clorimu-
rom-etil  em 
água Milli-Q 

fortificada 

72 - 111 < 15 
Vigna et 

al.27 

Eluição:  5 
mL ACN + 2 
mL acetato de 

etila 
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 FS/polímero Imobilização 

Porcentagem de 
Carbono da FS(%) 

Procedimento 
de EFS 

Aplicação 
Recuperacão 

CV (%) Referência 
(%) 

C14/ 
PMTDS 

tratamento 
térmico (110 °C 

por 13 h) 
8,3 

Cond.: 3 mL 
de acetato de 
etila + 3 mL 
de H2O deio-

nizada + 3 
mL de H2O 

pH 3,0 

determinação 
por CLAE dos 

agrotóxicos 
imazetapir, ima-
zaquim, metsul-

furom-metil, 
bentazona,  

clorimurom-
etil, tebucona-
zol  em água 
superficiais 

74 - 99 < 10 Faria et al.28 

Famostra > 5 
mL/min 

Eluição: 5 x 1 
mL acetato de 

etila 

Fluorado/ 
PMTFS 

tratamento 
térmico (220 °
C por 12 h) ou 
radiação  micro
-ondas (1000 

W, 150 °C por 
30 min) 

  

Cond.: 5 mL 
de CH2CI2 + 
5 mL de H2O 

deionizada Determinação 
por CLAE dos 

agrotóxicos 
simazina, flu-

dioxonil, fenari-
mol e difluben-
zurom em água 
Milli-Q fortifi-

cada 

96,2 - 100,5   
Bodemeier 

et al.30 

Famostra = 8 
mL/min 

Eluição: 5 x 1 
mL CH2CI2 + 

5 x 1 mL 
MeOH 

Fenil/ 
PDMFS 

tratamento 
térmico (150 °C 

por 4,5 h) 
7,7 

Cond.: 2 x 6 
mL de hexa-
no + 6 mL de 

MeOH + 6 
mL H2O dei-

onizada determinação 
por CLAE dos 

hidrocarbonetos 
policíclicos 
aromáticos 

(HPA), antrace-
no,fenantreno, 
fluoranteno, 

pireno em água 
Milli-Q fortifi-

cada 

59 - 75 1,4 - 16,9 
Marques et 

al.29 

Famostra > 10 
mL/min 

Eluição: 2 x 3 
mL acetato de 
etila + 3 mL 

de hexano + 2 
x 3 mL aceta-

to de etila 

Tabela 2 (continuação) 

Extração em Fase Sólida                     Isabel Jardim 



 24   www.scien tiachromatographica.com 

Entre as técnicas de imobilização em-
pregadas, a térmica é considerada mais  simples 
que  a  radiação  gama devido à facilidade 
de obtenção  do  equipamento  (estufa), que é co-
mum em todos os laboratórios, seguido da radi-
ação por micro-ondas. Os cartuchos confecciona-
dos apresentam bom desempenho, fornecendo 
porcentagens de recuperação e coeficiente de var-
iação geralmente dentro do intervalo citado na 
literatura, que é de 70-120% e CV ≤ 20%, respec-
tivamente31 e permitem a concentração dos anali-
tos, agrotóxicos e HPA, de forma que eles al-
cancem os limites máximos de resíduos estabele-
cidos pelas agências reguladoras. Além disso, as 
FS preparadas são bastante seletivas, podendo ser 
aplicadas em diversos tipos de amostra, como am-
bientais, fluidos biológicos, alimentos, fármacos e 
produtos naturais. 
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Algunos aspectos prácticos para la identificación 

de analitos por cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas 

Resumo 
 
 En el presente trabajo se discuten algunos aspectos prácticos de 
GC-MS, que deben tenerse en cuenta por un analista quien trabaje con 
mezclas complejas y requiera hacer la identificación de sus compo-
nentes in situ.   Se analizan estrategias relacionadas con el uso combi-
nado de los parámetros cromatográficos, i.e., índices de retención y 
espectros de masas, para llevar a cabo la identificación de analitos a 
los niveles preliminar y confirmatorio. 
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1 Introducción. Consideraciones generales. 

 

“Durante una sustentación de Tesis de 
Grado en Química, uno de los oponentes del 
trabajo presentado comentó, que él, siendo un 
químico orgánico “clásico” y con mucha 
experiencia en el laboratorio, quien sintetizó 
centenares de moléculas nuevas y pasa horas 
descifrando sus estructuras con base en los 
espectros (IR, NMR, MS y otros) tomados en 
equipos instrumentales costosos, no entendía 
cómo fue posible a través de un solo “numerito”, 
de un tal llamado índice de retención, 
“identificar” en una mezcla muy compleja, que es 
un aceite esencial, las estructuras químicas y 
hasta diferenciarlas, e.g., el limoneno del 
felandreno o el p-cimeno del o-cimeno, y le pidió 
al estudiante las debidas explicaciones.. 
Infortunadamente, la respuesta del estudiante fue 
deficiente, vaga, a pesar del trabajo experimental 
bueno… que hizo”. 

  
Caso real. Diciembre 2009, UIS, Bucaramanga, 
Colombia. 

 
La abrumadora mayoría de muestras 

analizadas en diferentes ramas de la Ciencia 
Química, e.g., ambiental, forense, alimentos, 
productos naturales, petróleo, sabores y 
fragancias, semioquímicos y muchas otras, son 
mezclas -a menudo muy complejas-, que pueden 
comprender hasta más de 300 componentes (e.g., 
gasolina, aceite esencial, etc.) con diversos pesos 
moleculares, composiciones elementales, 
propiedades físico-químicas, entre ellas, 
volatilidades, temperaturas de cambio de fases, así 
como con un amplio rango de polaridades 
(momentos dipolares, constantes dieléctricas) y 
solubilidades en diferentes medios.   El peso 
molecular, la volatilidad (temperatura de 
ebullición) y la polaridad de las sustancias marcan 
la frontera entre los métodos para su separación, a 
saber: cromatografía de gases (GC) Vs              
cromatografía líquida (LC o HPLC), supercrítica 
(SFC) o métodos electroforéticos (por ejemplo, 
electroforesis capilar, CE).   Menos del 10% de 
muestras reales son aptas para su análisis por GC.  
Ello es por el cumplimiento de ciertas 
condiciones, entre ellas, figuran la 
termoestabilidad de los componentes que debe ser 
alta, su volatilidad debe ser mediana o alta y que 
el peso molecular de las sustancias no debe 

superar 400-450 Da [la excepción la representa la 
GC de alta temperatura en columnas 
termoresistentes y con sistemas de aplicación de 
muestra especiales, e.g., on-column o con 
programación de temperatura de volatilización 
(PTV) de la muestra en el puerto de inyección].   
Actualmente, existe la posibilidad casi ilimitada 
(e.g., usando la cromatografía multidimensional o 
cromatografía completa, GC x GC [1-4]) de 
separar las mezclas en sus componentes 
individuales y cuantificarlos con diferentes 
métodos (normalización simple, estandarizaciones 
externa, interna o adición de un estándar), lo que 
produce a un investigador optimismo, y a menudo, 
también una preocupación lógica sobre la 
seguridad con la cual se determina la identidad 
química de cada componente, o sea, qué es y cuál 
es su estructura química, etc.    

La necesidad imperativa de identificar 
inequívocamente los componentes en la mezcla 
compleja fue el motor para el desarrollo de 
diferentes métodos de acoplamiento (tándem), 
entre los cuales figura -muy utilizada y con gran 
éxito-, para sustancias volatilizables, la 
cromatografía de gases (GC) acoplada a 
espectrometría de masas (MS).   La unión GC-MS 
es sumamente propicia, sinérgica, ya que los 
compuestos aptos para el análisis tanto por GC 
como por MS con impacto de electrones (EI, 
técnica de ionización de las moléculas más usada 
en GC-MS), son moléculas con temperaturas de 
ebullición, pesos moleculares o polaridades bajos 
o medianos, presentes en mezclas en el rango de 
concentraciones (ppb – ppm) similar para ambas 
técnicas; además su análisis transcurre en el 
mismo estado de agregación (fase vapor).    El 
único “conflicto” (pasajero y ya superado) entre 
GC y MS, fueron las presiones de trabajo 
diferentes, i.e., la atmosférica en GC          (en la 
salida de la columna) y la reducida                    (10
-5 – 10-6 Torr) en la cámara de ionización, 
respectivamente. Este inconveniente fue 
técnicamente superado gracias a la introducción 
de eficientes bombas de vacío (difusoras o 
turbomoleculares) y, sobre todo, debido a la 
introducción de columnas cromatográficas 
capilares (0.18-0.32 mm de diámetro interno, i.d., 
que tradicionalmente se usan en GC-MS), que se 
insertan directamente a la cámara de ionización de 
un detector de masas. Entre los detectores 
cromatográficos espectroscópicos (de emisión 
atómica, AED, de infrarrojo, IR o de masas, MS), 
útiles para la determinación de la estructura    
química   o  composición   elemental  de  analitos, 
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el más ampliamente usado hoy en día es el de es-
pectrometría de masas, gracias a sus sensibilidad, 
la operatividad y, sobre todo, a un gran volumen 
de información estructural sui generis que puede 
proporcionar [5-9].    

Ya se discutieron previamente [10] los 
aspectos prácticos relacionados con cuántos 
componentes están presentes en una mezcla y 
cuántos de ellos pueden ser detectados; se 
demostró que la respuesta no es trivial, puesto que 
depende de varios aspectos, entre ellos, del 
método de extracción utilizado, limpieza y 
concentración de la muestra, sistemas 
cromatográficos y sus elementos (volumen y 
modo de inyección, tipo y dimensiones de la 
columna, sistemas de detección), entre otros.   La 
identificación química estructural “clásica”, 
positiva e inequívoca, de una molécula, grosso 
modo, implica su aislamiento en estado puro y la 
obtención de una serie de “huellas digitales” 
espectroscópicas, entre ellas, espectros de UV, IR, 
MS (incluyendo los espectros de MS de alta 
resolución, para determinar la composición 
elemental), espectros de NMR y difractogramas, 
entre otras posibles características espectrales 
[11].   La combinación de estas “huellas” digitales 
conduce a la identificación inequívoca de la 
estructura.   No obstante, las consideraciones 
“ortodoxas” para la identificación de la molécula 
recomiendan también la necesidad de su 
“clonación química”, o sea, su síntesis a partir de 
los bloques estructurales conocidos y posterior 
demostración de la equivalencia de ambas 
estructuras moleculares, de dos compuestos, 
aislado (nuevo) y “reconstruido” o sintetizado ab 
initio.   Los programas de simulación (cálculo) de 
espectros de UV-Vis, IR, NMR o difractogramas 
ayudan también a interpretar la información 
estructural disponible o a predecir los espectros 
con base en la estructura molecular.  

Empero, hay miles de casos analíticos 
reales, cuando la identificación “ortodoxa”, 
tradicional y muy rigurosa, de una estructura 
molecular realmente no es posible, ya que la 
sustancia dada puede encontrarse en una mezcla 
muy compleja, multicomponente, o hasta única, 
no reproducible (e.g., muestras forenses, 
monitoreo de volátiles biogénicos, etc.), en una 
cantidad ínfima (ppb, ppt), no aislable o 
insuficiente para llevar a cabo los análisis UV-
Vis, IR, NMR o los de Rayos X.    Éstos pueden 
ser los casos de estudio de metabolitos de drogas 
en fluidos biológicos post-mortem, algunas 
muestras ambientales, residuos post-explosión o 

de incendios premeditados, compuestos off-
flavour, semioquímicos, agentes de dopaje 
deportivo, etc.   Mayores dificultades surgen aún 
cuando las sustancias son muy volátiles y su 
aislamiento se dificulta debido a las limitaciones 
netamente operativas.   En todos estos casos, sin 
embargo, surge la necesidad de “identificar” las 
estructuras moleculares, in situ, aunque no existe 
la posibilidad real de su aislamiento de la mezcla 
[12].   En muchos casos, esta identificación 
tendría un carácter meramente tentativo 
(presuntivo).   Entonces, ¿cuándo y cómo será 
posible la identificación de los compuestos 
presentes en una mezcla compleja en cantidades 
muy pequeñas? 

Existen dos estrategias fundamentales en 
GC-MS, para la identificación de compuestos, a 
saber: (I) Uso de sustancias-estándar (patrones 
certificados).   Sin embargo, no siempre todos los 
patrones se pueden conseguir, muchos de ellos no 
son accesibles o disponibles fácilmente, para una 
gran cantidad de analitos, y (II) Combinación de 
varias aproximaciones, entre ellas, figuran las 
siguientes: (a) los índices de retención (RI), en 
conjunto con (b) espectros de masas 
experimentales (EI, 70 eV) y (c) su comparación 
con los de las bases de datos de índices de 
retención obtenidos en columnas de polaridad 
ortogonal (polar y apolar) y de espectros de masas 
estándar (EI, 70 eV).   La combinación de varios 
parámetros experimentales y datos, i.e., índices de 
retención medidos en ambas columnas y espectros 
de masas, es obligatoria para la identificación 
estructural de componentes en la mezcla.   La 
identificación puede ser tentativa (preliminar, 
presuntiva) o confirmatoria.   La confirmación 
(identificación positiva o inequívoca) requiere, en 
muchos casos, el uso de un compuesto-estándar 
certificado.    
 Varios analitos, presentes en mezclas 
complejas, sin embargo, pueden presentar índices 
de retención similares o sus espectros de masas 
ser parecidos o revistir solo diferencias 
cuantitativas (intensidades de iones) mínimas.   
Sin embargo, la posibilidad de la coincidencia 
simultánea tanto de los índices de retención, 
calculados en ambas columnas (polar y apolar), 
como de espectros de masas para dos sustancias 
diferentes, en realidad, es muy remota, casi 
improbable. Para algunos casos, por ejemplo, 
aquellos que puedan tener implicaciones legales, 
i.e., casos forenses o disputas ambientales, control 
de agentes de dopaje en las competencias deporti-
vas, es absolutamente obligatorio el uso de 
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sustancias-patrón certificadas durante el análisis 
de mezclas. 
 
 

La descripción química de un nuevo 
compuesto natural o de una sustancia sintética 
nueva, de una feromona o de un producto de la 
reacción de Maillard, no descrito previamente, 

implican su aislamiento y la necesidad de hacer un 
análisis estructural “convencional”, o sea, obtener 
los espectros de UV-Vis, IR, NMR, MS y otros, o, 
inclusive, en algunos casos, es menester sintetizar 
el compuesto (a partir de bloques con estructuras 
conocidas), para compararlo luego con su 
“gemelo”, aislado de la muestra problema [11].    

El esquema general de análisis de un 
compuesto en una mezcla se puede resumir en la 
Figura 1.   La combinación de los datos de 
retención cromatográfica (valores de índices de 
retención en dos columnas ortogonales) y de 
espectros de masas (EI, 70 eV) de un “compuesto 
X” con los de las bases de datos conduce al 
reconocimiento de su estructura química 
(identificación tentativa), cuando se observa su 
concomitancia.   La misma comparación y la 
coincidencia de los parámetros experimentales 
(RI, MS) del “compuesto X” con los obtenidos 
para un compuesto-patrón certificado analizado en 
el mismo equipo GC-MS y bajo las mismas 
condiciones operacionales, conducen a la 
identificación estructural inequívoca (positiva) del 
compuesto en la mezcla.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Estrategia analítica general para la identificación tentativa (presuntiva) o positiva (confirmación) de un com-
puesto presente en una mezcla-problema.  
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2  Índices de retención en cromatografía de 

gases 

En cromatografía de gases, la separación 
de sustancias se basa en las diferencias de sus 
constantes de distribución, KD, entre las dos fases, 
móvil y estacionaria (f.e.).   El “arte” 
cromatográfico (i.e., combinación de un sólido 
conocimiento científico y la experiencia práctica) 
reside en la selección correcta de las condiciones 
termodinámicas del proceso de separación, 
conducente a la situación cuando las constantes 
KD para diferentes sustancias, obtenidas bajo las 
condiciones únicas operacionales, sean distintas, 
i.e., para que los analitos se separen nítidamente; 
ello, infortunadamente no se logra en algunos 
casos.   La KD depende de la naturaleza química 
de las fases móvil y estacionaria y de la del 
analito, así como de la temperatura de la columna.   
La retención de los analitos en una columna es 
función de sus presiones de vapor y de las fuerzas 
intermoleculares que gobiernan sus relaciones con 
la f.e.   La constante KD incide sobre la velocidad 

de elución de analitos o -lo que más comúnmente 
se conoce y se utiliza-, sobre los llamados tiempos 
de retención, característicos para una columna 
cromatográfica dada y para las condiciones 
operacionales particulares.   Si la velocidad lineal 
promedio del gas de arrastre en la columna es 
constante, la retención de analitos es influenciada 
básicamente por el tiempo de su permanencia en 
la fase estacionaria.   A mayores valores de KD, 
más largos serán los tiempos de retención de 
analitos, tR.   Los últimos, empero, son funciones 
de múltiples variables operacionales, a saber: tipo 
y dimensiones de la columna, la polaridad de la 
fase estacionaria y su grosor, temperatura de la 
columna y la velocidad de su calentamiento, el 
tipo del gas de arrastre y su velocidad, el modo de 
inyección y la presión de salida de la columna 
(ambiental Vs presión reducida), y dependen, 
inclusive, de la cantidad (concentración) del 
analito que eluye de la columna (Figura 2) o del 
grado de uso (o sea, desgaste), de la 
contaminación o activación de la columna [13,14].  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Reproducibilidad de los tiempos de retención (tR, min)) -en función de sus concentraciones (50, 500 ó 5000 
ppm) en la mezcla-, de algunas sustancias-patrón analizadas por GC-MS en una columna polar (DB-WAX, 60 m), con 
programación lineal de su temperatura. Obsérvese un desplazamiento de los tR con el aumento de la cantidad del anali-
to en la mezcla.  

Algunos aspectos prácticos para la identificación de analitos      Elena Stashenko, Jairo Martínez 



 34   www.scien tiachromatographica.com 

En la Tabla 1 aparecen los datos de los tR 
de algunos compuestos terpénicos-patrón, 
obtenidos con detectores selectivo de masas 
(MSD) y de ionización en llama (GC-FID).   En 
cada sistema cromatográfico empleado, la mezcla-

patrón, en tres concentraciones de sus 
componentes, se inyectó cinco veces (n = 5) 
consecutivas, para comparar la repetitividad y la 
reproducibilidad de los tR en ambos sistemas.    

 

Tabla 1 Reproducibilidad de los tiempos de retención (tR) de algunas sustancias-patrón medidos en diferentes siste-
mas cromatográficos (GC-MS y GC-FID) y con diferentes concentraciones de analitos en la mezcla. 

Compuesto-patrón Pureza a Concentración, ppm 

MSD b FID c 

tR promedio, 
min 

CV, % 
(n=5) 

tR promedio, 
min 

CV, % 
(n=5) 

α-Pineno 98% 
50 8.99 0.08 6.34 0.05 

500 9.01 0.06 6.35 0.05 
5000 9.10 0.16 6.46 0.08 

Canfeno 95% 
50 11.27 0.05 8.00 0.03 

500 11.28 0.05 8.01 0.05 
5000 11.40 0.15 8.16 0.09 

β-Mirceno 93.8% 
50 17.42 0.02 14.04 0.01 

500 17.44 0.04 14.06 0.03 
5000 17.56 0.11 14.27 0.09 

R-(+)-Limoneno 97% 
50 19.25 0.02 15.81 0.01 

500 19.28 0.04 15.84 0.03 
5000 19.42 0.14 16.07 0.09 

p-Cimeno 99% 
50 23.41 0.01 20.07 0.01 

500 23.43 0.03 20.08 0.02 
5000 23.55 0.10 20.27 0.06 

Terpinoleno 95% 
50 24.16 0.01 20.82 0.01 

500 24.18 0.03 20.84 0.02 
5000 24.32 0.10 21.06 0.03 

1-Octen-3-ol 98% 
50 33.08 0.01 30.10 0.01 

500 33.09 0.02 30.11 0.01 
5000 33.17 0.05 30.23 0.03 

Linalool 97% 
50 37.48 0.01 34.47 0.01 

500 37.50 0.02 34.48 0.01 
5000 37.58 0.03 34.62 0.03 

(+)-Dihidrocarvona 98% 
50 40.85 0.00 37.42 0.01 

500 40.85 0.01 37.42 0.01 
5000 40.92 0.03 37.51 0.03 

α-Humuleno 98% 
50 42.65 0.01 39.12 0.01 

500 42.68 0.02 39.15 0.02 
5000 42.87 0.05 39.38 0.06 

S-(+)-Carvona 96% 
50 45.29 0.01 41.84 0.01 

500 45.30 0.02 41.85 0.01 
5000 45.42 0.02 42 0.04 

Óxido de cariofileno 95% 
50 54.81 0.00 51.14 0.00 

500 54.83 0.02 51.16 0.00 
5000 54.99 0.02 51.35 0.04 

Eugenol 99% 
50 60.80 0.01 57.38 0.01 

500 60.80 0.01 57.38 0.00 
5000 60.85 0.01 57.44 0.01 
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 En general, para ambos sistemas de 
detección, tanto FID como MSD, se observan 
reproducibilidades de los tR sumamente altas (CV 
< 0.2%), con su ligera disminución de este valor 
para las concentraciones más altas, o para el MSD 
en comparación con el FID. 

Los tiempos de retención son muy 
sensibles a los cambios -aún muy pequeños-, de 
las condiciones cromatográficas; son difícilmente 
reproducibles con muy alta exactitud, si se cambia 
algún parámetro cromatográfico, aún más cuando 
se miden en los equipos GC de diferentes 
fabricantes; se observan también sus variaciones     
inter-laboratorios o inclusive en el mismo 
cromatógrafo, por ejemplo, cuando la explotación 
de la columna es larga y continua y se presenta su 
activación o contaminación.   Desde su inicio y 
durante todo su desarrollo, en el análisis GC 
siempre ha existido una necesidad de “liberar” o 
de independizar los parámetros de retención de las 
condiciones cromatográficas operacionales. Ello, 
con miras a obtener una herramienta o un 
parámetro de comparación invariable, que, sobre 
todo, serviría para la identificación previa o para 
la diferenciación de analitos en GC y para 
comparar los datos intra- e inter-laboratorios.    

La determinación de los tiempos de 
retención relativos, tRR, con base en el uso de un 

patrón interno, en parte, permite minimizar la 
dependencia de los tR de algunos parámetros 
operacionales, e.g., de la fluctuación de 
temperaturas o de gas de arrastre, activación de la 
columna, etc., pero ello no resuelve el problema 
para comparar los datos inter-laboratorio o para 
llevar a cabo la identificación tentativa de 
sustancias (por comparación con sus patrones).   
Además, es muy difícil para una corrida 
cromatográfica de una mezcla multicomponente 
encontrar el patrón interno único y que éste sirva 
para todas las sustancias de la mezcla, y que 
eluyen en un amplio rango de tR. Todos estos 
inconvenientes relacionados con el uso de los tR o 
tRR, para la identificación de sustancias, han sido 
parcialmente superados a través de la introducción 
de los llamados índices de retención.    

Para aumentar el grado de confiabilidad 
en la comparación de los datos de retención 
cromatográfica y permitir la identificación 
tentativa de los analitos, hace un medio siglo, el 
científico húngaro, E. Kovàts (Figura 3) introdujo 
un      sistema de índices de retención, llamados 
por su nombre “los índices de Kovàts” (KI), que 
se basan en la medición de tiempos de retención 
relativos con respecto a los de una serie homóloga            
de n-parafinas, corridas bajo las mismas          
ones  cromatográficas  experimentales  que las de 
la muestra [15-17]. Obviamente, a  finales  de  los 

Compuesto-patrón Pureza a Concentración, ppm 

MSD b FID c 

tR promedio, 
min 

CV, % 
(n=5) 

tR promedio, 
min 

CV, % 
(n=5) 

Timol 99.5% 
50 61.33 0.00 58.04 0.01 

500 61.33 0.01 58.04 0.00 
5000 61.36 0.00 58.09 0.01 

Tabla 1 (continuación) 

a-  Compuesto-estándar, adquirido a Sigma-Aldrich. 
 
b-  Cromatógrafo de gases (GC) modelo Agilent Technologies 6890N (Palo Alto, CA, EE.UU.).  Columna capilar po-
lar (f.e. polietilenglicol) DB-WAX (60 m x 0.25 mm x 0.25 µm) (J&W Scientific, Folsom, CA, EE.UU.), inyección en 
modo split 15:1, volumen de inyección – 2 µL, velocidad lineal media de gas de arrastre (helio, 99,9995%) – 39 cm/s, 
programación de la temperatura del horno cromatográfico: de 45°C (10 min) @ 3°C/min hasta 220°C (30 min).  De-
tector selectivo de masas (MSD): modelo Agilent Technologies 5975N, impacto de electrones, 70 eV, analizador cua-
drupolar, barrido de radiofrecuencia en rango de masas m/z 40 – 250 Da.   Temperaturas de la cámara de ionización y 
de la línea de transferencia - 230°C, para ambas. 
 
c-  Cromatógrafo de gases (GC) modelo Agilent Technologies 6890 (Palo Alto, CA, EE.UU.).  Columna capilar polar 
(f.e. polietilenglicol) DB-WAX (60 m x 0.25 mm x 0.25 µm) (J&W Scientific, Folsom, CA, EE.UU.), inyección en 
modo split 30:1, volumen de inyección – 2 µL, velocidad lineal media de gas de arrastre (helio, 99, 995%) – 53 cm/s, 
programación de la temperatura del horno cromatográfico: de 45°C (10 min) @ 3°C/min hasta 220°C (30 min).  De-
tector de ionización en llama (FID), temperatura – 250°C, flujos de gases: aire: 450 mL/min, hidrógeno – 40 mL/min, 
nitrógeno (make-up) – 40 mL/min. 
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años 50, las mediciones se llevaban a cabo a 
temperatura constante (régimen isotérmico), ya 
que la posibilidad técnica de programar 
reproduciblemente la temperatura del horno 
cromatográfico fue implementada en equipos GC 
comerciales un poco más tarde. Cuando el análisis 
se lleva a cabo en régimen isotérmico, los logarit-
mos de los tiempos de retención (log tR) aumentan 
con el número de átomos de carbono en la           n
-parafina; por definición, los índices de retención 
fueron asignados por E. Kovàts así: 500 - para 
pentano, 600 - para hexano, 700 - para heptano, 
etc., o sea, KI = (100 x n), para cualquier             n
-parafina, donde n – es un número de átomos de 
carbono en la cadena hidrocarbonada.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. El doctor E. Kovàts, quien hace más de un 
medio siglo introdujo en la cromatografía de gases el 
sistema de los llamados índices de retención o los índi-
ces de retención de Kovàts, KI, llamados así por su 
nombre.   Los valores de KI se miden con respecto a 
una serie de n-parafinas, separadas isotérmicamente en 
una columna cromatográfica. (Foto tomada por E. E. 
Stashenko, en Moscú, Rusia, mayo 2003, durante el 
Simposio Internacional sobre Separaciones en Bio-
Ciencias, SBS-2003). 
 

Los KI (índices isotérmicos) se calculan 
con base en la siguiente fórmula: 

     
     log tRx – log tRn 

KI = 100n + 100      
           log tRN – log tRn 
 
   Ecuación (1)  

 
 

Donde: n es el número de átomos de 
carbono en la n-parafina que eluye antes del 
compuesto de interés (su tiempo de retención es 
tRx) y tRn y tRN son tiempos de retención de las              
n-parafinas con los números de átomos de carbono 

n y N, respectivamente, que eluyen 
inmediatamente antes y después del analito de 
interés. 

Se ha presumido lograr que los índices de 
retención se independizaran de la mayoría de las 
condiciones experimentales (temperatura, flujo de 
gas de arrastre y, sobre todo, de las dimensiones 
de la columna, etc.); empero, éstos siguen 
dependiendo de la polaridad de la f.e. de la 
columna y de su temperatura.    

La gran mayoría de muestras son mezclas 
de componentes con amplio rango de presiones de 
vapor y pesos moleculares, es imposible 
analizarlas -en tiempo razonable-, y con la 
resolución requerida, usando la temperatura 
constante en la columna (Figura 4).   El análisis 
cromatográfico de mezclas requiere casi siempre 
programar la temperatura del horno 
cromatográfico.   De esta manera, las n-parafinas 
eluyen de la columna en modo “lineal” y no 
“logarítmico”  

 
 

Figura 4. Análisis por GC-FID de una mezcla de        n
-parafinas en una columna apolar HP-1 (30 m x      0.25 
mm x 0.25 µm) con dos regímenes de la temperatura: 
(1) isotérmico (A) a 150°C y (B) a 80°C; (2) con pro-
gramación lineal de temperatura de la columna (C). 
 

Ello permitió a los investigadores H. van 
den Dool y D.J. Kratz [18] modificar la Ecuación 
(1) y proponer el cálculo de los llamados índices 
de retención lineales (LRI) o los índices de 
retención de temperatura programada (PTRI o IT) 
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 - que se utilizan masivamente hoy en día-, según 
la Ecuación 2, así: 
        tRx –tRn  
 LRI  = 100n + 100   
        tRN –tRn 
   
   Ecuación (2) 
 

 
Donde: n es el número de átomos de 

carbono en la n-parafina que eluye antes del 
compuesto de interés (su tiempo de retención es 
tRx); tRn y tRN son tiempos de retención de las n-
parafinas con los números de átomos de carbono n 
y N, respectivamente, que eluyen inmediatamente 
antes y después del analito de interés.    

 
Los índices de retención isotérmicos (KI) 

y lineales (LRI), si más bien pueden tener valores 
cercanos, no son idénticos, luego, cuando se 
reportan es necesario diferenciarlos e indicar 
cómo fueron encontrados.   En muchos artículos 
los índices se llaman simplemente “de Kovàts”, 
cuando, en realidad, se determinaron en columnas 
capilares con programación de la temperatura.   
Los LRI eventualmente dependen tanto de la 
temperatura inicial de la columna, como de la 
velocidad con que ésta se incrementa, también de 
la polaridad de la f.e. y de su 
“estado” (contaminación, actividad, fabricante).   
Por ende, se puede encontrar en la literatura 
científica una dispersión apreciable de valores de 
los índices de retención [19], inclusive, para el 
mismo compuesto y en la misma f.e., lo que 
reduce, en parte, la confiabilidad de su uso único 
para la identificación positiva de compuestos, sin 
acudir a los espectros de masas o a las sustancias-
patrón.   La estandarización de las condiciones 
cromatográficas para determinar los índices de 
retención conduciría indudablemente a su mayor 
reproducibilidad y confianza en su uso como 
herramienta de identificación.    

La “identificación” basada en la 
comparación de los índices de retención de la 
“sustancia X” y de la sustancia-patrón, 
determinados bajo las mismas condiciones 
cromatográficas, no libera, empero, 
completamente de las posibles coincidencias (e.g., 
dos sustancias diferentes pueden tener el mismo 
índice de retención en una columna).   Por ello, se 
necesita emplear otra “coordenada”, i.e., hallar el 
índice en una columna diferente, con la f.e. 
ortogonal (polar Vs apolar) y, sobre todo, se 

requiere agregar una información adicional 
(tercera dimensión), una “huella digital”, que es 
un espectro de masas de la sustancia.   En el 
análisis de mezclas por GC-MS, el espectro 
experimental se compara con el espectro extraído 
de una base de datos o con el espectro de masas de 
la sustancia-patrón, cuando se dispone de ésta.   
En el primer caso, la identificación tendría un 
carácter tentativo (presuntivo) y conduciría al 
reconocimiento estructural; en el segundo caso, 
cuando se usa un compuesto-patrón, la 
identificación del analito se considerará positiva 
(confirmatoria), esto es, cuando los tres 
parámetros, RI en dos columnas ortogonales mas 
los espectros de masas, coinciden. 

Las dispersiones de los valores de índices 
de retención en bases de datos o en referencias 
bibliográficas, en algunos trabajos que abundan en 
portales de internet, así como de los valores 
obtenidos por los mismos laboratorios en 
particular, se deben a varios factores; entre ellos, 
han de mencionarse los siguientes: (1) La 
columna: aunque la f.e. puede ser químicamente la 
misma, de un fabricante a otro, alcanzan a 
presentarse variaciones en su actividad y 
capacidad de retención; (2) El uso prolongado y la 
posible contaminación y          activación de la 
columna (f.e.) pueden también incidir sobre la 
variación de los tR e índices de retención de 
compuestos; (3) La temperatura: la medición de 
los índices a diferentes temperaturas y las 
diferencias de la velocidad de calentamiento de la 
columna, así como sus cálculos hechos sin tener 
en cuenta los intervalos “isotérmicos” o con 
programación de temperatura, pueden conducir a 
la no identidad de valores de los índices para el 
mismo compuesto; y, finalmente, (4) Los errores 
cometidos en la asignación estructural de 
compuestos, que conducen a la gran confusión a la 
hora de uso de los valores de índices de retención 
como criterio de identificación de sustancias. 

Una excelente revisión de diferentes 
aspectos históricos y conceptos básicos 
relacionados con los índices de retención, RI, su 
reproducibilidad y aplicación, hacen los 
investigadores en el trabajo [20].   Los autores 
analizan y recopilan los conceptos fundamentales 
y las teorías existentes sobre la retención 
cromatográfica de analitos y sobre la viabilidad de 
su comparación cuando éstos se obtienen en 
diferentes sistemas cromatográficos; se discuten 
sistemas alternativos a la serie de n-alcanos como 
sustancias de referencia para determinar los 
índices de retención. Esto sí, solo para algunos de- 
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tectores específicos, ECD, NPD o FPD (detectores 
de captura de electrones, específico del nitrógeno 
y fósforo, o fotométrico de llama, según sus siglas 
en inglés), que no generan respuesta sensible a los 
hidrocarburos. Los autores [20] describen minu-
ciosamente diversas aplicaciones de los índices de 
retención, e.g., en su combinación con los espec-
tros de masas en GC-MS, para la cromatografía 
multidimensional y para el estudio de los enantió-
meros en GC quiral, diferentes bases de datos, 
hacen también recomendaciones muy útiles y 
prácticas para el uso de RI en el análisis de mez-
clas complejas.   Se destacan los trabajos de Tudor 
[21,22] y González [23] y sus colaboradores, so-
bre varios aspectos termodinámicos del fenómeno 
de retención en GC y la dependencia de los índi-
ces de retención de la temperatura de columna.   
Por su gran utilidad práctica se destaca el trabajo 
de Babushok y Zenkevich [19], quienes hacen un 
análisis estadístico de los RI de los cien compues-
tos más frecuentemente reportados en diferentes 
aceites esenciales y fragancias, recopilando infor-
mación de algunas de las bases de datos disponi-
bles [24-27], libros [28-31], artículos [32,33] y 
portales de internet [34,35], que contienen la in-
formación sobre los índices de retención de dife-
rentes analitos (terpenos, fragancias, semioquími-
cos, feromonas, drogas, sustancias de interés am-
biental, etc.).   Se comparan los índices de reten-
ción obtenidos en tres columnas, comúnmente 
usadas, con fases estacionarias de 100%-poli
(dimetilsiloxano), 5%-fenil-poli(metilsiloxano) y 
de poli(etilenglicol). Estos autores [19] resaltan, 
que, en general, los valores de índices de reten-
ción medidos en columnas apolares (OV-101, HP-
1, DB-1, SE-30, Ultra-1 y DB-5, SE-54, HP-5, 
Ultra-2, etc.) son más reproducibles (± 1-10 uni-
dades), que los determinados en columnas polares 
(Carbowax 20M, Innowax, CP-WAX, 52 CB, DB
-WAX, etc.).  Las columnas polares, con poli
(etilenglicol) (PEG) como f.e., presentan mayores 
dispersiones de valores de RI (± 10-50) porque la 
reproducibilidad de sus propiedades y característi-
cas químicas es más baja que la de poli
(dimetilsiloxanos), debido a los siguientes facto-
res: amplio rango de pesos moleculares promedio 
de PEGs, diferente nivel de su entrecruzamiento y 
de tratamientos recibidos, entre otras variables.  
Mayores variabilidades de los RI se observan 
cuando el analito y la f.e. son “ortogonales”, o sea, 
de diferentes polaridades, por ejemplo, eugenol y 
metilsiloxano, pineno y PEG.    Sin embargo, una 
desviación muy grande del índice de retención de 
un analito dado de los reportados en la literatura o 

una base de datos, significa -en la mayoría de los 
casos-, su identificación estructural incorrecta. 
 
 
 
3 Combinación de parámetros de retención 

cromatográfica con espectros de masas 

 
Los aceites esenciales, líquidos fragantes 

constituidos por metabolitos secundarios volátiles, 
aislados por destilación de plantas aromáticas, son 
mezclas multicomponente, que pueden contener 
hasta más de 300 sustancias [36].   El aceite 
esencial per se es un excelente “modelo” para la 
cromatografía de gases, ya que sus constituyentes 
poseen diferentes grupos funcionales; entre ellos, 
se encuentran hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, 
éteres y ésteres, ácidos, otros.   La mayoría de 
estas sustancias pertenece a la familia de 
terpenoides (C10- y C15-), pero también se destacan 
derivados fenólicos.   La concentración de los 
constituyentes en los aceites esenciales puede 
variar desde ppt hasta ppm, en un amplio rango.   
Muchos de los componentes de los aceites poseen 
isómeros, e.g., de posición, geométricos, 
espaciales y ópticos.   Todo ello conduce a dos 
problemas objetivos en su análisis, a saber: (1) la 
separación completa de todos los componentes y 
(2) la asignación correcta de sus estructuras.   Para 
algunas sustancias presentes en los aceites 
esenciales se observan índices de retención muy 
cercanos, por lo menos en una de las columnas 
(apolar o polar, con uso más frecuente figuran las 
columnas DB-1, DB-5 o DB-WAX o sus análogos 
comerciales); además, algunos constituyentes 
poseen espectros de masas muy parecidos, tal 
como se puede observar en la Figura 5.   
Ejemplos de esta índole se pueden encontrar 
muchos [24-31]. 

La separación completa de los 
componentes de los aceites esenciales puede 
lograrse con la cromatografía de gases total 
(Comprehensive GCxGC), que con mucho éxito 
fue aplicada a este tipo de mezclas [37-39].    

Infortunadamente, la mayoría de 
laboratorios analíticos aún no poseen sistemas 
costosos de GC completa (Comprehensive GC x 
GC) [40], y utilizan la cromatografía de gases en 
una   sola   dimensión ( una sola columna ).  Si  el 
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Figura 5. Espectros de masas obtenidos por impacto de electrones (EI, 70 eV) de los compuestos: (A) Derivados fenó-
licos, timol y carvacrol y (B) Monoterpenoides (óxidos de limoneno, isómeros cis- y trans-), frecuentes constituyentes 
en los aceites esenciales.   Obsérvense que el patrón de fragmentación de estos compuestos es el mismo, pero se notan 
algunas pequeñas diferencias en las intensidades de iones-fragmento. 
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análisis de un aceite esencial (o cualquier otra 
mezcla compleja), con miras a cuantificar  e iden-
tificar sus componentes, se hace por cromatografía 
unidimensional, se requiere cumplir con las si-
guientes condiciones, a saber: (1) Usar columnas 
capilares preferiblemente más largas (50, 60 m); 
(2) Hacer el análisis en dos columnas capilares 
con f.e. ortogonales (e.g., DB-1o DB-5 y DB-
WAX); (3) Obtener espectros de masas por EI (70 
eV) experimentales y realizar la búsqueda compa-
rativa en -preferiblemente-, varias bases de datos 
de espectros de masas (e.g., NIST, Wiley, Adams, 
etc.); (4) Calcular los índices de retención lineales 
en dos columnas, polar y apolar y (5) Usar los 
compuestos-patrón para la confirmación estructu-
ral adicional.   La combinación de todos estos pa-
rámetros permite hacer la identificación confirma-
toria de componentes de la mezcla.   En el análisis 
por GC-MS es muy importante asegurarse que los 
picos cromatográficos sean “homogéneos”, ya que 
la co-elución de varias sustancias puede conducir 
a las asignaciones incorrectas de las estructuras de 
analitos correspondientes. 

En la Figura 6 aparece un cromatograma 
típico (corriente iónica total, TIC, columna polar, 
DB-WAX, 60 m) del aceite esencial obtenido por 

hidrodestilación de la planta aromática tropical, 
Lippia alba (Familia Verbenaceae) (Figura 7), 
que se cultiva ampliamente en Colombia [41] y es 
muy usada en la medicina popular.   Se observan 
los TICs (cromatogramas) del aceite esencial 
(Figura 6A), de la mezcla de n-parafinas C6-C25 
(Figura 6B) y de la mezcla de ambos, i.e., del 
aceite esencial con las n-parafinas (Figura 6C), 
obtenidos en el mismo equipo GC-MS bajo las 
mismas condiciones operacionales (columna, 
temperaturas, flujo del gas de arrastre).   Los 
cromatogramas (tR) de sustancias-patrón 
disponibles (Figura 6D) sirven como una base 
para la identificación de los componentes del 
aceite (Figura 6E), junto con los índices de 
retención lineales (LRI), hallados en dos columnas 
ortogonales y la comparación de los espectros de 
masas experimentales con los extraídos de las 
diferentes bases de datos y con los de los patrones 
(Tabla 2). Los índices de retención lineales se 
calcularon tanto con base en los tR de n-parafinas 
como estándares de referencia externos y usando 
los tR de la mezcla de n-parafinas incorporada en 
el aceite (estándares internos) (Tabla 3).    
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Figura 6. A. Cromatograma típico (corriente iónica total, TIC) del aceite esencial de Lippia alba (Fam. Verbenaceae), 
aislado por hidrodestilación de la planta fresca, y analizado por GC-MS. Columna polar, DB-WAX (60 m). Programa-
ción lineal de temperatura de la columna. Detector selectivo de masas, EI, 70 eV (m/z 30-250).   B. Mezcla de una 
serie homóloga de n-parafinas, C6-C25, analizada por GC-MS, bajo las mismas condiciones operacionales que el aceite 
esencial. C. El aceite esencial y n-parafinas, C6-C25, analizados por GC-MS, juntos en una mezcla.  D. Cromatograma 
típico (TIC) de sustancias-patrón, varios de los cuales están presentes en el aceite esencial de Lippia alba.  1. α-
Pineno; 2 Canfeno; 3. β-Mirceno; 4. Limoneno; 5. p-Cimeno; 6. Terpinoleno; 7. 1-Octen-3-ol; 8. Linalool.          9. 
trans-Dihidrocarvona; 10. α-Humuleno; 11. Carvona; 12. Óxido de cariofileno. 13. Eugenol. 14. Timol.  E. Fragmento 
de la superposición de dos cromatogramas, obtenidos por GC-MS, del aceite esencial y de la mezcla de patrones certi-
ficados, lo que confirma, entre otros datos (LRI y espectros de masas), y por la co-elución en la misma columna, la 
identidad química de compuestos presentes en el aceite esencial.  El color rojo corresponde a la corriente iónica total, 
obtenida por GC-MS, del aceite esencial de Lippia alba. 
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Tabla 2. Índices de retención recopilados de la literatura científica, y experimentalmente obtenidos, para algunos com-
ponentes comunes en los aceites esenciales. 

a-  Fases estacionarias: 5%-Ph-Me-Sil - 5%- fenil-poli(dimetilsiloxano), PEG - poli(etilenglicol). 
 
b-  Datos tomados de [19]: V.I. Babushok, I. G. Zenkevich, Retention Indices for Most Frequently Reported Essential 
Oil Compounds in GC, Chromatographia, 2009, 69 (3/4), 257-269. 
 
c-  Índices de retención lineales, obtenidos experimentalmente en el Laboratorio de Cromatografía, UIS 
(Bucaramanga, Colombia), de los compuestos-patrón (Sigma-Aldrich) y algunos componentes del aceite esencial ais-
lado por hidrodestilación de la planta aromática Lippia alba (Familia Verbenaceae).   Columnas DB-5 y DB-WAX de 
60 m, ambas, con programación lineal de temperatura. 
 
N.D.  No detectado 
 
 
 

Nombre CAS 
Fase estaciona-

ria a 
N° de 

réplicas b Mediana b SD b 
Rango de 
50% RI b 

Valores experimen-
tales c 

Patrón Muestra 

1-Octen-3-ol 3391-86-4 
5%-Ph-Me-Sil 181 980 5.7 977-983 981 

N.D. 
PEG 212 1449 17.7 1437-1455 1452 

β-Mirceno 123-35-3 
5%-Ph-Me-Sil 411 991 4 988-992 990 990 

PEG 380 1160 11.4 1155-1168 1162 1162 

p-Cimeno 99-87-6 
5%-Ph-Me-Sil 382 1025 5.8 1022-1027 1028 

N.D. 
PEG 343 1270 13.1 1263-1281 1264 

Limoneno 138-86-3 
5%-Ph-Me-Sil 374 1030 6.5 1027-1032 1033 1036 

PEG 430 1199 13.6 1190-1205 1192 1199 

Terpinoleno 586-62-9 
5%-Ph-Me-Sil 316 1088 5.8 1086-1090 1089 

N.D. 
PEG 274 1283 10.5 1276-1290 1278 

Linalool 78-70-6 
5%-Ph-Me-Sil 431 1.099 5.5 1097-1101 1101 1102 

PEG 517 1547 15.8 1537-1557 1548 1547 

Carvona 99-49-0 
5%-Ph-Me-Sil 121 1242 7.6 1239-1243 1252 1258 

PEG 88 1738 16.4 1722-1751 1734 1739 

Timol 89-83-8 
5%-Ph-Me-Sil 126 1290 6.5 1289-1293 1293 1294 

PEG 87 2188 27.9 2172-2198 2184 2183 

Eugenol 97-53-0 
5%-Ph-Me-Sil 149 1356 8.6 1354-1360 1358 1357 

PEG 150 2166 20.5 2151-2185 2168 2166 

α-Humuleno 6753-98-6 
5%-Ph-Me-Sil 371 1454 9.5 1450-1456 1470 1473 

PEG 296 1667 17.5 1656-1682 1669 1670 

Germacreno D 23986-74-5 
5%-Ph-Me-Sil 334 1480 7.4 1479-1483 

- 
1493 

PEG 210 1710 16.2 1700-1722 1711 

Óxido de ca-
riofileno 

1139-30-6 
5%-Ph-Me-Sil 321 1581 8.2 1577-1583 1599 1600 

PEG 216 1988 23.8 1969-2008 1990 1991 

A modo de ejemplo, en la Tabla 4, se 
reúne la información comparativa, obtenida de las 
corridas cromatográficas en las columnas apolar, 
DB-5 (60 m), y polar, DB-WAX (60 m), de las 
sustancias-patrón certificadas (β-mirceno, 
limoneno y carvona) y de algunos constituyentes 
registrados en el aceite esencial de Lippia alba 
(Figura 6a); se reportan LRI experimentales 
obtenidos en ambas columnas y de literatura [28], 

junto con los grados de coincidencia (peak 
matching o peak quality) entre los espectros de 
masas experimentales (EI, 70 eV) y los de las 
bases de datos (Adams, Wiley y NIST).   El 
análisis de esta información permite confirmar 
positivamente la presencia en el aceite del β-
mirceno, limoneno y de la carvona, identificar 
tentativamente a la piperitenona y al β-
bourboneno, pero la “identificación”  del   germa- 
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Tabla 3. Algunos ejemplos de los índices de retención lineales calculados en las columnas apolar (DB-5, 60 m) y po-
lar (DB-WAX, 60 m) de los compuestos-patrón y presentes en el aceite esencial aislado por hidrodestilación de Lippia 
alba (Familia Verbenaceae). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método A La medición se llevó a cabo con base en los tiempos de retención obtenidos en dos cromatogramas, por 
separado, así: (1) del aceite esencial y (2) de la mezcla de n-parafinas (C6-C25), analizadas en la misma columna, bajo 
las mismas condiciones cromatográficas (temperatura programada), en el mismo día. 
 
Método B La medición de los índices de retención se llevó a cabo en las mismas condiciones utilizadas en el méto-
do A, pero el aceite esencial y los n-parafinas (C6-C25) se mezclaron previamente y se analizaron juntos (Véase Figura 
6). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. A. Planta aromática de Lippia alba (Fam. Verbenaceae); B. Equipo para hidrodestilación de aceites esencia-
les. Complejo agroindustrial piloto CENIVAM (Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia). Fo-
tos: E.E. Stashenko. 
 

Terpenos 

LRI, Compuestos-estándar LRI, Aceite esencial de Lippia alba 

Columna Columna  Columna DB-5 Columna DB-WAX 

DB-5MS DB-WAX Método A Método B Método A Método B 

α-Pineno 936 1015 936 936 1015 1015 

Canfeno 954 1057 954 953 1056 1056 

Limoneno 1033 1192 1036 1036 1199 1195 

Linalool 1101 1548 1104 1103 1547 1546 

Carvona 1252 1734 1258 1258 1740 1739 

creno D requeriría, quizá, uno de los pasos  adi-
cionales, a saber: (1) el uso de sustancia-patrón ó 
(2) el aislamiento de este sesquiterpeno, para elu-

cidar espectroscópicamente (IR. NMR, MS) su 
estructura.  
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Tabla 4. Información comparativa sobre los índices de retención lineales (LRI) y espectros de masas (EI, 70 eV) de 
sustancias-patrón, compuestos presentes en el aceite esencial y los de bases de datos [24,25, 28]. 
 

 
 
(*)  Grado de coincidencia (peak matching) entre los espectros de masas experimentales y los de bases de datos 
[24,25,28] 
 
(**)  Sustancia-patrón certificada (Sigma-Aldrich). 
 
(***)  Índices de retención lineales obtenidos de [28]. 

Compuesto CAS 

Grado de concordancia entre espectros de masas * LRI 

Aceite esencial Sustancias-patrón Columna DB-5 
Columna DB-

WAX 

Adams Wiley NIST Adams Wiley NIST Patrones Aceite Patrones Aceite 

β-Mirceno** 123-35-3 <50 93 86 <50 93 50 990 990 1162 1162 

Limoneno** 138-86-3 97 98 94 96 98 95 1033 1036 1192 1199 

β-
Bourboneno 

5208-59-3 95 98 97 - - - 1387*** 1390 1492*** 1500 

Germacreno 
D 

23986-74-5 98 98 96 - - - 1484*** 1493 1689*** 1711 

Carvona** 2244-16-8 96 96 96 94 97 96 1252 1258 1734 1739 

Piperitenona 491-09-8 95 90 <50 - - - 1340*** 1346 - 1926 

4  Conclusiones 

 
A pesar de una inmensa fortaleza analítica 

y de la confiabilidad de la cual goza hoy en día la 
técnica de cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas, es importante vislumbrar 
claramente sus alcances y también sus 
limitaciones.   Las limitaciones principales son 
marcadas por el tipo de muestra a analizar (peso 
molecular, volatilidad, termoestabilidad y 
polaridad de sus componentes).   Pero existen 
también algunos problemas de fondo, objetivos. 
Entre ellos, se destacan estos dos: (1) la co-
elución de componentes en la columna y (2) la 
identificación inequívoca de los componentes.   
Un conjunto de métodos analíticos instrumentales 
(UV, IR, NMR, MS, otros) para establecer la 
estructura molecular, implica el aislamiento de la 
sustancia pura, pero en muchos casos, esto no es 
posible; por ejemplo, en las muestras forenses, 

ambientales, alimentos, sabores y fragancias, 
aromas, feromonas, entre otras.   Frecuentemente 
es necesario hacer la identificación por GC-MS de 
un componente in situ, directamente en la mezcla.   
Ello, implica varios pasos obligatorios, a saber: 
análisis en columnas ortogonales, polar y apolar, 
cálculo de los RI, obtención de los espectros de 
masas (EI, 70 eV) y la comparación de todos estos 
datos obtenidos con los de las bases de datos, 
compendios, libros o artículos.   La coincidencia 
de los parámetros experimentales con los de 
referencia conduce al reconocimiento estructural 
de la sustancia, pero si esta comparación se hace 
con los RI en ambas columnas y con el espectro 
de masas de la sustancia-patrón (estándar 
certificado), se llega a la identificación positiva, 
confirmación estructural. Para la cuantificación de 
los componentes es obligatorio el uso de patrones 
y calibraciones, la cuantificación en general se 
hace por GC-FID (caso       de aceites esenciales), 
la identificación,  con  base  en los   espectros  de  
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masas obtenidos por MSD. Si no hay información 
de referencia, ni sustancias patrón certificadas, 
analizando los patrones de fragmentación en el 
espectro de masas, se pueden hacer algunas 
suposiciones sobre la estructura del analito, pero, 
son suposiciones, no hay nada más que hacer, 
porque es necesario o aislarlo de la mezcla, para 
hacer el estudio espectral (UV, IR, NMR, otros) o 
sintetizar todas las posibles moléculas hasta 
encontrar una idéntica al compuesto-problema 
presente en la mezcla.   El camino es largo, pero 
no imposible.    

 
P.S.  Bueno, algunas de estas ideas tenía 

que exponer el estudiante cuando defendía su tesis 
y cuando le preguntaron sobre cómo fue posible 
“identificar” una estructura química, sin aislarla 
y basándose sólo en unos “numeritos”, i.e., 
índices de retención. 
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Cromatografia Líquida com Interação  

Hidrofílica (HILIC) 

Resumo 
 
 O termo HILIC foi proposto por Alpert em 1990, como um acrônimo de “Hydrophilic-Interaction 
Chromatography” (em Português, Cromatografia com Interação Hidrofílica, CIH), para a separação de 
solutos polares. Esta técnica tem sido também denominada “Hydrophilic-Interaction Liquid                        
Chromatography” e “Aqueous Normal Phase”. De uma maneira simples, pode-se dizer que a HILIC é uma 
forma de  HPLC bastante similar à Cromatografia Líquida “em fase normal”, utilizando uma coluna com 
fase estacionária hidrofílica (“normal”), porém empregando um eluente contendo água, tampão e uma 
concentração elevada de solvente orgânico miscível com água 
(típico de “fase reversa”).  A ordem de eluição obtida em um 
sistema HILIC será praticamente oposta àquela obtida 
empregando-se o modo fase reversa (RP). A retenção é 
diretamente proporcional à polaridade do soluto, e inversamente 
proporcional à polaridade da fase móvel. Neste trabalho as 
principais características, mecanismos de separação e aplicações 
típicas da HILIC serão apresentadas discutidas criticamente. 
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Abstract 
 
 HILIC , “Hydrophilic-Interaction Chromatography”, was first proposed by Alpert in 1990 for the 
separation of polar solutes. Sometimes this techniques has also been termed “Hydrophilic Interaction     
Liquid Chromatography” and  “Aqueous Normal Phase”. In a 
simple way, HILIC might be described as a variant of normal 
phase HPLC in which a hydrophobic column is used as stationary 
phase and a solvent mixture containing a high concentration of  
an organic solvent miscible with water (and sometimes a buffer) 
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separation mechanisms and applications of HILIC will be pre-
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1  Introdução 

 
 

A cromatografia liquida foi a primeira 
modalidade de cromatografia a ser desenvolvida, 
sendo sua invenção usualmente atribuída a M. 
Tswett, no início do século XX. Na forma clássi-
ca, essa técnica foi desenvolvida empregando-se 
uma fase sólida – usualmente um óxido inorgâni-
co como a sílica ou alumina – a qual é acondicio-
nada dentro de um tubo, servindo como meio de 
separação através da retenção relativa de cada 
composto nesta fase (denominada estacionária). 
Para remover os compostos retidos seletivamente 
na fase estacionária, uma das técnicas consiste em 
percolar um líquido sobre ela (denominada fase 
móvel), o qual arrastará os compostos para fora do 
tubo de acordo com a maior ou menor interação 
que cada um tenha com a fase estacionária. Du-
rante muito tempo, essa forma de cromatografia 
foi praticamente a única a ser utilizada, sendo de-
nominada de cromatografia líquida pelo fato de a 
fase móvel ser um líquido. A grande variedade de 
compostos polares facilmente disponíveis para 
funcionarem como fase estacionária, em especial 
óxidos (sílica, alumina, magnésia, titânia e zircô-
nia) e outros (talco, carvão ativo, argilas, etc.) fez 
com que a modalidade de cromatografia líquida, 
mais empregada durante décadas, fosse baseada 
em uma fase estacionária polar (ex.: sílica – óxido 
de sílica) e uma fase móvel não polar (ex.: hexa-
no) ou contendo pequenas quantidades de solven-
tes mais polares (ex.: hexano/ diclorometano). 
Nesse período, esse era considerado o modo 
“normal” de operar a cromatografia líquida. Nos 
anos 1970, surgiram as denominadas fases quimi-
camente ligadas (bonded phases), as quais possi-
bilitaram o uso de fases estacionárias mais hidro-
fóbicas e fases móveis baseadas em soluções 
aquosas, contendo solventes orgânicos miscíveis 
com água. Esse novo sistema contendo fases esta-
cionárias com grupos apolares ancorados na sílica 
(octadecilsilano – C18; octilsilano – C8; hexilsila-
no – C6, e outros) logo se tornou popular na análi-
se de biomoléculas, em alimentos e na análise de 
pesticidas de última geração. Tal desenvolvimento 
deu grande impulso à recém desenvolvida croma-
tografia líquida moderna, instrumental ou simples-
mente HPLC. Uma vez que o novo sistema utili-
zava fases móveis mais polares (acetonitrila-água; 
metanol-água) do que as fases estacionárias, a or-
dem de eluição dos compostos era contrária, in-
versa ou reversa à da cromatografia líquida 

“normal”. Assim, foi cunhado o termo reversed 
phase (RP) ou fase reversa para descrever esse 
tipo de cromatografia líquida no qual a polaridade 
da fase móvel é maior do que a da fase estacioná-
ria. 

Além de cromatografia em “fase nor-
mal” (NP) e em “fase reversa” (RP), existem dois 
outros modos de cromatografia líquida: cromato-
grafia de troca-iônica, baseada principalmente em 
interações eletrostáticas, importantes na análise de 
compostos iônicos ou altamente polares, e a cro-
matografia de exclusão por tamanho (SEC). 

Enquanto a troca iônica e a exclusão por 
tamanho possuem nichos próprios e mais seleti-
vos, a cromatografia em fase normal (NP) e em 
fase reversa (RP) possuem uma faixa mais ampla 
de aplicações. 

A cromatografia em fase reversa tem sido, 
nos últimos 20 anos, a primeira escolha na análise 
de moléculas de interesse biológico (aminoácidos, 
proteínas, fármacos humanos e veterinários), ali-
mentos (carotenóides, açúcares, lipídeos, vitami-
nas, etc.) e muitos outros campos de aplicação em 
que se deseja análises de compostos de baixa ou 
média polaridade. Entretanto, a retenção de com-
postos polares nesse modo (RP) geralmente requer 
grande quantidade de água na fase móvel para se 
obter alguma retenção dos analítos, o que ocasio-
na diversos problemas, tais como a diminuição da 
sensibilidade em LC/MS empregando ionização 
via electrospray, e a ruptura da estrutura da super-
fície da fase estacionária (dewetting). 

O uso de troca-iônica e emparelhamento 
de íons também apresentam limitações na análise 
de compostos polares. Ambos podem funcionar 
razoavelmente bem quando os analítos são ionizá-
veis. Porém, os reagentes empregados no empare-
lhamento de íons geralmente causam supressão de 
sinal em espectrometria de massas, diminuindo a 
sensibilidade. Isso pode afetar a análise quantitati-
va em métodos bioanalíticos. Portanto, existe um 
espaço não apropriadamente explorado para a aná-
lise de solutos polares, sendo a cromatografia, que 
envolve interação hidrofílica (HILIC), o modo 
atualmente mais apropriado para preencher tal 
lacuna (Figura 1). 

 
 
 
 

2  O que significa HILIC? 

 
 O termo HILIC  foi  proposto por Alpert em 
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Figura 1  Relacionamento da HILIC com as demais 
formas de Cromatografia Líquida. RPLC = Cromato-
grafia Líquida em Fase Reversa;  NPLC = Cromatogra-
fia Líquida em Fase Normal; IC = Cromatografia de 
Troca Iônica. 
 
 
 
1990 como um acrônimo de Hydrophilic-
Interaction Chromatography (1), ou seja, croma-

tografia com interação hidrofílica. Essa técnica 
tem sido também denominada Hydrophilic       
Interaction Liquid Chromatography e Aqueous 
Normal Phase. De uma maneira simples, pode-se 
dizer que HILIC é uma forma de HPLC que utili-
za uma separação do tipo fase normal, especial-
mente a fase estacionária, porém com elementos 
de fase reversa – em especial a fase móvel. Assim, 
utiliza uma coluna com fase estacionária hidrofí-
lica (“normal”) e um eluente contendo água, tam-
pão e uma concentração elevada de solvente orgâ-
nico miscível com água. A ordem de eluição em 
um sistema HILIC será praticamente o contrário 
de um que opera em modo reverso. A retenção é 
proporcional à polaridade do soluto e inversamen-
te proporcional à polaridade da fase móvel (1). 

O uso do modo HILIC vem crescendo 
bastante nos últimos anos, especialmente com o 
desenvolvimento de colunas mais estáveis e apro-
priadas para uso neste modo. A Figura 2 ilustra tal 
crescimento. 

 
 

Figura 2  Aumento progressivo do número de publicações envolvendo a técnica HILIC na última década, de acordo 
com o ISI/Web of Science. 

Cromatografia Líquida com Interação Hidrofílica         F.M. Lanças 
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3  Mecanismos de separação em HILIC 

 

No trabalho original sobre o assunto,   
Alpert (1) propõe a formação de uma camada rica 
em água na superfície polar da fase estacionária 
em contraposição a uma fase móvel deficiente em 
água, criando um sistema de extração líquido-
líquido no qual a separação HILIC seria baseada 
(Figura 3). 

 

Figura 3 Modelo ilustrando a partição dos solutos da 
amostra entre  a fase móvel (orgânica) e a  camada 
aquosa sobre a superfície da fase estacionária. Observa-
se também a ocorrencia de outros tipos de interação 
entre os solutos presentes na camada aquosa e a super-
fície polar da fase estacionária (geralmente interações 
eletrostáticas fracas ou ligações de hidrogênio). 

 
 
 

 Mais recentemente, vários autores têm dis-
cutido a contribuição de mecanismos eletrostáti-
cos fracos, assim como interações por partes de 
hidrogênio entre moléculas polares neutras em 
condições de elevado conteúdo de solvente orgâ-
nico no eluente. 

Uma excelente e completa revisão a res-
peito dos mecanismos de separação em HILIC foi 
recentemente publicada por Hemstrom e Irgum 
(2). 

 
 
 

4  Fases estacionárias utilizadas em HILIC 

 
4.1. Sílica 
 
Apesar de o número de fases estacionárias 

haver crescido muito na última década, grande 
parte dos artigos publicados recentemente sobre o 
assunto ainda empregam sílica pura, não derivati-
zada (3-11). Durante muito tempo, acreditou-se 
que não era adequado empregar a sílica pura em 
separações bioanalíticas e outras aplicações nas 
quais analítos polares deveriam ser separados em 
matrizes complexas. Essa idéia vinha do fato de 
que em HPLC convencional no “modo normal”, 
empregando sílica pura e solventes totalmente 
orgânicos, a superfície da sílica não era suficiente-
mente blindada pelos aditivos adicionados. No 
modo HILIC, em que se emprega  água na fase 
móvel, a adição de uma fração significativa de 
água provoca desativação da superfície o suficien-
te para se obterem resultados reprodutíveis. Po-
rém, em certos casos, adsorção irreversível com 
sílica pura tem sido observada devido à natureza 
polar da superfície (10). Por outro lado, a sílica 
pura oferece vantagens no modo HILIC sobre as 
fases quimicamente ligadas, especialmente quan-
do usada em sistemas LC/MS, uma vez que, nesse 
caso, não existe a possibilidade da ruptura da liga-
ção e eliminação do ligante, com criação de sinais 
espúrios no espectro de massas. 

Ainda que pouco conhecidas dos usuários 
de cromatografia, existem várias técnicas para o 
preparo de sílica em escala comercial. As técnicas 
geram sílicas com diferentes características, espe-
cialmente no grau de pureza. 

A sílica gel tipo A é a forma mais simples 
e clássica de preparo de sílica e consiste na preci-
pitação de solução de silicato. Sua superfície pos-
sui caráter ácido devido à contaminação com me-
tais que ativam grupos silanóis (Si – OH) da su-
perfície. Pode formar complexos com alguns solu-
tos e causar retenção muito forte (às vezes, irre-
versível) e assimetria nos picos. 

A sílica gel tipo B é formada pela agrega-
ção de sílica sol no ar, é mais pura que a sílica A, 
contém quantidades muito menores de metais e é 
mais estável em pH intermediário e mais elevado 
(pelo menos até 9), produzindo melhores separa-
ções, especialmente de compostos que apresentam 
caráter básico. 

A sílica do tipo C possui em sua superfí-
cie grupos não polares Si – H (hidreto de silício) 
ao invés dos grupos polares  Si – OH, comuns nos 
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outros tipos de sílica, o que a torna menos polar. 
No modo HILIC, pode ser utilizada na separação 
tanto de compostos de caráter ácido quanto bási-
co. Como o grupo hidreto é menos polar, ele apre-
senta pouca atração pela água, aumentando a re-
produtibilidade da retenção tanto em fases móveis 
orgânicas (“fase normal”) quanto aquosas 
(“HILIC”). 
 A Figura 4 ilustra a superfície da sílica con-
vencional (tipos A e B, nas quais são evidenciados 
os grupos Si-OH) e da sílica tipo C (na qual são 
evidenciados os grupos Si-H). 
 
 

 
 
Figura 4 Comparação entre a superfície da silica con-
vencional (silica tipos A e B) evidenciando os grupos 
silanóis (Si-OH), obtidas por processos como alumino-
silicatos e sol-gel (esquerda) e a sílica tipo C, com gru-
pos hidreto na superfície. 
 
 
 

 
4.2 Fases quimicamente ligadas 

 
 

As fases baseadas em grupos Ciano, Diol, 
Amino e outros grupos quimicamente ligados são 
geralmente preparadas por meio de modificação 
química na superfície da sílica gel, de maneira 
similar às utilizadas no preparo de fases C18 e C8 
empregadas em cromatografia líquida em fase 
reversa (RP-LC). 

Uma das primeiras fases quimicamente 
ligadas a ser utilizada no modo HILIC era consti-
tuída de grupos aminopropil quimicamente liga-
dos à sílica. Essas fases requerem tempos longos 
de equilíbrio quando determinados tampões são 
empregados. Outro problema com essa fase é que 
colunas do tipo aminopropil sílica de diferentes 

fabricantes apresentam comportamentos diferen-
tes, como demonstrado por Guo e Huang (12) e 
por Olsen (13). Um cuidado importante com as 
fases do tipo aminopropil sílica é relativo à sua 
estabilidade limitada em eluentes aquosos, o que 
leva à rápida perda de ligante, deteriorando a for-
ma dos picos quando operada no modo HILIC (14
-16). Para contornar esse problema, desenvolve-
ram-se empacotamentos contendo grupos amino, 
porém baseados em polímeros orgânicos ao invés 
de sílica. Essas novas fases podem ser empregadas 
em condições ácidas ou básicas no modo HILIC, 
com maior estabilidade (17). 

Várias colunas apresentando grupos ami-
da quimicamente ligados à sílica foram preparadas 
especialmente para HILIC e são comercializadas 
por diferentes empresas. Um exemplo envolve as 
fases baseadas no grupo amida ao invés de amino. 
Geralmente o grupo amida é ligado à superfície da 
sílica gel por meio de um pequeno espaçador 
(grupo alquil); em contraste com os grupos amino, 
não possui caráter básico, dependendo menos do 
pH e apresentando menor propensão à adsorção 
irreversível (18). 

Outra fase interessante para HILIC baseia-
se no grupo diol quimicamente ligado à sílica. Ela 
foi uma das primeiras fases quimicamente ligadas 
a serem desenvolvidas em HPLC (NP) com a in-
tenção de resolver o problema de adsorção na síli-
ca pura. A elevada polaridade e as propriedades 
apropriadas para formação de pontes de hidrogê-
nio dos dióis, juntamente com a maior estabilida-
de da ligação à estrutura da sílica, sugerem ser 
essa uma fase bastante apropriada para ser utiliza-
da no modo HILIC. Mesmo assim, existem poucas 
aplicações de fases do tipo diol em HILIC até o 
momento (19,20). 

As fases baseadas em cianopropil quimi-
camente ligadas à sílica foram muito populares no 
início da HPLC em fase normal. Entretanto, por 
não apresentarem capacidade de formação de liga-
ções de hidrogênio e, portanto, pouca retenção de 
compostos polares em fases móveis aquosa-
orgânicas, não são muito promissoras em HILIC 
(21). Outra limitação dessas fases é a instabilidade 
mecânica na presença de solventes de polaridade 
intermediária. 

 
 
4.3 Troca iônica 
 
O emprego de resinas trocadoras de íons 

para separação de sacarídeos e outros compostos 
neutros ,  em  condições  HILIC,  é  conhecido  há 

A B 
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muito tempo. Apesar de apresentarem na época 
baixa eficiência e separações lentas, a seletividade 
dessas colunas motivou seu posterior desenvolvi-
mento. 

As colunas de troca iônica atualmente em-
pregadas no modo HILIC são muito mais eficien-
tes. Assim, monossacarídeos, glicóis e glicerol 
foram separados em resina de troca iônica à base 
de estireno entrecruzado com divinilbenzeno,  
usando acetonitrila – água como eluente (22). Me-
canismos mistos envolvendo troca catiônica/ troca 
aniônica/ HILIC em resinas à base de sílica têm 
sido empregados com sucesso para separação de 
dipeptídeos (23). 

 
 
4.4 Fases zwiteriônicas 
 
Recentemente uma nova fase estacionária 

baseada no caráter zwiteriônico da sulfoalquilbe-
taina foi desenvolvida para uso em HILIC. Apesar 
de inicialmente empregada na análise de sais inor-
gânicos e proteínas, atualmente tem sido utilizada 
para várias outras aplicações (24-26). Baseia-se 
em uma fase polimérica grafitizada com cadeias 
zwiteriônicas de sulfoalquilbetaina de sal interno 
de 3-sulfopropildimetilalquil amônio como grupo 
funcional em sílica de poros largos. A presença de 
um grupo amônio quaternário e um grupo sulfôni-
co na razão 1:1 na mesma cadeia pendente resulta 
em uma carga líquida próxima de zero na camada 
ligada. Essa fase adsorve fortemente água em sua 
superfície, a qual passa a fazer parte da fase esta-
cionária e controlar o mecanismo da retenção por 
meio de processos de partição. 

 
 
4.5 Outras fases estacionárias empregadas 

em HILIC 
 
Vários outros tipos de fase estacionária 

foram desenvolvidos e estão em uso no modo  
HILIC. 

Colunas capilares monolíticas foram pre-
paradas por polimerização de derivados da fosfo-
rilcolina na superfície da sílica gel (27). Colunas 
capilares monolíticas foram preparadas pela copo-
limerização de derivados da betaina com etileno 
dimetaacrilato para a separação de compostos áci-
dos, básicos e neutros no modo HILIC, usando 
fases móveis acetonitrila-água com teores de ACN 
superiores a 60%. 

Polímeros polares não iônicos também 
foram preparados e empregados em HILIC; oligo-

nucleotídeos foram separados em coluna monolíti-
ca capilar à base de hidroximetacrilato (28). 

A Figura 5 ilustra a estrutura química de 
algumas fases estacionárias, pertencentes a dife-
rentes classes químicas, comercialmente disponí-
veis (modificado de Anal Bioanal Chem. 2008 
May; 391(1): 151–159.). 

 

Figura 5 Exemplos de algumas fases estacionárias 
empregadas no modo HILIC 
 
 
 
 

5  A fase móvel em HILIC 

 

A fase móvel típica empregada para sepa-
ração de compostos não ionizáveis em HILIC con-
siste em uma solução contendo acetonitrilo (ACN 
ou MeCN ou cianeto de metila) e pequena propor-
ção de água. Nesses casos, como na separação de 
carboidratos, não é necessário o uso de tampões. 
Em princípio, qualquer solvente aprótico que seja 
miscível com água (exemplo dioxano e THF) po-
de ser usado como fase móvel em HILIC. Álcoois 
também podem ser empregados, mas em concen-
tração maior para se obter boa retenção. Para com-
postos ionizáveis, a escolha de um tampão ade-
quado é difícil devido à baixa solubilidade dos 
tampões tradicionalmente usados em fase reversa, 
tais como fosfato em fases móveis, contendo altas 
proporções de solventes orgânicos. 

Considerando que a estabilidade das colu-
nas baseadas em sílica (ainda as mais empregadas 
em HILIC) é comprometida com o aumento do 
pH, é comum empregar-se, nesse modo, aditivos 
ácidos, principalmente ácido fórmico e ácido acé-
tico. Entretanto, em soluções que contêm elevado 
teor de solvente orgânico, o pH dessas soluções á- 
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cidas aumenta em função da supressão da ioniza-
ção, podendo causar distorção na forma dos anali-
tos ionizados. Aditivos iônicos, tais como formato 
e acetato de amônio, são bastante empregados pa-
ra controlar o pH da fase móvel e a força iônica do 
meio e resolver o problema da baixa ionização dos 
ácidos em meio orgânico. Além disso, esses tam-
pões são voláteis o suficiente para serem compatí-
veis com seu uso no acoplamento LC/MS. 

A HILIC é compatível com o uso de gra-
diente de eluição.Tipicamente o gradiente é inicia-
do com pequena quantidade de água e elevada 
quantidade do solvente orgânico (mais “fraco”), 
diminuindo-se ao longo do gradiente a quantidade 
do solvente orgânico e aumentando a de água 
(solvente “forte”). 

 
 
 

6  Aplicações da HILIC 

 

As primeiras aplicações do HILIC foram 
inicialmente voltadas à análise de carboidratos. A 
Figura 6 ilustra a separação de oligossacarídeos 
em uma coluna HILIC contendo grupos alquil 
alcoóis ligados à superfície da sílica. Atualmente 
existem aplicações que demonstram o uso da téc-
nica desde pequenas moléculas até proteínas. 

 

Figura 6 Separação de oligossacarídeos no modo   
HILIC.  
1= maltose; 2= maltotriose; 3= maltotetrose; 4= malto-
pentose; 5= maltoexose;  6= maltoeptose. 
 
 
 

Na análise de pequenas moléculas, especi-
almente altamente polares, a HILIC destaca-se na 
análise de compostos de caráter básico, cuja análi-

se por fase reversa requer o uso da técnica de em-
parelhamento de íons. Esse campo de aplicação da 
HILIC tem crescido muito recentemente, e um 
grande número de moléculas pequenas, pertencen-
tes a várias funções químicas, tem sido analisadas 
com sucesso por essa técnica (29-31). Uma vez 
que muitos fármacos e drogas veterinárias são 
compostos de elevada polaridade, a HILIC tem 
sido empregada na análise dessa classe, especial-
mente quando presentes em baixas concentrações 
(32,33). Na área de desenvolvimento farmacêuti-
co, a HILIC tem sido bastante utilizada (34-36), 
inclusive no estudo de fitoterápicos (37). 

Moléculas de tamanho intermediário ou 
maiores, como vários tipos de toxinas (38,39), 
aminoácidos e peptídeos (40,41), carboidratos 
(42,43), proteômica (44) e metabolômica (45), 
também têm sido analisadas com sucesso empre-
gando-se HILIC. 

 
 
 

7  ERLIC 

 

Se uma coluna de troca iônica é eluída 
com uma fase móvel predominantemente orgâni-
ca, os solutos podem ser retidos por meio de inte-
rações hidrofílicas, mesmo que eles tenham a 
mesma carga da fase e estacionária. Essa combi-
nação fase estacionária iônica-fase móvel orgânica 
foi denominada, em 2008, por Alpert, de ERLIC 
(Electrostatic Repulsion Hydrophilic Interaction 
Chromatography, ou Cromatografia de Interação 
Hidrofílica com Repulsão Eletrostática) (46). Nes-
sa forma particilar de HILIC, a superfície iônica 
da fase estacionária é utilizada para repelir um 
grupo polar iônico comum, pertencente a um ana-
lito ou a um grupo de analitos, de maneira a facili-
tar a separação dos demais grupos polares presen-
tes na amostra. Isso permite a separação isocrática 
de misturas que usualmente requerem o uso de 
gradiente de eluição, tais como aminoácidos, pep-
tídeos, nucleortídeos, fosfopeptídeos e outras clas-
ses de biomoléculas polares (46). Em se tratando 
de uma técnica ainda bastante recente, avalia-se 
que novas aplicações da ERLIC surgirão nos pró-
ximos anos, demonstrando seu potencial, particu-
larmente na separação de analitos altamente carre-
gados como pepídeos, que são de difícil separação 
por outras técnicas analíticas.  
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8  Conclusões 

 

De forma simplificada, a HILIC pode ser 
vista como uma forma de cromatografia que utili-
za fases estacionárias típicas da “fase normal” e 
eluentes típicos do modo “fase reversa”. O desen-
volvimento de novas colunas e novas aplicações 
tem fortalecido o reconhecimento da HILIC como 
uma forma própria de HPLC. Apesar de o meca-
nismo de separação provavelmente não envolver 
apenas partição como imaginado inicialmente 
(“HILIC puro”), em amostras reais a separação é 
multimodal, envolvendo também interações cou-
lômbica ou ligação de hidrogênio. Independente 
do debate acerca do real mecanismo de separação 
HILIC, esse modo de cromatografia líquida tem 
ganho bastante atenção nos últimos anos, e o nú-
mero de aplicações na análise de compostos pola-
res tem apresentado significativo crescimento, 
especialmente na área acadêmica. O surgimento 
do interesse na comercialização de colunas HILIC 
por praticamente todas as grandes empresas da 
área é um sintoma de que o investimento nessa 
área será grande, e por longo tempo. Vale a pena 
conferir. 
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Sub-produtos de desinfecção de águas potáveis:  

antigos e novos desafios 

Resumo 
 
 A desinfecção de águas naturais por cloração é um processo que é conhecido há exatamente um sécu-
lo, sendo extensivamente usada na produção de água potável e um dos grandes responsáveis pela       
melhoria nas condições de vida experimentada pelas populações urbanas desde sua disseminação. Entre-
tanto, em 1974 descobriu-se que a ação do cloro e outros oxidantes adicionados à agua sobre matéria or-
gânica dissolvida ou em suspensão podia gerar traços de compostos organoclorados, como os trialome-
tanos, potencialmente perigosos à saúde. Atualmente são conhecidos cerca de 600 subprodutos de desin-
fecção, sendo que alguns deles são sistematicamente monitorados 
para a aferição da potabilidade de água potável. Discutimos aqui a 
Química Analítica desses subprodutos de desinfecção de águas, 
com ênfase ao papel da Cromatografia Gasosa e das demais téc-
nicas de separação analítica em sua descoberta, determinação e 
identificação. 
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Abstract 
 
 The disinfection of surface water by chlorination has been known for exactly one century, being    
extensively employed on the production of drinking water and one of the principal causes of the improve-
ment on living conditions experienced by urban population since its popularization. However, in 1974 it 
was found that the action of chlorine and other oxidants added to water over dissolved or suspended organic 
matter could result on trace amounts of potentially harmful organochlorine products, such as                   
trihalomethanes. Presently some 600 disinfection by-products are 
known, and some of them are systematically monitored to check 
the potability of drinking water. We will discuss here the        An-
alytical Chemistry associated to these disinfection by-products, 
with focus on the paper of Gas Chromatography and other analyt-
ical separation techniques on their discovery, determination and 
identification. 
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1 Introdução 

 
 A expressão “a água é a fonte da vida” é 
dos chavões característicos da literatura popular e 
dos anúncios publicitários das manhãs de sábado. 
A despeito da aparente obviedade desse conceito, 
ele nem sempre foi verdadeiro; pelo contrário, a 
água pode ser um dos principais vetores das doen-
ças infectocontagiosas que afligem a humanidade. 
Mesmo quando aparentemente consumível – isen-
ta de cor e materiais suspensos a olho nu e inodora 
– ela pode conter quantidades apreciáveis de bac-
térias, vírus e protozoários patogênicos. Alguns 
desses micro-organismos são especialmente peri-
gosos e potencialmente letais, como as bactérias 
Salmonella typhi (agente da febre tifóide), Vibrio 
cholerae (cólera) e os vírus causadores das hepati-
tes A e C, e podem ser transmitidos a seres huma-
nos tanto por ingestão de água contaminada quan-
to pelo seu simples uso para higiene pessoal. Mi-
cro-organismos menos ameaçadores, que em indi-
víduos saudáveis causam não mais que uma indis-
posição digestiva, podem ser fatais para pessoas 
debilitadas, idosos e recém-nascidos. Ainda que a 
combinação água contaminada + doenças infecci-
osas seja normalmente associada à pobreza e ao 
subdesenvolvimento, isso não é necessariamente 
verdade. Um surto de gastroenterocolite aguda 
afetou mais de 400.000 pessoas na região metro-
politana de Milwaukee, Winsconsin (EUA) em 
1993, tendo sido registrados 69 óbitos. A causa foi 
determinada como sendo a contaminação do su-
primento municipal de água potável por oocistos 
do protozoário Cryptosporidium parvum (1), re-
sultante de problemas em um filtro na estação de 
tratamento. Em maio de 2000, uma contaminação 
da água distribuída da pequena cidade de Walker-
ton, Ontário (Canadá), por uma cepa especialmen-
te virulenta da bactéria Escherichia coli afetou 
cerca de 2300 dos seus 5000 habitantes, resultan-
do em sete óbitos, um número não determinado de 
vítimas com sequelas incuráveis e uma crise polí-
tica de âmbito nacional (2). 

Até meados do século XIX, o contágio 
por doenças como peste e lepra era associado aos 
chamados “miasmas” – vapores venenosos oriun-
dos de matéria em decomposição e de indivíduos 
adoecidos. Foi em 1854 que o médico inglês John 
Snow (em colaboração com o Reverendo Henry 
Whitehead) determinou que a contaminação por 
vibriões de uma bomba que fornecia água potável 
foi a causadora da epidemia de cólera que assolou 
o distrito londrino do Soho, causando 616 vítimas 

fatais. A origem dessa contaminação foi determi-
nada como uma fossa séptica de uma residência 
próxima à bomba, onde um recém-nascido havia 
contraído cólera de outra fonte (3). O trabalho 
pioneiro de Snow e Whitehead sugeriu que a de-
sinfecção dos suprimentos de água potável podia 
ser um fator-chave na erradicação dessas patologi-
as, até então endêmicas nas grandes cidades. En-
tretanto, apenas em 1902, um procedimento de 
desinfecção de água potável, ao mesmo tempo 
eficiente e praticável em larga escala, foi descrito. 
O então Major (futuramente Brigadeiro-General) 
Carl Rogers Darnall, cirurgião e professor de Quí-
mica da Escola de Medicina do Exército dos EUA, 
descobriu que cloro anidro liquefeito podia ser 
efetivo para a eliminação de micro-organismos 
patogênicos – a princípio, para aplicação no supri-
mento de água para tropas em combate (4). Ele 
patenteou em 1910 um dispositivo para cloração 
de águas que é base de equipamentos similares 
ainda usados. Em 1915, outro oficial da mesma 
Escola, Major William Lyster, mostrou que hipo-
cloritos de cálcio ou de sódio (que em solução 
aquosa gera cloro elementar) também são efetivos 
como desinfetante de água potável, e também são 
exaustivamente aplicado para essa finalidade nos 
dias atuais. A prática de desinfecção de água potá-
vel, por cloração ou por outros agentes, pode ser 
considerada como um dos grandes avanços em 
saúde pública do século XX: por exemplo, nos 
EUA, ela contribuiu para reduzir a incidência de 
cólera em 90 %, de tifo em 80 % e de disenterias 
de origem amebiana em 50 % (5). Ainda assim, 
estima-se que 1,1 bilhão de pessoas no mundo 
ainda não tenham acesso a fontes de água potável 
de qualidade (6). Ainda que outros agentes, como 
ozônio; outros compostos de cloro, cloraminas e 
dióxido de cloro; radiação UV e até mesmo cam-
pos eletromagnéticos sejam eventualmente usados 
na desinfecção de água para consumo humano, a 
cloração (tanto usando cloro líquido, mais empre-
gado em grandes estações de tratamento, quanto 
hipocloritos de sódio ou de cálcio, que são mais 
convenientes em operações de menor escala) é o 
método mais disseminado. 

 
 

 
2 Química analítica e a cloração de águas  

 
 Em solução aquosa, o cloro elementar, o 
ânion hipoclorito e o ácido hipocloroso coexistem 
em equilíbrio, e as concentrações relativas  depen- 
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dem do pH do meio:  

Cl2 + H2O → HOCl + H
+
 + Cl

-
 

HOCl → OCl
-
 + H

+ 

 
Cloro elementar, ácido hipocloroso e hi-

poclorito são espécies oxidantes bastante fortes 
em meio aquoso: 

Cl2 + 2 e
-
 → 2 Cl

-
 ∆E

o
 = +1,36 V 

HClO + H
+
 + 2 e

-
 →  Cl

-
 + H2O  ∆E

o
 = +1,48 V 

ClO
-
 + H2O + 2e

-
 →  Cl

-
 + 2OH

- 

 

 

 

A ação germicida dessas espécies decorre 
exatamente de sua capacidade de oxidar proteínas 
e outras biomoléculas constituintes de micro-
organismos patogênicos, causando sua morte. En-
tretanto, a ação do cloro não é específica, e qual-
quer espécie presente na água, tanto inorgânica 
quanto orgânica, também poderá ser oxidada, de-
pendendo de seus potenciais-padrão de redução e 
de suas concentrações. Em alguns casos, esse efei-
to colateral pode ser benéfico: defensivos agríco-
las, como aldicarb, podem ser total ou parcialmen-
te destruído e inorgânicos, como manganês (II) e 
arsenito, serão convertidos a formas mais facil-
mente removíveis posteriormente. Entretanto, nem 
sempre isso é verdadeiro. Por exemplo, os poten-
ciais-padrão dos ânions brometo e iodeto: 

 

Br2 + 2 e
-
 → 2 Br

-
 ∆E

o
 = +1,09 V 

I2 + 2 e
-
 → 2 I

-
 ∆E

o
 = +0,54 V 

 

indicam que esses ânions são passíveis de oxida-
ção pelo cloro, dependendo de suas concentrações 
relativas. Como a dosagem de cloro para ação de-
sinfetante prolongada e eficiente (segundo reco-
mendações da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), suficiente para uma concentração residual 
de 0,4 mg L-1 a 0,5 µg L-1) (7) é muito maior que 
as concentrações típicas de brometo e de iodeto 
em águas superficiais (dezenas de mg L-1 de      Br
- (8) e alguns ng L-1 (9) de I-), esses ânions são 

quantitativamente convertidos em suas formas 
elementares oxidadas. Em adição às espécies inor-
gânicas, concentrações apreciáveis de compostos 
orgânicos estão normalmente presentes em águas 
superficiais e, em especial, os chamados ácidos 
húmicos e fúlvicos (misturas complexas, não-
definidas, de compostos orgânicos de alta massa 
molar provenientes da decomposição de matéria 
orgânica). Considerando a reatividade, o poder 
oxidante e a concentração de cloro livre na água 
tratada (e, em menor escala, do bromo e iodo for-
mados secundariamente) em presença de compos-
tos orgânicos facilmente oxidáveis, como os áci-
dos húmicos e fúlvicos, não seria surpresa a for-
mação de compostos organoclorados na água po-
tável tratada. Porém, a despeito dessa possibilida-
de, mais de 70 anos se passaram entre a adoção 
rotineira da cloração no tratamento de águas e a 
detecção de compostos organoclorados em águas 
potáveis formados como subprodutos desse pro-
cesso. A descoberta desses subprodutos de desin-
fecção (DBP, do inglês disinfection by-products) 
somente aconteceu quando equipamentos de Cro-
matografia Gasosa confiáveis, com sensibilidade e 
poder de separação suficientemente elevados para 
identificação e quantificação dessas espécies se 
tornaram disponíveis. 

Dentre os avanços em Cromatografia Ga-
sosa que possibilitaram a descoberta dos DBP, o 
primeiro e mais importante foi a invenção do De-
tector por Captura de Eletrons (ECD, Electron 
Capture Detector) por James E. Lovelock (10) em 
1957. Esse dispositivo possibilitava a detecção de 
quantidades extremamente baixas de compostos 
organoalogenados e outros analitos eletrofílicos, 
com sensibilidades várias ordens de grandeza mai-
or que aquela de equipamentos contemporâneos. 
O impacto da aplicação sistemática de GC-ECD, 
especialmente em amostras de origem ambiental, 
foi enorme e transcendeu os limites da Química 
Analítica. Em 1962, a bióloga Rachel Carson pu-
blicou o livro Silent Spring (11), em que acusava 
o uso indiscriminado de defensivos agrícolas per-
sistentes (notadamente organoclorados como 
DDT, 1,1,1-tricloro-2,2-di(4-clorofenil)etano) co-
mo a principal causa da mortalidade de aves e ou-
tros animais selvagens (o que, segundo o livro, 
resultaria na extinção dessas espécies e na 
“primavera silenciosa” do título). Além disso, e 
talvez mais sombriamente, ela chamava a atenção 
para os riscos aos quais seres humanos que consu-
missem água e alimentos contaminados com essas 
espécies estavam expostos. Essa obra foi republi-
cada  em  partes  no  popular  magazine The  New  
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Yorker e teve grande repercussão na opinião pú-
blica norte-americana. Tanto o livro quanto sua 
autora foram violentamente atacados pelo lobby 
da indústria química dos EUA. O principal motivo 
que impediu o descrédito de Carson foram os re-
sultados obtidos por cientistas e pesquisadores que 
já estavam usando os GC-ECD, detectando, de 
forma inequívoca, traços de DDT e outros organo-
clorados em amostras tão diversas quanto leite 
humano e gelo ártico (12). Esses trabalhos confir-
maram as premissas de Silent Spring e forneceram 
subsídios para legisladores banirem o uso de DDT 
e outros defensivos persistentes nos EUA e em 
outros países, assim como para a regulamentação 
sistemática da produção e uso de organoalogena-
dos. Paralelamente à popularização de ECD, o 
emprego de sistemas de Cromatografia Gasosa 
com Detecção Espectrométrica de Massas       (GC
-MS) em análises ambientais começou a se tornar 
comum, ao menos em laboratórios de pesquisa 
acadêmica.  

Além do uso de um detector seletivo para 
organoalogenados altamente sensível como o 
ECD, a detecção dos DBP em águas dependeu de 
avanços nas técnicas de amostragam, extração e 
pré-concentração aplicadas a análises cromatográ-
ficas, que até então eram extremamente rudimen-
tares, trabalhosas, pouco confiáveis e absoluta-
mente inadequadas à monitoração de rotina 
(especialmente de contaminantes voláteis). Um 
exemplo característico de abordagem usada na 
época era o método de extração em carvão ativo / 
clorofórmio (CCE, carbon chloroform extract), 
descrito no Standard Methods for the Examination 
of Water and Wastewater da Associação America-
na de Saúde Pública (APHA, American Public 
Health Association) e exemplificado na sua apli-
cação por Kleopfer e Fairless (13) em análises de 
água potável de Evansville (Indiana, EUA). Por 
três dias, 2320 L de água do suprimento público 
foram percolados por uma coluna de 23 mm x 7 
mm recheada com carvão ativo 20 – 40 mesh. Em 
seguida, o recheio da coluna foi transferido para 
um aparelho de Sohxlet e extraído com clorofór-
mio por 17 h sob refluxo. O extrato em clorofór-
mio foi seco sobre o sulfato de sódio anidro, con-
centrado por evaporação em um concentrador de 
Kuderna-Danish, separado em frações ácidas, neu-
tras e básicas e cromatografado em sistemas    GC
-MS, -FID e -ECD. Foram detectados diversos 
hidrocarbonetos aromáticos, cloroalcanos e éteres 
clorados. Ainda que duas espécies, hoje reconhe-
cidas como DBP típicos, também fossem encon-
tradas – bromodiclorometano e dibromodicloro-

metano – elas não chamaram a atenção dos auto-
res, e todos os contaminantes detectados foram 
atribuídos como sendo originados de descargas de 
poluentes no Rio Ohio, de onde a água era coleta-
da para tratamento. 

Em 1971, Johannes J. Rook, químico-
chefe do serviço de abastecimento de água de Rot-
terdam (Holanda) estudou a contaminação por 
compostos orgânicos voláteis de água potável, por 
meio da análise cromatográfica do seu headspace. 
Seu objetivo inicial era identificar contaminantes 
responsáveis por odores e gosto desagradável na 
água potável distribuída na cidade, um problema 
sério, considerando que a coleta para abastecimen-
to era feita no poluído Rio Reno. Porém, ele de-
tectou sistematicamente clorofórmio na água potá-
vel em concentrações maiores que aquelas presen-
tes na água não-tratada. Ele atribuiu a presença 
desse composto à reação entre o cloro usado na 
desinfecção e os ácidos húmicos na água do rio 
(14), sendo essa a primeira vez em que um conta-
minante em água foi inequivocamente determina-
do como sendo um DPB oriundo da cloração.  
Além de clorofórmio, outros trialometanos (THM, 
trihalomethanes), como CHCl2Br e CHClBr2, 
também foram detectados e sua presença atribuída 
à formação de Br2 causada pela oxidação de traços 
de Br- presentes na água não tratada, acima descri-
ta. 

Em um primeiro momento, o fato não 
causou maior alarme, já que as concentrações 
eram significativamente menores que as associa-
das à intoxicação aguda por clorofórmio (LD50 de 
120 mg L-1); além disso, CHCl3 vinha sendo em-
pregado há décadas como constituinte de xaropes 
para tosse sem maiores problemas. O uso de análi-
se de headspace estático empregada por Rook (em 
que a fase vapor em equilíbrio com a amostra é 
diretamente injetada) já era prática corrente desde 
o início dos anos 60 (15), especialmente para 
amostras forenses, de alimentos e de bebidas. Ela 
é uma técnica bastante efetiva para isolar consti-
tuintes voláteis de matrizes incompatíveis com 
introdução direta em GC (como é o caso de amos-
tras de água e esgotos, que podem danificar colu-
nas e são incompatíveis com o funcionamento de 
ECD), mas não existe efeito de pré-concentração, 
e a sensibilidade e detectabilidade obtidas podem 
ser insuficientes para detecção de muitos contami-
nantes. Assim, além dos THM, poucos outros ha-
logenados foram inicialmente identificados como 
DBP, o que, em adição à percepção limitada de 
risco    associado à sua presença em água potável,  
fez  com  que  o   impacto   inicial   dessa   desco-
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junto à comunidade científica fosse pequeno. 
Ao mesmo tempo, Thomas Bellar 

(especialista em poluição atmosférica da EPA) 
desenvolveu a chamada análise dinâmica de he-
adspace (ou purge & trapping, P&T): analitos 
voláteis de amostras aquosas e sólidas são conti-
nuamente arrastados por uma corrente de gás iner-
te percolando essas amostras, coletados em tubos 
recheados por adsorventes e posteriormente des-
sorvidos diretamente na ponta da coluna cromato-
gráfica (16). Sendo uma técnica de extração e pré-
concentração exaustiva, em que ocorre a transfe-
rência para o sistema cromatográfico da massa 
total das espécies contidas na alíquota de amostra 
processada, a sensibilidade e detectabilidade obti-
das são usualmente diversas ordens de grandeza 
superiores àquelas proporcionadas pela manipula-
ção estática de headspace (em que as massas de 
analito efetivamente cromatografadas são limita-
das pelas suas concentrações em equilíbrio com a 
fase vapor da amostra). Bellar detectou concentra-
ções de até 127 µg L-1 de clorofórmio e outros 
THM em águas potáveis servidas em Cincinatti, 
Ohio. A aplicação sistemática dessa nova técnica 
a amostras coletadas em todo o território america-
no indicou a presença sistemática de THM em 
águas cloradas. Em paralelo à descoberta da ubi-
quidade dos DBP, o Instituto Nacional do Câncer 
dos EUA publicou estudo que apontava a carcino-
genicidade do clorofórmio em cobaias (17); além 
disso, estudos independentes demonstraram que 
resíduos orgânicos presentes em água potável  
eram potencialmente mutagênicos para bactérias e 
vertebrados (18). 

As evidências da produção de DBP no 
processo de cloração de águas e do potencial ris-
co, a longo prazo, no consumo de água potável 
contaminada por essas espécies chegaram ao co-
nhecimento público por meio de matérias como a 
série entitulada “Is the Water Safe to Drink?”, 
publicada pela revista Consumer Reports entre 
junho e agosto de 1974 (19). Essas e outras repor-
tagens levaram o problema ao conhecimento do 
público norte-americano, que pressionou o gover-
no dos EUA a acelerar as providências já tomadas 
com relação ao assunto e, em dezembro de 1974, 
foi promulgado o chamado Safe Drinking Water 
Act (SDWA) (20). Essa lei determinou que a EPA 
estabelecesse padrões para a qualidade da água 
potável distribuída por todos os sistemas públicos 
de abastecimento dos EUA, incluindo os limites 
para concentrações de contaminantes orgânicos 
(DBP e outros) e as metodologias analíticas para 

as suas determinações. Paralelamente e de forma 
independente, ou inspirada pela iniciativa norte-
americana, muitos outros países iniciaram progra-
mas de qualidade de água potável, incluindo a 
monitoração de DBP. No Brasil, ainda que o pa-
drão nacional de potabilidade tenha sido definido 
inicialmente pela Portaria 56/1977 do Ministério 
da Saúde, apenas em 1986 foi criado um Progra-
ma Nacional de Vigilância da Qualidade da Água 
para Consumo Humano, com as finalidades de 
“efetuar a revisão da legislação federal afeta ao 
tema; capacitar tecnicamente os profissionais das 
SES e definir estratégias para garantir o apoio la-
boratorial necessário ao cumprimento da legisla-
ção quanto ao padrão físicoquímico e bacterioló-
gico da água” (21). O padrão nacional de potabili-
dade foi revisto em 1990 (Portaria MS 36/1990) e 
em 2004, originando a Portaria 518/2004 (22), ora 
vigente. A regulamentação norte-americana atual 
estabelece limites para duas classes de DBP: além 
do total em trialometanos (máximo de 80 µg L-1), 
é prescrito o máximo de 60 µg L-1 para os ácidos 
haloacéticos totais (HAA, haloacetic acids = áci-
dos monocloroacético, dicloroacético, tricloroacé-
tico, monobromoacético e dibromoacético). A 
norma brasileira apenas se refere aos THM totais 
(100 µg L-1), não mencionando HAA, ainda que 
no balanço de massas típico dos organoalogena-
dos produzidos na cloração de águas naturais a 
sua contribuição seja de aproximadamente 13% 
do total (23); o mesmo acontece no padrão pres-
crito pela União Européia (24). No âmbito supra-
nacional, a OMS (WHO, World Health            
Organization) sugere limites máximos individuais 
– e não por classes - para diversos DBP em água 
potável: clorofórmio (300 µg L-1), ácido tricloroa-
cético (50 µg L-1), 2,4,6-triclorofenol (200 µg L-1) 
e outros (7). 

As normas acima também definem as roti-
nas analíticas para a detecção e quantificação dos 
contaminantes: no caso brasileiro, métodos cons-
tantes no manual Standard Methods for the Exa-
mination of Water and Wastewater (SMEWW), 
publicado pela Associação Americana de Saúde 
Pública (American Public Health Association,  
APHA) e, nos EUA, métodos desenvolvidos pela 
própria EPA, além de métodos APHA (em muitos 
casos, os métodos EPA e APHA são equivalentes 
ou até mesmo idênticos). Todos esses métodos 
envolvem uma etapa preliminar para extração e 
pré-concentração dos analíticos, seguida de sua 
determinação por Cromatografia Gasosa. Para os 
THM, os métodos mais antigos adotam para essa 
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EPA 502.2 e 524.2, que são aproximadamente 
equivalentes aos métodos 6200C e 6200B do 
SMEWW): alíquotas de 5,0 mL de amostra aquo-
sa são purgadas com gás inerte e os contaminantes 
volatilizados coletados em tubos contendo adsor-
ventes (Tenax, carvão ativo e sílica-gel). O analíti-
cos coletados são dessorvidos termicamente dire-
tamente na ponta da coluna cromatográfica; qual-
quer coluna capilar com dimensões e fase estacio-
nária que tenha seletividade e eficiência adequa-
das para a separação dessas espécies pode ser usa-
da. No método 502.2, que é genérico para conta-
minantes orgânicos purgáveis, é prescrito o uso de 
cromatógrafos equipados com dois detectores co-
nectados sequencialmente: um detector por fotoio-
nização (PID, photo ionization detector, adequado 
para compostos aromáticos e não destrutivo) e um 
detector por eletrocondutividade (ELCD,         
electroconductivity detector). Este último detector 
é altamente sensível e seletivo para organoaloge-
nados como os THM. No método 524.2, adota-se 
a detecção espectrométrica de massas tanto para a 
identificação dos analitos (no método anterior, 
feita por simples comparação de tempos de reten-
ção) quanto para sua quantificação. Além desses, 
também é listado como método oficial pela EPA 
um procedimento genérico para contaminantes 
halogenados (método 551.1, similar ao 6232B do 
SMEWW), incluindo os THM, outros DBP não-
regulamentados, mas regularmente monitorados 
em água potável (haloacetonitrilas, hidrato de clo-
ral, cloropicrinas e cloroacetonas), solventes e 
pesticidas clorados. Nesse método, é empregada 
extração líquido-líquido convencional (LLE,    
liquid-liquid extraction), usando metil-tert-
butileter (MTBE) ou n-pentano como solventes 
extratores e Cromatografia Gasosa com Detector 
por Captura de Eletrons (GC-ECD) para a separa-
ção e detecção dos analitos. Ainda que relativa-
mente simples, essa metodologia está sujeita às 
limitações       características associadas a procedi-
mentos que usam extração líquido-líquido, como 
aqueles decorrentes dos riscos ocupacionais asso-
ciados à manipulação de solventes e da geração de 
grandes volumes de solventes para descarte. 

 A determinação dos HAA é mais compli-
cada: sendo espécies ionizáveis em solução aquo-
sa, sua determinação direta por GC é difícil. Os 
métodos oficiais para sua determinação em águas 
– referências EPA 552.0 a 552.3 – incorporam 
uma etapa de derivatização dessas espécies, con-
vertendo-as em seus ésteres metílicos (que são 
mais facilmente cromatografáveis em virtude de 
sua volatilidade e da menor tendência à adsorção 

sobre superfícies ativas do cromatógrafo em com-
paração com os HAA livres). No método 552.0, os 
HAA são isolados por LLE, usando MTBE como 
solvente, metilados com diazometano e separados 
e detectados por GC-ECD. Porém, além dos in-
convenientes já citados associados ao uso de LLE, 
existem problemas sérios associados à manipula-
ção de diazometano (elevada toxicidade e risco de 
explosão). Para contornar esses problemas, no 
método 552.2, a esterificação dos HAA é feita 
com metanol em meio ácido e, no método 552.1, 
além da derivatização com metanol na pré-
concentração, a LLE é substituída por extração em 
fase sólida (SPE, solid phase extraction), usando 
resina de troca aniônica como fase extratora. A 
última das metodologias recomendadas pela EPA 
para esses analitos (522.3) é mais recente que as 
demais, tendo sido revisada em 2003, e a etapa de 
isolamento adota um procedimento baseado em 
Microextração Líquido-Líquido (LLME,          
liquid-liquid microextraction) – técnica mais ami-
gável sob o aspecto ambiental (por usar volumes 
reduzidos de solvente extrator). Porém, ainda que, 
quando comparada aos métodos anteriores, seja 
empregado um volume reduzido de solvente ex-
trator (MTBE ou tert-amilmetileter, TAME: 4 mL 
para uma amostra de 40 mL de água potável acidi-
ficada até pH = 0,5) não se trata exatamente de um 
procedimento de “microextração” como habitual-
mente referido, o qual, via de regra, emprega vo-
lumes de solvente extrator muito mais reduzidos 
(muitas vezes, da ordem de microlitros (25)). 

 
 

 
3  Poluentes emergentes e os “novos” DBP. 

 

Desde os trabalhos iniciais de Rook e Bel-
lar, a formação, distribuição e efeitos biológicos 
dos DBP têm sido exaustivamente estudados tanto 
por órgãos oficiais como no meio acadêmico: em 
2007, cerca de 600 espécies químicas já haviam 
sido reportadas na literatura como DBP, muitas 
delas presentes tipicamente em concentrações da 
ordem de ng L-1 (26). Ainda assim, o somatório 
das concentrações dos DBP identificados normal-
mente representa menos que a metade da concen-
tração total de organoclorados formados em pro-
cessos de cloração de águas, o que indica que ain-
da resta um número muito grande de DBP haloge-
nados a detectar e identificar. 

Em  virtude de sua concentração reduzida, 
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em comparação com os THM e HAA, muitos dos 
demais DBP detectados não foram considerados 
relevantes para serem monitorados em análises de 
rotina de águas de abastecimento e, muito menos, 
para serem considerados no estabelecimento de 
padrões legais de potabilidade. Entretanto, o avan-
ço considerável tanto nas ferramentas analíticas 
disponíveis (especialmente nas técnicas cromato-
gráficas e de espectrometria de massas) como nas 
metodologias para avaliação de toxicidade, muta-
genicidade e genotoxicidade dessas espécies têm 
paulatinamente atraído a atenção para esses conta-
minantes, antes ignorados. Ainda que a presença 
de muitos deles no conjunto de organoalogenados 
formados na cloração de águas já seja conhecida 
há muito tempo, eles têm sido referidos na litera-
tura como “novos” DBP e são uma das muitas 
classes dos chamados “poluentes emergentes”. 
Dentre os chamados poluentes emergentes, são 
incluídas categorias tão amplas – e muitas vezes 
mal definidas –  como fármacos (antibióticos, be-
tabloqueadores, psicotrópicos), disruptores endó-
crinos (ftalatos orgânicos, bisfenol), compostos 
usados em formulações cosméticas e outras. To-
das elas são espécies químicas ou grupos de espé-
cies químicas que foram apenas recentemente de-
tectadas em águas e outras matrizes ambientais, 
ou então analitos já conhecidos, mas cuja toxici-
dade humana ou à flora e fauna tenha sido reavali-
ada (27). 

Alguns dos “novos” DBP mais importan-
tes serão apresentados e discutidos a seguir. Essa 
listagem não é exaustiva, e os exemplos foram 
selecionados para ilustrar a gama de funcionalida-
des químicas possíveis, além dos aspectos relacio-
nados às suas toxicidades, suas detecções e deter-
minações cromatográficas. 

 3.1. Halonitrometanos (HNM) Formal-
mente, os halonitrometanos CClxBryHz(NO2) (em 
que x, y e z = 0 a 3 e x+y+z = 3) podem ser consi-
derados análogos aos THM, com substituição de  
–H ou halogênio por –NO2. O primeiro deles a ser 
detectado como resultado de sua cloração foi a 
cloropicrina CCl3(NO2) (28); a bromopicrina CBr3

(NO2) foi posteriormente detectada em água potá-
vel com altos teores de brometo (29). Os demais 
compostos da família apenas foram encontrados 
em água tratada em ensaios simulados de cloração 
e ozonização em laboratório. Um estudo extensivo 
e de âmbito nacional feito pela EPA, amostrando 
água de doze estações de tratamento distribuídas 
nos EUA, encontrou concentrações de HNM em 
água potável variando de 0,1 a 5 µg L-1, com mai-

ores níveis de bromopicrina (30). Ensaios in vitro 
mostraram que todos os HNM apresentam elevada 
citotoxicidade aguda e crônica e genotoxicidade 
para mamíferos, sendo os derivados bromados e 
os trialogenados os mais tóxicos (29); já os estu-
dos de carcinogenicidade foram inconclusivos. 

Dependendo das concentrações presentes, 
a determinação analítica dos HNM em águas pode 
não ser trivial. Nas etapas de extração e pré-
concentração, diversas técnicas tem sido emprega-
das: LLE, purge & trapping (31), análise de he-
adspace estático (32) e microextração em fase 
sólida (SPME, solid phase microextraction) (33), 
com posterior detecção e separação por GC-MS, 
GC-ECD ou GC-NPD (nitrogen phosphorus de-
tector, detector de nitrogênio e fósforo). Porém, os 
HNM – e especialmente os bromados – podem 
sofrer decomposição térmica antes e durante a 
separação cromatográfica (34), formando bromo-
fórmio e outros THM a partir da abstração de pró-
tons de solventes como acetato de etila ou aceto-
na. A geração de THM como artefatos pode ser 
um inconveniente adicional em análises para mo-
nitoração de potabilidade. Além disso, também é 
reportada a decomposição pós-coluna nas linhas 
de transferência aquecida de sistemas GC-MS, e 
os espectros obtidos são misturas daqueles dos 
HNM e seus produtos de decomposição. Mesmo 
na ausência de degradação, os espectros de massas 
dos HNM são incomuns pela possibilidade de rea-
ções de transferência de prótons em fase gasosa 
entre os fragmentos iônicos, resultando em espec-
tros contaminados por íons com razões massa/
carga aumentadas de uma unidade. Recomenda-se 
limitar a temperatura do injetor a 170 °C e das 
linhas de transferência a 225 °C para minimizar 
esses problemas (29). 

3.2. Iodotrialometanos e outros compostos 
organoiodados. Como discutido anteriormente, em 
águas que contêm iodeto, a cloração gera iodo 
elementar, o qual por sua vez pode oxidar e ser 
incorporado ao material orgânico em suspensão, 
da mesma forma que o bromo e o cloro, formando 
compostos organoiodados. Os DBP iodados mais 
estudados são os iodotrialometanos, ITHM: diclo-
roiodometano, bromocloroiodometano, dibro-
moiodometano, clorodiiodometano, bromodiiodo-
metano e iodofórmio têm sido detectados em água 
potável como resultado de cloração ou outros pro-
cessos de desinfecção química desde 1975 (35). 
Ainda que nas concentrações totais de até           
15 µg  L-1 tenham sido encontradas em um caso,   
o  levantamento  extensivo  da  EPA  acima citado 
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(30) mostrou que os níveis típicos dos ITHM em 
águas são, como esperado, muito menores que os 
dos THM clorados ou bromados. Quando presen-
tes, as concentrações são da ordem de ng L-1, sen-
do o dicloroiodometano o congênere mais comum 
e usualmente em maior concentração. 

Ainda que a presença dos ITHM em água 
potável seja conhecida há quase tanto tempo quan-
to a dos demais THM devido à sua baixa concen-
tração, eles nunca foram considerados como rele-
vantes sob o aspecto toxicológico. O único proble-
ma relacionado à sua presença em água potável 
era associado às propriedades sensoriais: o odor 
de iodofórmio, descrito como medicinal, já pode 
ser percebido em concentrações a partir de          
20 ng L-1 e pode provocar rejeição da água por 
parte dos consumidores (36). Porém, tal quadro 
tem sido reavaliado nos últimos anos: assim como 
compostos organobromados tendem a ser mais 
tóxicos que seus análogos organoclorados em vir-
tude de sua maior reatividade, o mesmo pode 
ocorrer com os compostos organoiodados,  que 
são ainda mais reativos (26) e, portanto, potencial-
mente muito perigosos mesmo em concentrações 
muito baixas. Estudos teóricos que empregam mo-
delos baseados em QSAR (Quantitative           
Structure-Activity Relationship, relações quantita-
tivas estrutura-atividade) sugerem que os ITHM 
podem ser agentes carcinogênicos bastante pode-
rosos; porém, isso ainda carece de confirmação 
experimental sistemática (37). Em especial pela 
não-disponibilidade de padrões comerciais dos 
ITHM, apenas o iodofórmio já passou por estudos 
de citotoxicidade, que se mostrou alta em células 
de mamíferos (38) e de mutagenicidade, que foi 
demonstrada em bactérias (39). 

Ainda que muito menos problemática que 
a do HNM acima discutida, a alta reatividade e 
decorrente estabilidade química limitada dos    
ITHM recomenda cuidados na sua detecção e 
quantificação. O uso de GC-ECD (cuja sensibili-
dade para organoiodados é extremamente alta, 
sendo algumas ordens de grandeza maior que para 
organoclorados) é quase universal, sendo eventu-
almente adotada GC-MS com monitoração de íons 
selecionados. Para o seu isolamento da água, o 
uso de LLE com MTBE como solvente extrator e 
GC-ECD na separação e detecção foi demonstra-
do como sendo adequado para determinação de 
concentrações entre 0,5 µg  L-1 e 10 µg  L-1 dos 
ITHM individuais (40). Porém, devido à alta vola-
tilidade e baixa estabilidade desses compostos, o 
uso de HS-SPME na pré-concentração parece ser 

uma estratégia mais adequada devido às caracte-
rísticas dessa técnica (condições brandas de extra-
ção, não-uso de solventes). Mesmo assim, em 
comparação com aplicações convencionais, são 
recomendados cuidados adicionais em virtude da 
reduzida estabilidade dos analitos. Frazey et al. 
(41) desenvolveram uma metodologia combinan-
do HS-SPME e GC-ECD para determinação de 
DBP resultantes de desinfecção de água por iodo 
– procedimento adotado pela NASA (National Air 
and Space Administration, Administração Nacio-
nal do Ar e Espaço dos EUA) para a reciclagem 
de água usada em missões espaciais. Observou-se 
que usando temperaturas do injetor maiores que 
150 °C para a dessorção dos analitos sorvidos nas 
fibras, o iodofórmio coletado se degradava for-
mando mono e diiodometano; além disso, esse 
analito não era dessorvido se a temperatura fosse 
inferior a 120 °C, sendo que o mesmo acontecia a 
outros DBP iodados mesmo a 150 °C. Foi ne-
cessário o uso de um injetor com temperatura pro-
gramável para que fosse possível a determinação 
de todas as espécies relevantes sem degradação 
térmica. 

Além dos ITHM, outro grupo de compos-
tos organoiodados determinados como sendo DBP 
são os iodoácidos, já tendo sido detectados como 
tal os ácidos iodoacético (CH2ICOOH), bromoio-
doacético (CHBrICOOH), 3-bromo-3-
iodopropiônico (CBrI=CHCOOH) e 2-iodo-3-
metilsuccínico (HOOCCI=CCH3COOH) (26). 
Assim como os ITHM, eles são formados em con-
centrações de até alguns µg L-1, especialmente 
quando a cloramina (produto da reação de cloro 
com amônia) é usada na desinfecção da água. A 
presença, mesmo de pequenas concentrações des-
ses iodoácidos em água potável, é um risco poten-
cial em virtude de sua elevada toxicidade crônica. 
Em estudos com bactérias, o ácido iodoacético foi 
determinado como tendo um potencial mutagênico 
mais de quinhentas vezes superior ao do ácido 
cloroacético (29). Além disso, o seu potencial te-
ratogênico (i.e., indução de deformações em em-
briões) também já foi bem estabelecido (42). As-
sim como para os ITHM, a detecção e quantifica-
ção dos iodoácidos pode ser complicada em de-
corrência da sua instabilidade, além de sua eleva-
da polaridade e capacidade de ionização. Becalski 
et al. (43) demonstraram que é possível a detecção 
de concentrações de alguns µg L-1 desses analitos 
usando um procedimento baseado no já referido 
método padrão EPA 552.3 (LLE usando TAME 
como solvente extrator), com detecção e quantifi- 
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cação por GC-MS em modo de monitoração de 
íons selecionados. 

3.3. Halofuranonas. Em 1984, foi reporta-
da a detecção de 3-cloro-4-(diclorometil)-5-
hidroxi-2(5H)-furanona, conhecida pela sigla MX 
(Figura 1) dentre os DBP formados na cloração de 
efluentes de indústria papeleira (44). A seguir, 
outras halofuranonas – incluindo isômeros de MX, 
suas formas oxidadas e reduzidas e os análogos 
bromados– também foram encontrados em águas 
desinfetadas por cloração (45, 46, 47). Ainda que 
as suas concentrações sejam extremamente baixas 
– no máximo, da ordem de centenas de ng L-1 – o 
risco associado às halofuranonas é extremamente 
alto: elas estão entre os mais potentes agentes mu-
tagênicos conhecidos (“MX” é abreviação de   
Mutagen X). Em alguns ensaios, foram apontados 
como sendo os maiores responsáveis pelo poten-
cial mutagênico de extratos de águas potáveis clo-
radas (48) e pelo elevado potencial carcinogênico: 
demonstrou-se que doses diárias de 400 µg kg-1 
são suficientes para induzir múltiplos tumores em 
roedores (49). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Estrutura da 3-cloro-4-(diclorometil)-5-
hidroxi-2(5H)-furanona, MX. 
 
 

A determinação cromatográfica de MX e 
seus análogos podem ser bastante problemática: 
em adição à concentração extremamente baixa 
tipicamente encontrada, eles são relativamente 
instáveis e altamente polares e ácidas devido ao 
hidrogênio ionizável na hidroxila da posição 5 do 
anel furanônico. Assim, usualmente uma etapa de 
derivatização (trimetilsililação) deve ser incorpo-
rada às metodologias para possibilitar a eluição e 
detecção dessas espécies. Rezemini et al. (50) 
desenvolveram um método para determinação de 
MX em águas combinando LLE (usando dicloro-
metano como solvente extrator) após clean-up das 
amostras por percolação em cartuchos para SPE 
C18, derivatização (trimetilsililação), usando bis-
trimetilsililtrifluoroacetamida (BSTFA) como sili-

lante e determinação por GC-MS com monito-
ração de íons selecionados. O método foi aplicado 
a amostras de água de abastecimento público e de 
estações de tratamento coletadas no município de 
São Paulo, tendo sido encontrados até 21,6 ng L-1 
de MX. Posteriormente, os mesmos autores modi-
ficaram o procedimento desenvolvido, substituin-
do a extração líquido-líquido por SPME (usando 
fibras recobertas por poliacrilato) (51). 

 
 

4  Considerações finais  

 
O principal aspecto a ser comentado aqui 

é a contribuição dos avanços instrumentais e me-
todológicos das ciências de separação e, especial-
mente, da Cromatografia Gasosa sobre o conheci-
mento dos subprodutos de desinfecção. A associa-
ção entre desinfecção por cloração e produção de 
organoalogenados só ocorreu após disponibiliza-
ção no mercado de cromatógrafos a gás robustos e 
dotados de detectores sensíveis e seletivos como o 
ECD; tão importante quanto isso foram os desen-
volvimentos de técnicas de extração e pré-
concentração confiáveis, rápidas como purge & 
trapping. Além disso, a demanda de dezenas de 
laboratórios de análise de águas por equipamentos 
e técnicas capazes de serem empregadas em moni-
toração de rotina de concentrações de µg L-1 , ou 
mesmo dos DBP, criou uma demanda por instru-
mentos e insumos que certamente contribuiu para 
a capitalização das empresas envolvidas, para o 
barateamento do custo desses instrumentos e sua 
consequente popularização e incentivou a pesqui-
sa básica para o desenvolvimento de instrumenta-
ção analítica. 

O estudo da formação, toxicidade e deter-
minação dos subprodutos de desinfecção de águas 
está longe de ser encerrada; pelo contrário, mesmo 
considerando os mais de 600 DBP já conhecidos, 
eles representam metade da concentração total de 
organoalogenados produzidos por cloração ou 
outros processos de desinfecção de águas. O caso 
das halofuranonas é emblemático: mesmo espé-
cies aparentemente irrelevantes quando considera-
das suas baixas concentrações podem representar 
um risco considerável sob o aspecto epidemiológi-
co. Obviamente, seria inviável a inclusão de todo 
e qualquer DBP dentre as espécies determinadas 
em procedimentos de rotina para inspeção da qua-
lidade  de água de  abastecimento:  a alocação dos 
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recursos materiais e humanos necessários seria 
impraticável para qualquer órgão público de abas-
tecimento. Assim, necessariamente, apenas um 
subconjunto relativamente pequeno do universo 
dos DBP conhecidos pode (e deve) fazer parte dos 
padrões de regulamentação de água potável. Isso 
não significa que estudos sistemáticos e mais 
completos sobre a presença desses contaminantes, 
como aqueles periodicamente realizados pela EPA 
e outros órgãos, sejam desnecessários. 
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Problemas com o formato dos picos em  

cromatografia líquida  

Resumo 
 
 Esta edição continua a discussão sobre os problemas que resultam em picos distorcidos em 
cromatografia líquida. Distorções tais como caudas, assimetrias frontais, 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 de problemas. Assim como nos artigos anteriores, neste artigo, 
serão focados assuntos que se relacionam não apenas com 
aspectos físicos, mas 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 e estratégias para 
superação desses problemas serão apresentadas. 
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Abstract 
 
 This edition continues discussions about peak shape problems occurring in liquid chromatography. 
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. Following the previous articles, this one 
discusses not only physical but also chemical aspects related with 
separation. 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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Nos últimos dois artigos, foram discutidos 
problemas relacionados à aparência de um croma-
tograma. Esse assunto é importante, pois dele re-
sultam problemas de perda de resolução cromato-
gráfica, assim como quantificações inadequadas 
dos analitos. A lista com os tópicos que vêm sen-
do discutidos é apresentada abaixo, com destaque 
para os assuntos que serão tratados, a seguir, nesta 
edição: 

 
 
1. Uso de coluna defeituosa; 

 
2. Uso de solvente com força inade-

quada para a amostra; 
 

3. Sobrecarga de amostra introduzida 
na coluna; 
 

4. Ocorrência de efeitos extracoluna; 
 

5. Ocorrências causadoras de assi-
metria frontal na banda           
cromatográfica; 
 

6. Existência de sítios mais forte-
mente retentivos; 
 

7. Existência de sítios secundários 
de retenção; 
 

8. Tamponamento inadequado da fase 
móvel; 
 

9. Outros efeitos relacionados a distor-
ções; 
 

10. Ocorrência de pseudodistorções. 
 

 

 

5  Ocorrências causadoras de assimetria 

frontal na banda cromatográfica 

 
Picos cromatográficos que apresentam 

assimetria frontal são menos comuns que picos 
com caudas. Entretanto, devido à dificuldade no 
descobrimento das causas desse tipo de problema, 
algumas delas serão discutidas. Apesar de não se 
ter um conhecimento aprofundado de todas as 
causas para o aparecimento de picos com assime-

tria frontal, algumas soluções práticas serão apre-
sentadas a seguir. Anteriormente, na Parte 2 dessa 
sequência de artigos, problemas físicos com a co-
luna foram descritos como eventuais causadores 
de picos com assimetria frontal. Naquele artigo, 
deu-se destaque aos problemas físicos com a colu-
na, ou seja, ao surgimento de entupimentos ou 
espaços vazios (voids) como possíveis causadores 
desse tipo de problema. Neste tópico, problemas 
causados pela interação com a coluna serão o foco 
das discussões. A Figura 1 esquematiza a aparên-
cia de uma banda cromatográfica com assimetria 
frontal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 1 – Ilustração de pico cromatográfico com li-
geira ocorrência de assimetria frontal. 
 

 
 
A cromatografia com formação de par de 

íons (ion-pair chromatography – IPC) é um dos 
modos de cromatografia líquida em que podem 
surgir picos com assimetria frontal causados por 
variações na interação com a coluna. Uma das 
causas desse tipo de problema é a falta de controle 
adequado de temperatura na coluna. Diante disso, 
sempre se recomenda que separações por IPC  
aconteçam em condições termostatizadas. O equi-
líbrio de distribuição que ocorre nesse modo cro-
matográfico e, consequentemente, o fator de re-
tenção que os picos irão apresentar é facilmente 
perturbado por variações na temperatura. Quando 
separações por IPC são realizadas em coluna sem 
controle de temperatura,  variações  na  temperatu-
ra ambiente causam interações diferenciadas que 
levam, muitas vezes, ao aparecimento de picos 
com assimetria frontal. Quando a seletividade  
desejada  permitir, as temperaturas  para  esse  
tipo de separação  podem ser mantidas constantes 
em torno de 40 a 50 ºC,  de maneira a garantir  pi- 
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cos mais estreitos e adequada separação.1 
Outro cuidado essencial em separações 

por IPC é a dissolução da amostra na fase móvel. 
Geralmente, o uso de um solvente diferente da-
quele da fase móvel para a dissolução da amostra 
acarreta o aparecimento de picos com assimetria 
frontal ou outras distorções. A razão óbvia para 
isso é a interação diferenciada que porção da    
amostra experimentará quando tiver contato com a 
fase estacionária estando dissolvida em um sol-
vente com composição diferente do da fase móvel. 

Separações de compostos aniônicos em 
colunas empacotadas com partículas à base de 
sílica merecem cuidados para evitar o aparecimen-
to de picos com assimetria frontal quando se utili-
za fase móvel com o pH relativamente elevado. 
Sempre se recomenda o uso de fase móvel tampo-
nada para separações de compostos iônicos ou 
ionizáveis; porém, para o caso citado acima, mais 
cuidados são necessários. A elevação gradativa do 
pH da fase móvel leva à desprotonação dos grupos 
silanóis da superfície da partícula de sílica. De-
pendendo do tipo de recobrimento da fase estacio-
nária utilizada, tamanho do poro e mecanismos de 
separação envolvidos, a presença de cargas negati-
vas atribuídas aos grupos silanóis desprotonados 
pode causar a repulsão dos compostos aniônicos 
que se deseja separar para fora dos poros da fase 
estacionária. Esse fenômeno de repulsão, por sua 
vez, é maior quanto menor a força iônica do meio 
no qual o composto de interesse se encontra, uma 
vez que o aumento da força iônica oblitera essa 
capacidade de repulsão dos poros. Dessa forma, 
bandas cromatográficas correspondentes a dife-
rentes concentrações de um analito aniônico expe-
rimentarão interações diferenciadas devido às di-
ferentes forças iônicas que intrinsecamente elas 
apresentarão. Da mesma forma, a própria distri-
buição gaussiana de concentração do analito em 
uma banda cromatográfica levará a regiões com 
diferentes forças iônicas e consequente interação 
diferenciada com a fase estacionária. Dessa repul-
são diferenciada dos analitos aniônicos nos poros 
de partículas de sílica com silanóis desprotonados, 
surgem as distorções, tais como assimetria frontal 
ou outras. Nesse tipo de problema, uma solução 
viável para a maioria dos casos é a elevação da 
força iônica da fase móvel por meio do aumento 
da concentração da solução tampão. Geralmente, 
concentrações entre 25 e 100 mmol/L são sufici-
entes para corrigir as distorções dos picos. Um 
cuidado deve ser tomado em separações que utili-
zam o espectrômetro de massas como detector. 
Para os acoplamentos LC-MS, altas concentrações 

de eletrólitos são costumeiramente prejudiciais e 
soluções-tampão com concentrações acima de    
25 mmol/L ou menos devem ser evitadas. Nesse 
caso, o surgimento de picos com assimetria frontal 
causados pela situação descrita acima deve ser 
preferencialmente corrigido pela escolha de outra 
coluna que não apresente esse efeito, ao menos de 
maneira tão pronunciada.   Uma possibilidade é a 
escolha de uma coluna polimérica ou com alta 
taxa de recobrimento dos grupos silanóis. 

Generalizando, a assimetria frontal tem o 
aspecto oposto ao das caudas que aparecem nos 
picos cromatográficos e, justamente, são causados 
por fenômenos inversos. Enquanto picos com cau-
das dão a indicação de que uma menor retenção 
dos analitos surge com o aumento da concentração 
da amostra (que constitui a banda cromatográfica), 
picos com assimetria frontal dão o indicativo   
oposto de que, com o aumento da concentração, 
os analitos que compõe a amostra apresentam 
maior retenção na coluna. Em ambas as situações, 
quando se trabalha com altas concentrações das 
amostras, uma simples diluição pode conferir me-
lhorias ao aspecto apresentado pelos picos croma-
tográficos. 
 

 

6  Existência de sítios mais fortemente    

retentivos 

 
Alguns tipos de fases estacionárias apre-

sentam sítios de retenção com diferentes afinida-
des pelos analitos. Isso significa que nem todos os 
sítios retentivos disponíveis no interior da coluna 
interagirão com os compostos de interesse da mes-
ma maneira, isto é, alguns interagirão mais forte-
mente do que outros. Esse fenômeno faz-se im-
portante principalmente em separações em fase 
normal à base de sílica (adsorção) e em separa-
ções por troca iônica. Em ambos os casos, as colu-
nas apresentam sítios específicos de interação com 
o analito na superfície de sua fase estacionária. 
Todavia, geralmente nem todos os sítios são equi-
valentes nessa interação, estando alguns poucos 
deles favoravelmente posicionados para uma inte-
ração mais intensa com os analitos. Essa interação 
diferenciada afeta a distribuição que os compostos 
terão ao serem separados ao longo da coluna.     
Os compostos que apresentam maior afinidade 
pela coluna são os mais afetados, ou seja, aqueles 
mais retidos  geralmente  apresentam caudas  mais 
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pronunciadas. Para entender o que ocorre nessa 
situação, tem-se que considerar primeiramente 
que apenas uma pequena fração dos sítios de re-
tenção de uma coluna apresentará uma interação 
diferenciada e mais intensa com os compostos a 
serem separados. Assim, durante a separação, es-
ses sítios mais retentivos rapidamente serão toma-
dos pelos compostos que por eles apresentarem as 
mais altas afinidades (ou seja, os mais retidos). 
Colunas empacotadas com partículas para troca 
iônica e fase normal são mais susceptíveis a esse 
tipo de problema do que colunas para exclusão 
por tamanho, pareamento iônico ou fase reversa, 
as quais têm um limiar de saturação muito mais 
alto. Vale ressaltar que esse efeito retentivo causa-
do por sítios mais fortes de interação afeta mais 
significantemente os analitos com maior retenção 
na coluna, ou seja, os últimos picos eluídos em um 
cromatograma, normalmente aqueles com fator de 
retenção maior do que 10. A Figura 2 ilustra esse 
problema de assimetria que ocorre com os picos 
retidos em separações isocráticas.2 Como esse tipo 
de problema afeta significantemente apenas os 
compostos muito retidos na coluna, uma estratégia 
adequada para resolver o problema é o emprego 
de uma fase móvel mais forte, de maneira a dimi-
nuir a retenção dos compostos que apresentam 
assimetria. Obviamente, nem sempre essa estraté-
gia pode ser usada com sucesso, visto que os com-
postos eluídos no início da corrida cromatográfica 
podem perder a sua resolução. Nesses casos, a 
alternativa é o emprego de uma separação com 
gradiente, de maneira a garantir a resolução dos 
primeiros compostos a serem separados e ainda a 
eluição daqueles mais retidos com o menor fator 
de retenção possível. No caso de colunas de sílica 
em fase normal, outra estratégia que, por vezes, 
pode surtir resultado é a desativação dos sítios 
mais retentivos com a adição de pequena quanti-
dade de água na fase estacionária. Essa estratégia 
já é utilizada em algumas separações, quando o 
teor de umidade da fase móvel oscila, fazendo 
com que o tempo de retenção dos analitos não seja 
reprodutível. Nesse caso em discussão, o mesmo 
procedimento também pode contribuir para resol-
ver os problemas de assimetria dos compostos 
mais retidos do cromatograma. Nessa seção, dis-
cutiu-se o caso de colunas que têm sítios de reten-
ção com um único mecanismo de ação, mas que, 
contudo, possuem diferentes forças de interação 
com o analito.1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Cromatograma da separação de ácidos or-
gânicos por cromatografia de troca iônica ilustrando o 
alto fator de assimetria para os compostos mais retidos. 
(1) ácido oxálico, (2) ácido tartárico, (3) ácido málico, 
(4) ácido cítrico, (5) ácido fumárico e (6) ácido        
succínico. Republicado a partir da ref. 2, com permis-
são da American Chemical Society. 
 
 
 
 

7  Existência de sítios secundários de 

retenção 

Outro caso a ser discutido envolve colu-
nas que, apesar de apresentarem um mecanismo 
majoritário de separação, também possuem meca-
nismos secundários residuais de interação com os 
analitos. Cromatogramas de compostos básicos 
que apresentam caudas em separações com colu-
nas de fase ligada sobre partículas de sílica são o 
exemplo típico desse tipo de problema. O croma-
tograma da Figura 3 ilustra o aspecto de picos afe-
tados por tal situação. No caso das colunas com 
partículas de sílica, os responsáveis pelas intera-
ções secundárias são os grupos silanóis residuais 
que, muitas vezes, causam severas caudas nas 
bandas cromatográficas. De maneira geral, a assi-
metria ocasionada pelas interações secundárias 
pode ser explicada pelos dois seguintes fatores: 
(1) os sítios secundários de retenção estão disponí-
veis em pequena quantidade em relação aos sítios 
majoritários,  sendo,  então,  rapidamente   satura - 
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dos pelos analitos contidos na amostra e que apre-
sentam afinidade por eles; (2) algumas vezes, a 
interação com os sítios secundários é muito forte, 
levando a uma cinética desfavorável para o desfa-
zimento da sorção, ou seja, os analitos sorvidos 
demoram muito para serem novamente liberados 
para a fase móvel. Os problemas de interação com 
sítios secundários das colunas estão entre os mais 
comuns causadores de picos com caudas. Além 
disso, os variáveis graus de interação com os sítios 
secundários de colunas fornecidas por diferentes 
fabricantes levam à irreprodutibilidade das condi-
ções de separação quando se troca inadvertida-
mente de coluna. Alguns artigos encontrados na 
literatura científica têm reportado extensivos tra-
balhos comparando colunas e estudando suas sele-
tividades, similaridades e diferenças.3-5 Os diver-
sos mecanismos de separação afetados por intera-
ções secundárias terão esses efeitos discutidos a 
seguir. 

 
Figura 3 – Cromatograma de cinco antidepressivos 
tricíclicos apresentando picos com caudas em separa-
ção com coluna de fase C18 ligada sobre sílica. 
 
 
 

7.1 Cromatografia em fase reversa 

Interações secundárias em separações em 

fase reversa podem estar relacionadas com a pre-
sença de grupos silanóis residuais ou impurezas 
metálicas no material de empacotamento da colu-
na. O efeito dos grupos silanóis é o mais frequente 
causador de problemas de assimetria. Apesar de a 
interação com os silanóis afetar principalmente e 
mais severamente os compostos básicos, analitos 
ácidos também podem sofrer um pouco desses 
efeitos. Do ponto de vista químico, são dois os 
mecanismos de interação dos compostos básicos 
com os grupos silanóis: formação de ligações de 
hidrogênio e interação iônica. A Figura 4 esque-
matiza os tipos de interações envolvendo compos-
tos básicos e grupos silanóis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Esquema de interações químicas entre gru-
pos silánóis residuais da fase estacionária e solutos 
básicos introduzidos na coluna: (a) interação por liga-
ção de hidrogênio e (b) interação iônica. 
 
 
 

Por causa desse tipo de interação, foram 
desenvolvidas diversas modificações nas fases 
estacionárias à base de grupos alquílicos ligados 
sobre sílica, de maneira a minimizar os problemas 
com compostos básicos.  Grupos silanóis residuais 
são aqueles que restam após a derivatização da 
sílica com a fase ligada, e um dos principais de-
senvolvimentos foi o recobrimento deles com gru-
pos alquílicos pequenos (geralmente a metila). 
Essas colunas recebem o recobrimento dos grupos      
Si–OH pelos grupos -Si(CH3)  em                      
um processo geralmente chamado  de capeamento. 
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Atualmente diversas gerações de colunas total-
mente ou parcialmente desativadas para análise de 
compostos básicos e ácidos são encontradas, e 
tecnologias complementares à técnica de recobri-
mento com grupos alquílicos têm sido utilizadas.  

Uma dessas modificações para melhorar a 
estabilidade de fases quimicamente ligadas consis-
te no uso de grupos volumosos, em substituição 
aos grupos metila geralmente encontrados em fa-
ses ligadas monoméricas produzidas a partir de 
reagentes monofuncionais do tipo alquilclorosila-
nos. Em substituição às metilas laterais do átomo 
de silício são geralmente ligados grupos isopropil 
ou mesmo terc-butil (mais volumosos), de manei-
ra a aumentar a proteção estérica do acesso aos 
grupos silanóis residuais. 

Outra possibilidade é a inserção de grupos 
polares na cadeia alquílica da fase reversa. Alguns 
dos grupos polares mais usados são amida, carba-
mato, uréia ou amina. Essas fases são adequadas 
para a análise de compostos polares fornecendo 
picos bastante simétricos para analitos básicos, 
necessitam de menores quantidades de modifica-
dores orgânicos na fase móvel, além de serem es-
táveis e reprodutíveis frente a fases móveis alta-
mente aquosas. Algumas referências comerciais 
encontradas para essas colunas são as denomina-
ções “Polar”, “Aqua”, “AQ”, “Hydro”, 
“Symmetry-Shield”, “ABZ”, entre outras. 

Além das fases monoméricas, chamadas 
de fases tipo escova por terem as cadeias alquíli-
cas ligadas individualmente sobre os grupos hi-
droxila presentes na superfície da partícula 
(intermediada pela ligação com átomo de silício), 
também existem diversas formas de funcionaliza-
ções poliméricas. Dentre as funcionalizações poli-
méricas, umas das formas de reduzir o acesso aos 
silanóis residuais é a formação de uma polimeriza-
ção horizontal com uma mistura de organosilanos 
com cadeias alifáticas C-18 e C-1. Essa polimeri-
zação horizontal forma uma espécie de monoca-
mada auto-organizada que restringe o acesso dos 
analitos polares aos silanóis residuais da superfí-
cie da partícula de sílica. 

Outras possíveis modificações incluem o 
uso de funcionalizantes bidentados e polidentados, 
os quais possuem maior estabilidade química e 
garantem menor acesso aos silanóis residuais, bem 
como, em alguns casos, menor quantidade de sila-
nóis residuais após a etapa de funcionalização. O 
emprego de reações de silanização em que grupos 
contendo hidreto de silício (Si-H) são ligados em 
substituição aos silanóis também reduz drastica-
mente a cobertura de silanóis da partícula de síli-

ca, permitindo ainda modificações posteriores co-
mo a ligação de cadeias alquílicas com finalidade 
de fase reversa. 

Além das diversas formas de funcionaliza-
ção da partícula de sílica, manipuladas de maneira 
a reduzir o número dos silanóis residuais na super-
fície da partícula de sílica e o acesso a eles, outra 
forma de se tratar o problema consiste no uso de 
partículas híbridas inorgânico-orgânicas de alta 
pureza. Uma das modificações da síntese das par-
tículas de sílica consiste da adição do reagente 
metiltrietoxisilano, o qual introduz grupos metila 
na superfície da partícula de sílica. A introdução 
dos grupos metila na superfície resulta, conse-
quentemente, na redução da densidade dos sila-
nóis disponíveis na superfície da partícula. Outra 
forma de hibridação consiste da reação de co-
condensação de 1,2-bis(trietoxisilil)etano (BTEE) 
com tetraetoxisilano (TEOS), em proporções dife-
rentes, a qual leva a inserção de um grupo etil po-
sicionado entre dois átomos de silício adjacentes. 
Ou seja, são formadas “pontes” de etano inseridas 
na estrutura híbrida da partícula, diminuindo con-
seguintemente a presença de silanóis na superfí-
cie, bem como aumentando a estabilidade quími-
ca, especialmente frente a altos valores de pH. 

Uma revisão de Tonhi e colaboradores6 
apresenta com mais detalhes algumas das modifi-
cações descritas acima, enquanto trabalho científi-
co recente de Molíková e Jandera7 caracteriza o 
efeito de algumas dessas modificações das fases 
estacionárias sobre separações em fase reversa. 
 Dada a variabilidade de tipos de desativa-
ção, de acidez do suporte de sílica, da taxa de re-
cobrimento pela fase ligada, entre outros fatores, 
nem todos os compostos de interesse 
(particularmente os básicos) respondem adequada-
mente a todo o tipo de coluna e há colunas desti-
nadas a aplicações com analitos específicos.3-5 

Além da possibilidade de interação com 
compostos básicos, os grupos silanóis, dependen-
do de sua acidez, do tipo e do pH da fase móvel e 
da acidez dos analitos, também podem interagir 
com compostos ácidos. A Figura 5 mostra duas 
possibilidades, fundamentadas em ligações de hi-
drogênio, para esse tipo de interação. 
 Apesar das interações apresentadas nas Fi-
guras 4 e 5 serem possíveis, é importante enfatizar 
que o intervalo de pH quando o silanol está ioni-
zado (oxigênio negativo) e a base (nitrogênio) está 
positiva ou o ácido (carboxílico) não está ionizado 
é relativamente restrito e depende dos respectivos 
valores de pKa.  

Outra estratégia para melhorar o desempe- 
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nho das separações cromatográficas, e fugir de 
uma total dependência da perfeita inércia do mate-
rial de empacotamento, consiste em introduzir 
modificadores na fase móvel. A Figura 6 esque-
matiza algumas possibilidades de modificação da 
fase móvel e o seu efeito sobre compostos neutros, 
ácidos  e  básicos  separados  em  uma coluna C18 
ordinária e em outra C18 parcialmente desativada 
por meio de capeamento.  
 
 

Figura 5 – Esquema de interações químicas entre gru-
pos silánóis residuais da fase estacionária e solutos 
ácidos introduzidos na coluna: (a) interação por ligação 
de hidrogênio com o soluto ionizado e (b) interação por 
ligação de hidrogênio com o grupo silanol ionizado. 
 

 
 

Cada esquema, na Figura 6, ilustra a sepa-
ração em fase reversa (RP) utilizando a mesma 
proporção entre a composição aquosa e orgânica 
da fase móvel e o mesmo pH. Essa figura permite 
uma visão simplista dos principais efeitos que mo-
dificadores químicos promovem sobre compostos 
ácidos e básicos que experimentam interações se-
cundárias com a fase estacionária. De maneira 
resumida, devem-se utilizar, como modificadores, 
compostos com grupos análogos aos que sofrem 
interação com a coluna. Por exemplo, como modi-
ficadores para compostos básicos, geralmente são 
usadas aminas terciárias com cadeias alquílicas 

curtas, as quais se encontram protonadas na fase 
móvel. Para compostos ácidos, similarmente,   
usam-se ácidos carboxílicos de cadeia curta. No 
Esquema 1, utiliza-se o par fosfato/ácido fosfórico 
na fase móvel; sob essa condição, tanto compostos 
ácidos quanto básicos podem facilmente experi-
mentar interações secundárias com a coluna. É de 
particular interesse a retenção e assimetria exces-
siva demonstrada por compostos básicos em colu-
nas sem desativação significativa dos silanóis resi-
duais (Esquema 1b). Por vezes, analistas nem che-
gam a observar o pico de eluição de compostos 
muito básicos, tamanha a interação secundária 
com a coluna. Por sua vez, colunas desativadas 
(Esquema 1a) apresentam uma retenção muito 
menor para esses compostos. Obviamente,  exceto 
no caso de colunas completamente desativadas, 
algum grau de assimetria ainda permanece no pico 
desses compostos básicos. Compostos ácidos tam-
bém podem experimentar interações secundárias; 
por vezes, eles apresentam-se alargados, com cau-
das e mais retidos que o esperado para a respecti-
va separação em fase reversa empregada. 

 O Esquema 2 utiliza a modificação com o 
par acetato/ácido acético. Esse par, como pode ser 
observado na Figura 6, corrige os efeitos secundá-
rios sobre os compostos ácidos. Contudo, esse 
modificador não apresenta efeito benéfico sobre 
compostos básicos, podendo até afetá-los negati-
vamente em alguns casos. O Esquema 3 traz o uso 
do modificador trietilamina (TEA), o qual, na ver-
dade, encontra-se em sua maior parte na forma de 
íon trietilamônio, ou seja, uma amina protonada. 
Pode-se observar que, com esse modificador, os 
picos dos compostos básicos apresentam-se com 
simetria adequada. Dependendo do composto bá-
sico, mesmo em colunas não desativadas, uma 
concentração adequada de TEA ou outro modifi-
cador desse tipo pode corrigir completamente a 
assimetria; em outros casos, a assimetria não che-
ga a ser completamente eliminada, mas reduzida a 
níveis aceitáveis. Alguns analistas têm o receio de 
danificar a coluna ao usar TEA; contudo, desde 
que seu uso não seja desencorajado pelo fabrican-
te da coluna, ele traz benefícios para análises com-
plicadas por picos com caudas. A TEA não é alta-
mente retida nas colunas e pode ser lavada sem 
maiores dificuldades, permitindo o reequilíbrio 
com fase móvel que não contenha esse aditivo. 
Outros modificadores da classe das dimetilalquila-
minas (dimetiloctilamina – DMOA e dimetilhexi-
lamina – DMHA, por exemplo), apesar de menos 
comuns, também podem ser usados com a mesma 
finalidade. Eles geralmente são testados quando a 
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Figura 6 – Cromatogramas esquemáticos ilustrando o efeito de modificadores químicos adicionados à fase móvel 
sobre a retenção, separação e perfil de eluição de compostos neutros, ácidos e básicos. Os esquemas numerados ilus-
tram o uso dos respectivos modificadores: 1a e 1b – fosfato/ácido fosfórico; 2a e 2b – acetato/ácido acético;               
3a e 3b – trietilamina/ácido fosfórico; 4a e 4b – trietilamina/ácido acético. Os cromatogramas rotulados com a letra 
“a” esquematizam separações feitas em colunas parcialmente desativadas e com a letra “b” em colunas comuns. 
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TEA (primeira escolha) não consegue minimizar a 
assimetria do pico, visto que possuem um maior 
poder de supressão das interações secundárias. 
Todavia, eles são mais difíceis de serem lavados 
da coluna quando se faz necessário o uso de uma 
fase móvel que não os contenha, e há relatos de 
que esses compostos podem prejudicar o perfil 
cromatográfico de alguns analitos, enquanto resol-
vem a assimetria de outros. 

O Esquema 4 da Figura 6 mostra o uso 
concomitante de TEA e ácido acético como estra-
tégia para uma adequada análise simultânea de 
compostos neutros, ácidos e básicos. A concentra-
ção típica de TEA como modificador para a fase 
móvel é de 10 mmol/L. Concentrações mais bai-
xas, da ordem de 1 a 5 mmol/L, podem ser utiliza-
das no caso de acoplamento com LC-MS e ainda 
são capazes de surtir efeitos positivos na assime-
tria. Por outro lado, a supressão da ionização, es-
pecialmente com a interface do tipo electrospray 
(ESI), precisa ser ponderada. Há casos em que 
concentrações da ordem de 5 mmol/L acarretam 
supressões significativas na ionização por        LC
-ESI-MS. O aumento da concentração de TEA em 
situações de interações secundárias mais exigentes 
pode chegar até a 50 mmol/L; porém,    acima 
desses valores, os ganhos serão pequenos. O ácido 
acético geralmente é adicionado na proporção de 
1% do total da mistura. Em separações que utili-
zam gradiente, esses modificadores podem ser 
adicionados a ambos os solventes (aquoso e orgâ-
nico) para manter a sua concentração final cons-
tante. 

 
 

7.1.1 Efeitos de interações iônicas 

 
Estudos já mostraram que alguns grupos 

silanóis de colunas cromatográficas são bastante 
ácidos. Mesmo em valores de pH tão baixos quan-
to dois, as interações secundárias podem ser     
observadas, sugerindo que esses grupos encon-
tram-se desprotonados. No caso de interações iô-
nicas, uma solução para o problema é a elevação 
da força iônica da fase móvel para antagonizar a 
retenção secundária. A concentração da solução-
tampão em alguns casos pode ser elevada acima 
de 2 mol/L para conseguir superar esses proble-
mas. Obviamente, concentrações tão altas devem 
ser evitadas, testando-se anteriormente as alterna-
tivas descritas acima. Caso sejam inevitáveis, os 
procedimentos devem ser cautelosos para evitar 
danos ao sistema cromatográfico e à coluna. 

7.1.2 Interação com impurezas metálicas 

da fase estacionária 

 
 Alguns materiais de empacotamento utiliza-
dos como fase estacionária em cromatografia po-
dem apresentar contaminação por metais pesados. 
Na separação de certos compostos, a existência 
dessas impurezas causa um aspecto cromatográfi-
co similar àquele das interações secundárias com 
grupos silanóis. Geralmente, os solutos afetados 
por esse efeito são os que têm a capacidade de 
estabelecer coordenação com resíduos metálicos. 
Interações desse tipo, além de ocorrer com sítios 
metálicos existentes na fase estacionária, também 
podem acontecer em outras superfícies metálicas 
do sistema cromatográfico (válvula de injeção, 
conexões metálicas, filtros ou fritas da coluna, 
entre outros). Esse tipo de problema, atualmente, é 
bem menos comum que as supracitadas interações 
com silanóis; em todo caso, quando os tratamen-
tos descritos nas seções anteriores não surtirem 
efeito, uma interação com impurezas ou resíduos 
metálicos pode ser colocada em suspeita. Um tra-
tamento com compostos quelantes, ou mesmo o 
seu uso como aditivo na fase estacionária, costu-
ma resolver o problema. O EDTA é o composto 
de escolha para adição na fase estacionária e su-
planta indesejadas interações com sítios metálicos 
mesmo quando adicionado na ordem de poucos 
mmol/L de solução. 

 
 

7.2 Cromatografia em fase normal 

 

Em fase normal, as interações secundárias 
podem ter origem em: (1) reações de troca iônica 
com grupos silanóis que se encontram ionizados, 
mecanismo análogo ao descrito e esquematizado 
na seção anterior; ou (2) interações das moléculas 
com silanóis residuais no uso de fases polares qui-
micamente ligadas, situação também análoga à 
descrita anteriormente. 

Em termos práticos, esses problemas po-
dem ser resolvidos pela adição de pequena quanti-
dade (em torno de 0,1%) de um modificador ami-
nado (TEA, por exemplo), para compostos bási-
cos, ou a mesma proporção de ácido acético no 
caso de ácidos. Há relatos de interação de alguns 
compostos neutros com colunas que contêm funci-
onalização do tipo ciano quimicamente ligadas 
sobre sílica; adição de TEA ou 0,2%  de água cos- 
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 tumam surtir efeitos benéficos nesses casos.8 

 

 

7.3 Cromatografia de exclusão por 

tamanho 

 

A interação secundária ocorre principal-
mente em colunas à base de sílica usadas para se-
parações em meio aquoso (filtração em gel). 

 
Os efeitos secundários podem ser: 
 
1. Exclusão iônica: Ela ocorre em valores 

mais altos de pH, quando a sílica encontra-se com 
cargas negativas. Nessa situação, compostos que 
deveriam penetrar nos poros por causa dos seus 
tamanhos, sendo assim mais retidos, passam a ser 
repelidos, eluindo em tempo menor do que o espe-
rado. Esse tipo de problema pode ser evitado com 
o aumento da força iônica do meio (uso de eletró-
lito mais concentrado) ou diminuição do pH da 
fase móvel. 

2. Troca iônica: Na mesma faixa de pH do 
caso acima, moléculas com carga positiva podem 
sofrer interação eletrostática, ficando mais retidas 
do que o normalmente esperado. Da mesma forma 
que no problema anterior, o aumento da força iô-
nica é uma das alternativas para se evitar o proble-
ma. A segunda alternativa seria o aumento do pH 
ao ponto de tornar os solutos não-ionizados. Nessa 
última, um cuidado adicional seria evitar o au-
mento exagerado do pH, o qual pode causar a so-
lubilização da sílica que constitui a fase estacioná-
ria. 

3. Interação hidrofóbica: Materiais de em-
pacotamento à base de sílica para cromatografia 
de exclusão por tamanho em meio aquoso geral-
mente possuem, ligados em sua superfície, grupos 
com alguma característica hidrofóbica. Moléculas 
suficientemente hidrofóbicas podem interagir com 
esses sítios, apresentando retenção maior do que 
aquela normalmente esperada para os seus tama-
nhos. O aumento da força de eluição da fase esta-
cionária com a adição de 5 a 10% de etanol ou 
isopropanol é uma forma de mitigar o problema. 
Outra maneira de tornar a interação mais branda é 
a redução do efeito de “salting out” na fase mó-
vel, o qual é provocado pela concentração salina 
da fase móvel. Nesse caso, sugere-se a diminuição 
da concentração de sal e a preferência por sais 

constituídos de íons monovalentes. 
 
 
 

7.4 Cromatografia por pareamento iônico 

 

Em vista do mecanismo dual da cromato-
grafia por pareamento iônico, sítios hidrofóbicos e 
de troca iônica ocorrem em concentrações equita-
tivas, sendo mais difíceis de se tornarem saturados 
e provocar picos com caudas. Todavia, para com-
postos muito básicos, recomenda-se a prevenção 
de caudas por meio da utilização de TEA. Nessas 
situações, o agente de pareamento costumeira-
mente é algum alquisulfonato, e a TEA é adicio-
nada numa proporção de 20 a 30% da concentra-
ção desse composto, ou por volta de 20 a 30 
mmol/L.9 

Finalizando o assunto da ocorrência de 
interações secundárias, reitera-se que a maioria 
dos problemas com essas causas podem ser anteci-
pados com base no conhecimento da química en-
volvida na separação. Uma observação pertinente 
é que, dentro da mesma classe química de com-
postos, o fator de assimetria tende a aumentar com 
o aumento do fator de retenção dos analitos. Reca-
pitulando, os efeitos secundários tornam-se mais 
pronunciados em compostos que são mais retidos 
na coluna. É bem verdade que isso pode não ocor-
rer da mesma forma para compostos de classes 
diferentes. Por exemplo, um composto ácido mais 
retido pode estar isento de assimetria, enquanto 
um básico bem menos retido pode apresentar   
significante cauda na banda cromatográfica. 

Como se pode observar pelas discussões 
que já foram desenvolvidas, são vários os proble-
mas causadores de distorções nos picos cromato-
gráficos. Esses problemas foram listados e estão 
sendo tratados, um a um, nessa sequência de arti-
gos. Na próxima edição, a discussão acerca desses 
tópicos será finalizada. 
 Caros leitores, finalizo o texto desta edição, 
primeiro artigo do segundo ano de existência da 
Scientia Chromatographica, com um contato mais 
pessoal com o público-alvo. Primeiramente, espe-
ro que as informações trazidas nesta coluna este-
jam atendendo às suas expectativas. Portanto, rei-
tero o desejo de um retorno com críticas, suges-
tões e complementações acerca dos assuntos já 
tratados, bem como também com sugestão de no-
vos temas ou relatos de problemas a serem inves-
tigados/abordados neste espaço.  
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Instituto Internacional de Cromatografia 

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 
(datashow-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 – 1° semestre 2010 

• 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 

Mês Dias Curso 

12 e 13 
ISO 17025  
 

14 a 16 
Auditoria em Sistemas de Qualidade de Laboratórios  
 

27 a 30 

Cromatografia Líquida Acoplada à Espectrometria de Massas:               

LC/MS/MS - Teoria e Prática em Laboratório  

 

Maio  

12 a 14 
Cromatografia Líquida Moderna (Teoria e Prática)  
 

19 a 21 
Cromatografia Gasosa Moderna (Teoria e Prática)  
 

Junho  

08 a 11 

Cromatografia Líquida (HPLC ou CLAE): Fundamentos, Instrumentação  

e Aplicações  

 

22 a 25 

Cromatografia Gasosa Acoplada a Espectrometria de Massas:                

GC/MS & GC/MS/MS - Teoria e Prática em Laboratório  

 

Abril  
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 Bookstore 

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.org/biblioteca.php 

 
Cromatografia Líquida Moderna - Fernando M. Lanças 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Cromatografia em Fase Gasosa - Fernando M. Lanças 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Validação de Métodos Cromatográficos - Fernando M. Lanças 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Extração em Fase Sólida - 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. 

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. 

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. 

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). 
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Calendário Geral 

 

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 

Informações: www.simcro.org | info@simcro.org 

Evento:  IV Seminário sobre Contaminantes em Alimentos 

  
Data:  1 e 2 de setembro 

Local:  ITAL, Campinas - SP  

Informações: www.ital.sp.gov.br/ccqa 

Evento:  34th International Symposium on Capillary                 

  Chromatography  
Data:  1-4 de junho 

Local:  Riva de Garda, Itália 

Informações: www.ric.eu/riva 

Evento:  33ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química 

   
Data:  28-31 de maio 

Local:  Centro de Convenções do Hotel Monte Real Resort , Águas de  

  Lindóia - SP 

Informações: www.sbq.org.br 


