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 O periódico Scientia Chromatographica surgiu em outubro de 2008 (volume 0, 
número 0), durante o COLACRO XII, após um longo período de estudos, planejamentos, 
contatos, avaliações, entendimento das necessidades dos usuários, expectativas 
dos anunciantes, dentre outros vários fatores. Nessa primeira fase do periódico, a 
participação da Editora Átomo foi fundamental; a ampla experiência na edição de 
periódicos e livros, juntamente com o incentivo pessoal de seu proprietário, Dr. Wilon 
Mazalla Junior , tornou possível a realização do sonho de iniciar uma revista científica 
na América Latina, dedicada exclusivamente às técnicas de separação e associadas. Em 
2009 foram impressos quatro números, compondo o volume 1 da revista. A partir do 
segundo ano (2010), e por questões exclusivamente logísticas, a Diretoria do Scientia 
optou por assumir a total responsabilidade sobre a impressão do periódico, antes dividida 
com a Editora Átomo a qual era responsável pela Editoração e parte gráfica. Nesta nova 
fase, o periódico será integralmente de responsabilidade do Instituto Internacional de  
Cromatografia (IIC) – da captação dos trabalhos à postagem para o usuário - agilizando 
a sua impressão. Isso implicará também em algumas mudanças de layout, dentre outras. 

No momento destas mudanças, gostaríamos de expressar nossos sinceros 
agradecimentos a todos os funcionários da Editora Átomo, por meio de seu proprietário, 
Dr. Wilon Mazalla Junior, e aos anunciantes, os quais confiaram na qualidade do 
periódico antes mesmo da impressão do primeiro número. Hoje o periódico – ainda em 
seu segundo ano de impressão já é um sucesso, sendo distribuído não apenas no Brasil, 
mas também em outros países íbero-americanos. 

Outras novidades serão implantadas ao longo deste ano, incluindo a possibilidade 
do acesso eletrônico ao Scientia e um aumento na periodicidade. Para tal, esperamos 
poder continuar contando com o apoio de nossos leitores, anunciantes, e pessoal de 
produção do periódico.

Fernando M. Lanças
Editor

 
          EDITORIAL
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Descubra uma Nova Ordem em Quantificação
Apresentando o MRM   - apenas para o AB SCIEX QTRAP   5500 System

Para mais informações, contacte-nos: 0800 704 90 09 Grande SP: (11) 5070-9662    vendas.ab@lifetech.com.

®

A Espectrometria de Massas está entrando em uma nova dimensão em termos de poder quantitativo. 
O experimento MRM   oferece a capacidade de adicionar um passo adicional de fragmentação a sua análise de MRM, trazendo um
novo nível de segurança para sua quantificação. Observe o desaparecimento do ruído de fundo proveniente de matrizes complexas sem a 
necessidade  de desenvolver procedimentos caros e demorados de separação para suas amostras. 
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Resumo

 Este artigo sobre os “Pilares de Cromatografia” descreve os 
aperfeiçoamentos da técnica de cromatografia em camada delgada 
desde a época em que Stahl demonstrou a repetibilidade da técnica 
ao constatar que as espessuras das camadas das fases estacionárias 
preparadas tornaram-se reprodutíveis. Isso desencadeou várias 
modificações que resultaram na cromatografia em camada delgada 
de alta e, mais recentemente, de ultraeficiência e em sistemas que 
pressurizam as fases móveis, permitindo desenvolvimentos mais 
rápidos e uniformes. 

          PILARES DA CROMATOGRAFIA
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Abstract

 This chapter of “Pillars of Chromatography” describes 
improvements in the technique of thin layer chromatography 
that took place after Stahl had shown its repetibility when the 
stationary phase layers were reproducible. This initiated other 
modifications that resulted in high performance and, more recently, 
ultra peformance stationary phases and in pressurized development 
systems that provide more rapid and uniform development.
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 A cromatografia planar iniciou-se com os 
“desenhos” que F.F. Runge desenvolveu em papel, na 
metade do século dezenove. A cromatografia em papel 
foi redescoberta por A. J. P. Martin e colaboradores 
na metade do século vinte (1). Porém, as restrições da 
cromatografia em papel, especialmente relacionadas 
às limitações nos tipos de fase estacionária e 
às dificuldades em se ter repetibilidade entre as 
corridas, impulsionaram o desenvolvimento de uma 
outra técnica planar, a da cromatografia em camada 
delgada (CCD), cujo início data do fim do século 
dezenove, e sua aceitação como técnica útil para 
química, da metade do século vinte (2). Entretanto, 
essa técnica também apresentou diversos problemas 
durante o seu início, os quais foram resolvidos 
com o passar do tempo. O primeiro avanço foi o 
uso de aderentes misturados às fases estacionárias 
sólidas, o que permitiu o fácil manuseio das placas. 
O desenvolvimento por eluição, descrito por J. G. 
Kirchner, e a produção das placas com espessuras 
controladas e reprodutíveis, utilizando os processos 
descritos por E. Stahl, e rapidamente comercializadas, 
permitiram que a cromatografia em camada delgada 
assumisse um papel importante entre as técnicas de 
separações, possibilitando comparações rápidas, 
porém qualitativas, entre diversas amostras a partir 
da metade do século passado (2).
 Uma vez aceito o conceito da CCD, vários 
fabricantes e pesquisadores trabalharam no sentido de 
aperfeiçoar as separações. Iniciou-se o uso de folhas 
de plástico (3) ou de alumino que, junto com as placas 
de vidro, foram confeccionadas com diversas fases 
estacionárias, incluindo, além da sílica, celulose, 
alumina, poliamida e trocadores de íons. A gipsita 

foi substituída por amida, que apresentou melhor 
uniformidade, e a espessura foi reduzida para 100 
µm, melhorando a resolução e a detectabilidade (4).

A sílica gel “tipo Stahl para CCD” e as outras 
fases estacionárias disponibilizadas pelas diversas 
firmas apresentavam uma larga faixa de tamanho de 
partícula: 10 a 60 µm, com média em torno de 20 
µm. Essa foi a faixa mais fina obtida ao se utilizarem 
peneiras de malha para seleção de tamanho. Em 1968, 
J.A. Thoma (5) propôs que partículas com tamanhos 
menores e mais uniformes poderiam melhorar a 
resolução. Paralelamente, diversas firmas trabalharam 
para preparar partículas com diâmetros reduzidos 
para o uso em cromatografia líquida de alta eficiência 
(CLAE), sintetizando partículas com diâmetros 
médios de 10 e 5 µm. Com as pequenas partículas 
disponíveis, as firmas que produziam as placas com 
fases estacionárias para CCD empenharam-se para 
desenvolver processos que permitissem preparar 
placas com essas novas partículas (6). Assim, nasceu 
a cromatografia em camada delgada de alta eficiência 
(CCDAE), que utiliza placas de 10 cm × 10 cm e 
partículas de 5 µm, em vez das placas de 20 cm × 20 
cm com as partículas maiores. Essa nova modalidade 
ainda permitiu a aplicação de um número maior de 
manchas a serem separadas, com o desenvolvimento 
da placa de somente 3-5 cm (Figura 1a), resultando em 
diâmetros menores e mais reprodutíveis das manchas 
desenvolvidas. As novas placas também permitiram 
a aplicação e o subsequente desenvolvimento das 
manchas com desenvolvimento circular (Figura 1b) e 
de bandas de amostra (Figura 1c), que melhoraram a 
detecção de quantidades pequenas.

Figura 1. Desenvolvimentos de uma mistura de tintas em placas de CCDAE. (a) desenvolvimento horizontal de manchas 
aplicadas nos dois lados da placa; (b) desenvolvimento circular de manchas aplicadas em um círculo ao redor do centro, no qual 
a fase móvel foi gotejada; (c) desenvolvimento de amostras aplicadas em bandas.

a b c
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Mais recentemente, placas com partículas 
de 2 ou 3 µm foram comercializadas, bem como 
placas com uma camada de sílica monolítica 
com uma espessura de 10 µm, macroporos de  
1 – 2 µm, mesoporos de 2 a 4 nm e uma área superficial 
específica de  ~350 m2/g. Tal modalidade é chamada 
por seu fabricante, Merck, de ultra peformance thin 
layer chromatography (cromatografia em camada 
delgada de ultraeficiência, CCDUE).

Também, paralelamente ao desenvolvimento 
das fases estacionárias quimicamente ligadas para 
CLAE, fases similares foram introduzidas nas placas 
de CCDAE (7). Hoje, todas as fases estacionárias 
para CLAE são disponíveis para uso em CCDAE, 
incluindo as fases normais (sílica, amino e ciano), 
reversas (C2, C8 e C18), hidrofílicas, quirais, de troca 
iônica e de exclusão por tamanho. Uma modificação 
interessante são as placas bifásicas, com duas fases 
estacionárias diferentes (Figura 2), que permitem uma 
separação em duas dimensões ortogonais (CCDAE × 
CCDAE) (8).

 O uso das placas de CCDAE requereu que 
o volume de amostra a ser aplicado à placa fosse 
reduzido de uma ordem de grandeza (~200 nL). 

Para esse fim, foram desenvolvidos sistemas que 
permitiram a aplicação mecânica das amostras em 
volumes controlados, e a secagem das manchas por 
um fluxo de gás, às vezes acompanhada por um leve 
aquecimento do fundo da placa horizontal. O primeiro 
desses sistemas foi comercializado em 1972 (9). Esses 
melhoramentos reduziram significantemente os erros 
inerentes à aplicação manual e induziram a criação 
de sistemas para desenvolvimentos mais repetitivos e 
sistemas para quantificação das manchas obtidas nas 
corridas.
 Antes de as placas de CCDAE se tornarem 
universalmente disponíveis, Perry e colaboradores 
(10-12) criaram um sistema para desenvolvimento 
múltiplo programado, que conseguiu reduzir o 
tamanho das manchas após o desenvolvimento, 
especialmente daquelas que percorreram distâncias 
maiores. A placa foi colocada no aparelho  
(Figura 3) na posição vertical, 15 cm ao redor de 
um refletor com duas lâmpadas de aquecimento. As 
manchas foram aplicadas na placa a 2,5 cm do seu 
início, e a fase móvel atingia uma altura de 1,5 a 2 cm 
em um recipiente protegido do calor das lâmpadas. 
O processo implicou um desenvolvimento inicial 
de alguns segundos (ou minutos) sem aquecimento. 
Após esse tempo, as lâmpadas foram ligadas por 
um período curto, com ou sem um fluxo simultâneo 
de gás inerte, para evaporar a fase móvel que 
avançava na placa. As lâmpadas foram desligadas, e 
o desenvolvimento foi reiniciado; porém, dessa vez, 
por um período maior antes que as lâmpadas fossem 
novamente ligadas. 

Figura 2. Desenho de uma placa bifásica. A faixa menor 
contém uma fase estacionária, e a maior, outra fase 
estacionária. O desenvolvimento é realizado em duas 
dimensões.

Figura 3. Desenho do aparelho para desenvolvimento 
múltiplo programado. Adaptado da referência 11.
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Esse ciclo de desenvolvimento com a fase móvel 
avançando, seguido por secagem após um tempo 
controlado, foi repetido até que se conseguisse a 
separação desejada. A Figura 4 compara a separação 
obtida, utilizando as mesmas fases estacionárias, 
com uma corrida simples e com um desenvolvimento 
múltiplo programado, sendo que o último mostra 
manchas com diâmetros reduzidos. Esse é o resultado 
do decréscimo do desenvolvimento na direção 
longitudinal, sendo que, em cada etapa do processo, 
a fase móvel reencontra a parte da mancha mais perto 
do recipiente da fase móvel e começa a elui-la antes 
que fique em contato com o restante da mancha.  
O aparelho pode ter até 99 ciclos e diferentes tipos de 
programação.

O desenvolvimento das placas, tanto as de 
20 cm x 20 cm quanto as de CCDAE, apresenta uma 
desvantagem comum: as moléculas da fase móvel 
têm uma tendência de evaporar da frente da fase 
móvel durante o desenvolvimento devido ao fato de 
a placa estar inicialmente seca e exposta à atmosfera. 
Além disso, especialmente em desenvolvimento 
ascendente, o avanço da fase móvel depende da 
distância percorrida. Em outras palavras, o movimento 
da frente da fase móvel se reduz proporcionalmente à 
sua distância do recipiente da fase móvel. Ambos os 
fatores sofrem complicações maiores devido ao uso 
rotineiro de fases móveis com dois, três ou até mais 

componentes de volatilidades diferentes. Para resolver 
tal problema, H. Kalász e colaboradores (13,14) 
construíram sistemas para o desenvolvimento forçado 
em cromatografia em camada delgada (forced flow 
thin layer chromatography, FFTLC) ou pressurizado 
(over pressure thin layer chromatography, OPTLC) 
nos modos linear (Figura 5) ou circular. 

As amostras são aplicadas à placa com fase 
estacionária apropriada, e a placa é colocada na 
câmara do aparelho e coberta com uma membrana 
impermeável, selada nos dois lados, para eliminar a 
presença de uma atmosfera que permita volatilização. 
A membrana mantém-se fixa à placa, eliminando a 
atmosfera por uma pressão aplicada, utilizando ar, 
nitrogênio ou água. A fase móvel é bombeada a uma 
vazão constante para uma posição antes da linha de 
aplicação por um período suficiente para realizar 
o desenvolvimento desejado, visível embaixo da 
membrana. O uso desse tipo de sistema pressurizado 
apresenta a vantagem de que o desenvolvimento da 
placa ocorre na mesma velocidade durante toda a 
separação, resultando em manchas mais uniformes 
e reduzindo o tempo necessário para realizar a 
separação (Figura 6) (15). O uso de sistemas 
pressurizados também permite selecionar a vazão 
da fase móvel que providencia a melhor eficiência 
(Figura 7) (14). Nesse tipo de sistema, o efeito da 
pressão empurrando a fase móvel, que apresenta uma 
tendência de ter forma convexa, é compensado pelo 
fato de que a frente da fase móvel está passando de 
uma área molhada para uma área seca, que tende a 
ser côncava. O resultado é uma frente de fase móvel 

Figura 4. Comparação do desenvolvimento simples de 
uma amostra com desenvolvimento múltiplo programado 
da mesma amostra.

Figura 5. Desenho de um sistema para desenvolvimento de 
CCD pressurizada.
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com tendência mais linear, e com os cromatogramas 
resultantes mais uniformes.

A partir desses desenvolvimentos, as 
instrumentações para CCD e CCDAE evoluíram 
consideravelmente, sendo comercializadas por 
diversos fabricantes: aplicadores de manchas 
ou bandas, sistemas para desenvolvimentos 
pressurizados, detectores que utilizam cor, 

fluorescência, carga acoplada (charged coupled 
detector) (16) e de radioatividade para quantificação, 
aparelhos que eluem o conteúdo de cada mancha 
ou banda para determinações de estruturas por 
ressonância magnética nuclear ou espectrometria 
de massas e até diversos processos que, hoje, 
permitem injetar, sem vácuo, moléculas espalhadas 
da superfície da placa diretamente em um sistema de 
espectrometria de massas (17).
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Figura 6. Variação da distância de desenvolvimento com 
o tempo em (1) CCDAE pressurizada (ar a 0,28 MPa) 
com vazão de fase móvel de 0,4 mL/min e (2) CCDAE 
sem pressão. Dimensões das placas: 20 cm x 20 cm; fase 
estacionária: sílica; fase móvel: CH2Cl2; distância de 
desenvolvimento para ambas as placas: 15 cm. Adaptado 
da referência 15.

Figura 7. Curvas de eficiência vs vazão da fase móvel 
em um sistema de desenvolvimento pressurizado. Fase 
estacionária: sílica; fase móvel: clorofórmio:metanol: 
tampão fosfato, pH 6,5 (7:5:1); Phe: fenilalanina; DOPA: 
diidroxifenilalanina. Adaptado da referência 14.
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Resumo

 A microextração em fase sólida (SPME) é uma das 
técnicas modernas de preparação de amostras que vem causando 
grande impacto nas ciências de separações. Essa técnica permite a 
determinação de analitos em concentrações muito baixas, mesmo 
em amostras complexas, e a detecção deles por métodos como 
cromatografia líquida de alta eficiência, cromatografia gasosa e 
eletroforese capilar. Neste artigo serão discutidos os fundamentos 
e aplicações de uma nova geração de SPME a qual é refrigerada 
internamente, contornado os efeitos exotérmicos da SPME.  
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Abstract

 Solid phase microextraction (SPME) is one of the modern 
sample preparation techniques which is deeply changing the 
separation sciences. This technique is very useful for determination 
of analytes present in low concentration even from complex 
samples, and become the analytes detectable by methods such as 
high-performance liquid chromatography, gas chromatography and 
capillary electrophoresis. This paper aims to discuss the fundamental 
aspects and some applications of a new SPME generation which is 
internally cooled, avoiding the SPME exothermic effect. 

Keywords

Internally cooled solid phase 
microextraction; chromatography; 
sample preparation techniques.
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1 Introdução

A qualidade de uma determinação 
quantitativa depende, dentre diversos fatores, 
principalmente da etapa de preparação da amostra. 
Preparar uma amostra significa adequá-la para 
introdução no instrumento de detecção. Esse 
procedimento deve envolver uma adequada separação 
dos analitos da matriz e, se necessário, promover 
uma pré-concentração deles para uma satisfatória 
detecção instrumental. Com isso, a determinação 
de analitos orgânicos em amostras complexas, os 
quais geralmente contêm uma grande diversidade de 
compostos orgânicos com diferentes polaridades e 
reatividades, torna-se um grande desafio (1). Dentre 
os procedimentos adotados para preparação de 
amostras, estão extração líquido-líquido (2), extração 
em fase sólida (3), extração com Soxhlet (4), extração 
assistida por micro-ondas (5) ou por ultrassom (6) e 
extração com fluido supercrítico (7).

Entre as principais desvantagens dessas 
técnicas está no uso de solventes orgânicos, os quais 
devem ser de alta pureza e, portanto, economicamente 
inviáveis. O extrato orgânico obtido, muitas vezes, 
necessita ser concentrado pela evaporação do 
solvente, fato que pode levar a perdas dos analitos 
mais voláteis. Perdas por evaporação ou adsorção 
podem ser compensadas pelo uso de um ou mais 
padrões internos adicionados à amostra antes de sua 
preparação. Contudo, um padrão interno adequado 
pode não estar disponível, seja pela dificuldade na 
escolha seja na obtenção, principalmente no caso de 
padrões deuterados (8).

A procura de soluções para os vários 
problemas encontrados nas técnicas convencionais 
de preparação de amostras tem levado a um notável 
avanço nesta área de conhecimento. Particularmente, 
o interesse na miniaturização em química analítica  
e/ou minimização no consumo de solventes orgânicos 
levou à introdução de técnicas alternativas em 
substituição aos convencionais procedimentos de 
extração de amostras. 

 A técnica de microextração em fase sólida 
(SPME: solid phase microextraction), introduzida por 
Pawliszyn e colaboradores (9), basicamente iniciou 
a era da miniaturização nos procedimentos analíticos 

de preparação de amostras, sendo, atualmente, 
amplamente aceita e com constante aumento no 
número de novas publicações. A SPME representa 
um importante avanço na eficiência de extração de 
vários poluentes orgânicos em nível de traço (10) de 
matrizes líquidas (11), sólidas (12) e gasosas (13). 
A SPME também tem sido usada para amostragem 
de compostos voláteis e semivoláteis de amostras 
complexas como lodo (14). Adicionalmente, a SPME 
também tem sido aplicada com sucesso como um 
dispositivo para amostragem de compostos orgânicos 
voláteis de amostras biológicas (15-17) e gêneros 
alimentícios (18-20) em análise cromatográfica.

A microextração em fase sólida é uma 
técnica de preparo de amostra que não utiliza 
solvente. Contudo, sem o uso de solvente, a dessorção 
de analitos de amostras complexas para a análise no 
headspace pode ser extremamente prejudicada. Uma 
alternativa seria promover a dessorção térmica dos 
analitos da amostra pelo aumento da temperatura 
de extração. Entretanto, sabe-se que o equilíbrio de 
partição entre os analitos e a fase extratora da fibra 
é exotérmico (21). Assim, elevadas temperaturas 
favorecem a retirada dos analitos da matriz, mas 
também desfavorecem sua sorção destes pela fibra. 

Algumas alternativas promissoras para 
contornar o efeito exotérmico do processo de SPME 
vêm sendo estudadas. Kan-Jung Chia et al. (22), 
em 2004, na tentativa de melhorar a sensibilidade 
na extração de dioxinas fortemente ligadas ao solo, 
desenvolveram uma aparato onde amostras de solo 
em água foram aquecidas a 85 °C, e álcool (resfriado 
pela circulação e auxílio de um banho refrigerador) 
foi usado para resfriar a região superior do frasco da 
amostra e o recobrimento da fibra a aproximadamente 
4 °C. Esse procedimento, em que não somente a fibra é 
resfriada, mas também toda a parte superior do frasco 
de amostra, requer uma hora para pré-tratamento 
da amostra e não utiliza solventes orgânicos. Um 
termopar foi introduzido na parte superior do frasco 
que continha a amostra para monitorar a temperatura 
do headspace. Dessa forma, a sensibilidade para 
a determinação de 4-cloro-dibenzo–p-dioxina-
policlorada/dibenzofurano-policlorado (4Cl-PCDDs/
PCDFs) e para 6Cl-PCDDs/PCDFs foi aumentada 
em, respectivamente,  2 e 22 vezes.
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Um novo aparato de SPME, o qual é resfriado 
internamente e chamado de microextração em fase 
sólida com recobrimento internamente refrigerado 
(internally cooled solid-phase microextraction) ou 
Cold Fiber (CF-SPME), foi proposto por Pawliszyn 
e colaboradores (23) como alternativa para 
minimizar o efeito exotérmico da SPME quando são 
empregadas altas temperaturas. Tal sistema permite o 
controle da temperatura da fase extratora e pode ser 
completamente automatizado. 

Este artigo tem o objetivo de discutir os 
fundamentos da CF-SPME, o que possibilita o uso de 
novas estratégias de preparo de amostras complexas  
que vêm sendo desenvolvidas no Laboratório de 
Pesquisas em Cromatografia e Espectrometria 
Atômica do Departamento de Química da 
Universidade Federal de Santa Catarina.

2  CF-SPME: Fundamentos teóricos

No dispositivo de CF-SPME, a refrigeração 
da fase extratora é realizada internamente pelo 
auxílio de um fluxo de dióxido de carbono líquido. O 
primeiro dispositivo de CF-SPME foi desenvolvido 
em 1995 (23) e aperfeiçoado/miniaturizado em 
2006 (24) e é apresentado na Figura 1. O menor 
tubo metálico oco selecionado como suporte para 
o recobrimento da fase extratora, também servindo 
como um êmbolo da microsseringa, foi um tubo 
de aço inoxidável com diâmetro externo (d.e.) e 
interno (d.i.) de 0,60 e 0,71 mm, respectivamente. 
Essas dimensões foram compatíveis com o tubo 
que permite a passagem de CO2 líquido (0,13 mm 
de d.i. e 0,30 mm de d.e.) e do fio de termopar  
(≈ 0,08mm). Uma das extremidades desse tubo foi 
selada com cimento de alta temperatura. O termopar 
usado para monitorar a temperatura do recobrimento 
da fibra foi fixado no cimento a aproximadamente 2 
mm da extremidade (ver parte ampliada da Figura 1). 
Aproximadamente 1 cm de uma membrana tubular 
polimérica de PDMS, com 0,30 mm d.i. e com 0,18 
mm de espessura de filme, foi expandido em hexano 
e então colocado sobre a extremidade do tubo selado 
com cimento. A evaporação do hexano promove uma 
forte adaptação do tubo de PDMS sobre o suporte. 

Um tubo auxiliar de aço inoxidável (0,81 mm de d.i. e 
1,07 mm de d.e.) foi posicionado a aproximadamente 
1 cm da ponta selada do êmbolo/suporte para proteger 
o recobrimento da fibra durante o procedimento de 
exposição e retração do recobrimento. E, finalmente, 
o menor tubo externo, com capacidade para acomodar 
o dispositivo de êmbolo/suporte mais o tubo protetor, 
foi um tubo de aço inoxidável com 1,14 mm de d.i. 
e 1,27 mm de d.e., o qual trabalha como protetor e 
agulha na perfuração de septos de frascos ou de GC 
(24).

Durante a evaporação do CO2 líquido, 
energia térmica é absorvida do ambiente ao redor a 
aproximadamente 2,52 kJ min-1 (calculado usando a 
densidade do CO2 líquido de 0,2 g mL-1 e entalpia 
de evaporação de 25,23 kJ mol-1). Como resultado, 
o recobrimento da fibra colocado sobre a superfície 
externa do capilar pode ser efetivamente resfriado 
enquanto a amostra no frasco é aquecida (23).

Um controlador eletrônico de temperatura 
monitora a temperatura da região interna do tubo 
metálico, onde a membrana de PDMS foi posicionada,
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Figura 1. Aparato de SPME resfriado internamente.
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e permite o acionamento de uma válvula solenóide 
que controla o fluxo de CO2 líquido para o interior 
do referido tubo metálico. Um esquema do sistema 
completo é apresentado na Figura 2.

Usando tal estratégia de amostragem, a 
transferência de massa é favorecida e uma diferença 
de temperatura é criada entre o recobrimento da fibra 
resfriada e o headspace aquecido, com significante 
aumento nos coeficientes de distribuição. Com esse 
arranjo, a temperatura pode ser muito elevada e é 
limitada somente pela estabilidade dos analitos e da 
matriz da amostra (25).

 Segundo Pawliszyn, a força motriz da 
transferência do analito da fase gasosa para o 
recobrimento da fibra é o aumento da entropia do 
sistema. Como a variação da entropia independe 
das etapas, mas somente dos estados inicial e final, 
podem-se estabelecer etapas hipotéticas simples de 
maneira a tornar mais simples o cálculo da variação de 
entropia do processo. A seguir, será apresentada uma 
dedução simplificada da expressão para o cálculo da 
variação de entropia do processo de extração por um 
polímero líquido de um analito hipotético presente em 
fase gasosa, o que culminará em uma expressão para 
o cálculo da constante de partição do analito entre a 
fase gasosa a uma temperatura Ts e o recobrimento 
a uma temperatura Tf. A dedução completa pode ser 

encontrada na referência 23. Inicialmente, pode-se 
supor que o processo ocorra em três etapas, cada uma 
com sua variação de entropia ΔS:

1) mistura do vapor do analito com o ar do 
headspace à temperatura e pressão constantes (Ts e Ps, 
respectivamente): ΔS1;

2) resfriamento do vapor do analito de Ts 
para Tf nas proximidades do recobrimento resfriado: 
ΔS2;

3) absorção do analito à temperatura 
constante Tf pelo recobrimento líquido: ΔS3.

A variação de entropia total do processo é 
representada por:

           ΔS = ΔS1 + ΔS2 + ΔS3                    
           (eq. 1)

ΔS1, ΔS2 e ΔS3 podem ser estimados, 
respectivamente, pelas equações 2, 3 e 4:

Figura 1. Esquema completo do sistema de SPME 
refrigerada internamente.

(eq. 2)

(eq. 3)

(eq. 4)

Onde: ns é a quantidade do analito no 
headspace quando o equilíbrio é alcançado; no é 
a quantidade do analito inicialmente presente no 
headspace; nH é a quantidade de ar no headspace, 
o qual é constante durante todo o processo e a 
consideração nH>>no pode ser feita uma vez que  
o analito, na maioria dos casos, encontra-se em muito
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menor quantidade; nf é a quantidade de analito 
absorvida pelo recobrimento da fibra no equilíbrio; Cp 
é a capacidade calorífica do analito à pressão constante, 
assumindo-se que esse valor é aproximadamente 
constante entre Ts e Tf; Ko é a constante de distribuição 
do analito entre o headspace e o recobrimento da 
fibra quando ambos se encontram na temperatura da 
fibra Tf.

 Tem-se que, no equilíbrio, a taxa de variação 
da entropia ΔS em relação à quantidade absorvida 
pela fibra nf é igual à zero. Matematicamente, essa 
condição equivale à equação 5:

Derivando-se ΔS = ΔS1 + ΔS2 + ΔS3, em 
relação a nf, lembrando que no = nf + ns, obtém-se a 

equação 6:

A constante de distribuição do analito 
entre o recobrimento e o headspace aquecido é 
convenientemente definida por KT =  Cf/CHS = n fVS/
nsVf. Substituindo essa relação na equação 4 e 
isolando o termo KT, tem-se a equação 7:

Ko é o coeficiente de partição quando tanto 
o recobrimento da fibra quanto o headspace estão na 
mesma temperatura da fibra Tf , e ΔT é a diferença de 
temperatura entre o headspace e o recobrimento da 
fibra: Ts - Tf. 

A equação 7 mostra claramente o aumento 
do coeficiente de partição KT conforme o aumento 

da variação de temperatura entre o headspace e 
o recobrimento da fibra. Dessa maneira, pode-
se utilizar uma alta temperatura para auxiliar na 
dessorção térmica dos analitos da matriz e aumentar 
sua volatilidade e, simultaneamente, resfriar o 
recobrimento da fibra, podendo-se alcançar extrações 
exaustivas, fato que, com SPME não refrigerada, isso 
somente poderia ser realizado em condições extremas, 
ou seja, quantidades de amostra muito pequenas e 
coeficientes de partição fibra-matriz muito altos.

3  Aplicações da CF-SPME

Esta nova e promissora adaptação em 
SPME ainda foi pouco explorada, mas sua excelente 
eficiência pode ser avaliada por meio das últimas 
publicações. Em 2006, Guiasvand e colaboradores 
(25) utilizaram o dispositivo miniaturizado de  
CF-SPME para a determinação de naftaleno, 
acenaftileno, acenafteno, fluoreno, antraceno, 
fluoranteno e pireno em amostras de areia e 
sedimento. Nesse estudo, os efeitos da temperatura 
e tempo de extração foram inicialmente analisados 
de forma univariada no sentido de maximizar a 
quantidade extraída de cada HPA de uma amostra 
de areia previamente adicionada aos analitos. A 
temperatura do recobrimento da fibra foi fixada 
em todos os experimentos em 5 ºC. Dessa matriz, 
como temperatura de extração ótima, foram obtidos  
150 ºC e como tempo de extração, 40 min. Limites de 
detecção na faixa de 0,3 a 3 pg g-1 (para uma massa 
de amostra de 2 g) foram obtidos. Duas amostras 
de referência de sedimento foram submetidas ao 
método proposto. Para naftaleno, acenaftileno, 
acenafteno, fluoreno e antraceno, os resultados foram 
concordantes com os certificados. Já para fluoranteno 
e pireno, recuperações na faixa de 40 a 60% foram 
obtidas. De maneira a melhorar a recuperação para 
esses compostos, alguns modificadores foram 
utilizados, como metanol, sulfato de sódio e água. 
Apenas com o uso de água, os autores relatam uma 
melhora significativa na recuperação, contudo a 
sua evaporação a 150 ºC causa um grande aumento 
na pressão interna e pode levar a vazamentos, 
deteriorando a precisão e exatidão do método. Assim,
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(eq. 6)

(eq. 7)
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maiores tempos de extração foram estudados, 
atingindo-se uma extração exaustiva e concordância 
com os valores certificados para esses compostos em 
180 min.

Outra aplicação do dispositivo de CF-SPME 
foi realizada em 2006 por Carasek e Pawliszyn 
(26) para determinação de compostos provenientes 
do aroma de frutas tropicais, como maracujá, caju, 
tamarindo, acerola e goiaba. Uma comparação 
foi realizada entre fibras comerciais disponíveis e  
CF-SPME, sendo que o sistema de Cold Fiber 
mostrou-se mais atrativo, uma vez que um maior 
número de compostos pôde ser tentativamente 
identificado devido ao maior poder de extração. 
As variáveis que influenciam o processo foram 
otimizadas por meio de ferramentas quimiométricas, 
como planejamento fatorial e matriz Doehlert. 
As condições ótimas utilizando fibra comercial  
(DVB/CAR/PDMS) foram: 10 min de tempo de 
incubação, agitação da amostra em 500 rpm, tempo 
de extração de 25 min e temperatura de extração de  
60 ºC. Para a otimização utilizando CF-SPME, o tempo 
de incubação e o tempo de extração foram fixados em 
10 e 25 min, respectivamente, de maneira a permitir 
uma comparação com o método que utiliza fibra 
comercial. As variáveis avaliadas pela metodologia 
de superfície de resposta foram as temperaturas da 
fibra e da amostra. Levando em consideração um 
compromisso entre a extração dos compostos mais 
voláteis e os semivoláteis, a condição ótima foi 
avaliada como 60 ºC para temperatura da amostra e  
0 ºC para temperatura da fibra. Os resultados da 
análise das amostras de frutas mostraram que, exceto 
para a polpa de maracujá, o método que utilizou  
CF-SPME foi mais eficiente, pois foi possível 
identificar um maior número de compostos 
comparativamente às outras fibras comerciais 
avaliadas. A maior eficiência foi atribuída ao aumento 
da capacidade de extração do sistema de CF-SPME 
devido à capacidade de resfriamento do recobrimento 
simultaneamente ao aquecimento da amostra. 

Em 2007, Carasek e colaboradores (27) 
novamente utilizaram o dispositivo de CF-SPME, 
desta vez para determinação de compostos que 
causam cheiro de mofo em vinhos engarrafados: 2,4 
dicloroanisol, 2,6 dicloroanisol, 2,4,6 tricloroanisol 

e pentacloroanisol em amostras de rolha de cortiça. 
As condições experimentais foram otimizadas tanto 
para fibra comercial quanto para CF-SPME por 
meio de planejamento fatorial completo e matriz 
Doehlert. As melhores condições de extração usando 
CF-SPME foram: 10 min de tempo de incubação, 10 
min de tempo de extração, temperaturas da amostra 
e da fibra de 130 e 10 ºC, respectivamente. Para a 
fibra comercial avaliada (DVB/PDMS), as condições 
ótimas foram: 10 min de incubação, 75 min de tempo 
de extração a 85 ºC, adição de 8 mL de água sobre 
200 mg de amostra e agitação magnética de 500 rpm. 
Os limites de detecção do método que utilizou fibra 
comercial foram cerca de uma ordem de grandeza 
superiores, comparativamente, ao método que utilizou 
CF-SPME (1,2 a 1,8 ng g-1 contra 0,25 a 0,45 ng g-1). 
Além dessa vantagem, deve-se destacar a diferença 
no tempo de extração entre os dois métodos (10 min 
para CF-SPME contra 75 min para SPME comercial). 
Com a temperatura da amostra em 130 ºC, a taxa de 
evaporação dos analitos da matriz para o headspace é 
alta. Assim, a difusão dos analitos pelo recobrimento 
da fibra é a etapa determinante do processo, e não a 
taxa de evaporação dos analitos da matriz, levando 
a extrações mais rápidas (27). Contrariamente, com 
a temperatura da amostra em 85 ºC, provavelmente 
a etapa determinante da velocidade deve ser a 
evaporação dos analitos da matriz, fato que torna 
necessário um maior tempo de extração para que se 
atinja o equilíbrio.

Guiasvand e colaboradores (28), no ano de 
2007, desenvolveram um método para determinação 
do perfil aromático de amostras de arroz. Nove 
amostras analisadas são variedades cultivadas e 
consumidas principalmente no Irã. Também foram 
analisadas duas amostras de arroz cultivadas na 
Índia e bastante consumidas na América do Norte, 
especialmente Canadá. Os autores basearam a 
otimização na maximização da área de quatro 
compostos selecionados: hexanal, D-limoneno, 
tetradecano e 2-acetil-1-pirrolina, sendo esse último 
composto importante componente do aroma do 
arroz, persistente mesmo depois do cozimento, e 
sua presença na amostra é desejável por conferir 
qualidade a ela. As melhores condições obtidas 
foram: fibra CAR/DVB/PDMS, adição de 200 µL de

Scientia Chromatographica Vol.2, N°2, 11-20, 2010



17

água em 2 g de amostra e 30 minutos de extração a 
60 ºC. Com essas condições, os autores identificaram 
tentativamente cerca de 30 compostos em cada 
amostra analisada. Utilizando o sistema CF-SPME, 
as seguintes condições ótimas foram obtidas: 
temperatura da amostra de 100 ºC, sem adição de água 
e 30 min de extração. Vale ressaltar que a temperatura 
da fibra não foi otimizada, sendo em todos os estudos 
fixada em 5 ºC. Cerca de 50 compostos foram 
tentativamente identificados utilizando CF-SPME, 
demonstrando que o sistema de refrigeração da fibra 
torna o aparato mais eficiente quando comparado ao 
comercial.

Yong Chen e colaboradores (29) analisaram 
amostras de xampu com o objetivo de quantificar 
compostos responsáveis pelo seu perfume e flavor. 
Os compostos estudados foram divididos em dois 
grupos: (1) hexenal, acetato de butila, (E)-2-hexenal, 
acetato de isoamila, isobutirato de isobutila, acetato 
de hexila e acetato de heptila foram extraídos de 
soluções aquosas e (2) acetato de benzila, 3,7-dimetil-
2,6-octadien-1-ol (geraniol) e ((±)-8,12-epoxi-
13,14,15,16-tetranorlabdano (Cetalox®) foram 
extraídos de solução aquosa contendo 1% de xampu. 
O grupo (1) foi considerado responsável pelo flavor 
da amostra, e o grupo (2), pelo perfume. As condições 
ótimas para o grupo dos flavorizantes foram: extração 
por 20 min a 60 ºC com a temperatura do recobrimento 
fixada em 1 ºC, volume de 8 mL de amostra em frasco 
de 20 mL com agitação magnética. A temperatura 
máxima da amostra avaliada foi limitada a 60 ºC para 
preservar a integridade dos analitos e da amostra. Já 
para fibra comercial de PDMS 100 µm, a extração foi 
realizada a 45 ºC por 20 min, com agitação magnética, 
volume de amostra de 8 mL em frasco de 20 mL. 
Limites de detecção de 2 a 10 vezes menores foram 
obtidos com o sistema internamente refrigerado para 
o grupo dos flavorizantes. Para o grupo (2), utilizando 
CF-SPME, as condições otimizadas foram: volume 
de amostra de 50 µL em frasco de 20 mL, com 
agitação magnética, tempo e temperatura de extração 
de 45 min e 60 ºC, respectivamente, e a temperatura 
da fibra não foi estudada, sendo fixada em todo o 
trabalho em 1 ºC. Com essas condições, a extração foi 
praticamente quantitativa, com recuperações de 83, 
87 e 90% para Cetalox®, acetato de benzila e geraniol, 

respectivamente. Os limites de quantificação (para 50 
µL de amostra diluída a 1%) foram de 1 a 8 µg g-1. As 
condições para fibra comercial foram otimizadas em 
um trabalho posterior dos mesmo autores (30), sendo: 
fibra de poliacrilato (PA 85 µm), tempo e temperatura 
de 45 min e 45 ºC, respectivamente, 8 mL de amostra 
diluída a 0,01% em frasco de 20 mL, saturada com 
NaCl e agitação magnética. Nessas condições, os 
limites de quantificação ficaram na faixa de 2 a 20 µg 
g-1. Embora, nesse caso, o melhoramento no poder de 
detecção do sistema CF-SPME não tenha ficado muito 
óbvio quando comparado com o sistema comercial, 
devem-se destacar as diferenças entre os volumes de 
amostra (50 µL contra 8 mL) e o fator de diluição 
(1% contra 0,01%) empregados em cada caso, o uso 
de NaCl no caso do método com fibra comercial, e a 
facilidade no procedimento de calibração quando o 
método de preparo de amostra empregado funciona 
de maneira exaustiva.

CF-SPME foi utilizada por Haddadi e 
colaboradores (31) como ferramenta para estudar a 
cinética de dessorção de hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos de matrizes sólidas (solo e sedimento). 
Inicialmente os autores apresentam a cinética 
de sorção dos HPA’s presentes em fase gasosa 
pelo sistema de CF. Com a amostra a 150 ºC e o 
recobrimento da fibra em 25 ºC, os analitos foram 
extraídos quase exaustivamente (80% ou mais) da 
fase gasosa em apenas 5 minutos. Esse curto tempo 
de extração é previsto pela teoria, visto que a difusão 
pela matriz gasosa é rápida e, sendo a difusão pelo 
recobrimento a etapa lenta do processo, as velocidades 
de transferência de massa são altas (apenas 5 min 
para atingir o equilíbrio, nesse caso). Sabendo-se o 
tempo de equilíbrio entre a fração dos compostos em 
fase gasosa e o recobrimento da fibra quando não 
há matriz (frasco vazio), o atraso na absorção dos 
analitos pela fibra, quando a matriz está presente, 
deve-se à lenta dessorção deles da matriz da amostra. 
O coeficiente angular do gráfico, relacionando o 
logaritmo natural da fração dessorvida no tempo t em 
função do tempo de dessorção, fornece a constante de 
dessorção. Valores dessa constante foram obtidos em 
temperaturas na faixa de 90 a 180 ºC, e, com isso, as 
energias de ativação aparente de dessorção puderam 
ser estimadas.
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Outra aplicação físico-química do dispositivo 
de SPME internamente refrigerado foi realizada em 
2009 por Sanchez-Prado e colaboradores (32). Nesse 
estudo, hexaclorobenzeno foi inicialmente absorvido 
pelo recobrimento do sistema de CF a partir de  
10 mL de solução 5 µg L-1 contida em frasco de  
22 mL. A temperatura da amostra foi de 100 ºC, o 
tempo de extração foi de 45 min e a temperatura 
da fibra, de 50 ºC. A seguir, o sistema foi retirado 
do frasco contendo a amostra, a temperatura do 
recobrimento foi ajustada para 0 ºC, e o recobrimento 
foi exposto à irradiação na região do ultravioleta  
(254 nm) a uma potência de 16 W por diferentes 
tempos (0 a 20 min). Após o tempo de exposição à 
radiação, os compostos dissolvidos no recobrimento 
da fibra foram termicamente dessorvidos no injetor do 
cromatógrafo a gás e analisados. Os autores relatam a 
identificação de quatro compostos durante o intervalo 
estudado de fotodegradação: pentaclorobenzeno, 
dois isômeros do tetraclorobenzeno (1,2,3,5 e 
1,2,4,5-tetraclorobenzenos) e pequenas quantidades 
de 1,3,5-triclorobenzeno. Em 20 min de irradiação, 
hexaclorobenzeno foi praticamente todo convertido. 
Baseado também em outros estudos da literatura, os 
autores sugerem que a principal rota de fotodegradação 
foi a de decloração redutiva, seguida por uma 
sucessiva perda de átomos de cloro. Resultados 
similares foram obtidos em outros estudos quando 
a fotodegradação foi realizada em meio orgânico. 
O sistema de CF-SPME mostrou-se uma efetiva e 
conveniente ferramenta para estudar a cinética de 
fotodegradação, bem como a análise dos compostos 
formados, pois utiliza o próprio recobrimento da 
fibra como um meio orgânico para a reação e facilita 
a introdução dos produtos formados diretamente no 
cromatógrafo para análise e identificação. A Tabela 
1 mostra resumidamente algumas das aplicações da 
CF-SPME. 

4  Conclusões e perspectivas

A microextração em fase sólida com 
recobrimento internamente refrigerado oferece um 
bom desempenho analítico, com boa sensibilidade 
e uma redução significativa no tempo de análise. 
É uma técnica atrativa para a análise de matrizes 
sólidas e complexas, como solo, sedimento, frutas e 
plantas. Por possibilitar uma extração quantitativa, 
as interferências de matriz são superadas, permitindo 
uma determinação com boa exatidão.

Por se tratar de uma técnica em 
desenvolvimento, poucos trabalhos até hoje foram 
publicados, e há muito que se explorar. A técnica 
se mostra muito promissora na análise de matrizes 
complexas, em que o analito se encontra fortemente 
e intimamente ligado. Ela se apresenta como uma 
alternativa em substituição às técnicas tradicionais 
aplicadas na análise de amostras complexas. A 
viabilidade de novos recobrimentos para CF-SPME 
deve ser investigada. O emprego de novos materiais 
sorventes pode promover à técnica uma ampliação 
de sua faixa de aplicação, visto que até hoje apenas 
o recobrimento de PDMS foi usado. Futuros estudos 
podem incluir uma miniaturização adicional do 
dispositivo. A diminuição nas dimensões dos fios de 
termopar poderia permitir uma significativa redução 
nas dimensões da agulha. 
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Tabela 1. Resumos de algumas aplicações qualitativas e quantitativas da CF-SPME.

Analitos Matriz
Condições 
CF-SPME

LDa Observações Ref.

HPA Areia
Tfibra = 5 oC
Tamostra = 140 oC
t extração = 40 min

0,3 – 3 pg g-1 GC-FID 25

Aromas
Polpa de 

frutas

Tfibra = 0 oC
Tamostra = 60 oC
t extração = 25 min

não determinado
Estudo qualitativo

GC-MS
26

Anisóis
Rolhas de 

cortiça

Tfibra = 10 oC
Tamostra = 130 oC
t extração = 10 min

0,25 – 0,45 ng g-1 GC-TOF-MS 27

Aromas Arroz
Tfibra = 5 oC
Tamostra = 100 oC
t extração = 30 min

não determinado
Estudo qualitativo

GC-TOF-MS
28

Aromas
Perfumes/

Xampu

Tfibra = 1 oC
Tamostra = 60 oC
t extração = 20 min

1 – 8 µg g-1 GC-MS 29

HPA Solos
Tfibra = 25 oC
Tamostra = 150 oC
t extração = 5 min

não determinado
Estudo da cinética de 

dessorçao 
GC-FID

31

Hexaclorobenzeno Água
Tfibra = 50 oC
Tamostra = 100 oC
t extração = 45 min

não determinado
Estudo de 

fotodegradação
GC-FID

32

a limite de detecção

Referências Bibliográficas

1. P.M. Medeiros, B.R.T. Simoneit, J. Chromatogr. A 1141, 
271 (2007).

2. I. Harrison, R.U. Leader, J.J.W. Higgo, J.C. Tjell, J. 
Chromatogr. A, 688, 181 (1994).

3. X. Shen, J. Cai, Y. Gao, Q. Su, Chromatographia 64, 71 
(2006).

4. Q.-Y. Cai, C.-H. Mo, Q.-T. Wu, Q.-Y. Zeng, A. 
Katsoyiannis, J. Chromatogr. A 1143, 207 (2007).

5. T.H. Hoang, R. Sharma, D. Susanto, M. Di Maso, E. 
Kwong, J. Chromatogr. A 1156, 149 (2007).

6. C. Sánchez-Brunete, E. Miguel, J.L. Tadeo, Talanta 70, 
1051 (2006).

7. G. Anitescu, L.L. Tavlarides, J. Supercrit. Fluids 38, 167 
(2006).

8.  A. Hildebrandt, S. Lacorte, D. Barceló, Anal. Bioanal. 
Chem. 387, 1459 (2007).

9. C.L. Arthur, J. Pawliszyn, Anal. Chem. 62, 2145 (1990).
10. J. Pawliszyn, R. Belardi, Water Pollution Research 

Journal of Canada  24, 179 (1989).
11. M.I.H. Helaleh, S. Fujii, T. Korenaga, Talanta 54, 1039 

(2001).
12. Ó. Ezquerro, G. Ortiz, B. Pons, M.T. Tena, J. 

Chromatogr. A, 1035, 17 (2004).
13. D. Gorlo, L. Wolska, B. Zygmunt, J. Namiesnik, Talanta 

44, 1543 (1997).
14. C. Basheer, H.K. Lee, J. Chromatogr. A 1047, 189 

(2004).
15. B.S. De Martinis, M.A.M. Ruzzene, C.C.S. Martin, 

Anal. Chim. Acta 522, 163 (2004). 
16. C. Deng, J. Zhang, X. Yu, W. Zhang, X. Zhang, J. 

Chromatogr. B  810, 269 (2004).
17. A.M. Bermejo, P. López, I. Álvarez, M.J. Tabernero, P. 

Fernández, Forensic Sci. Int. 156, 2 (2006).
18. B. Plutowska, W. Wardencki, Food Chem. 101, 845 

(2007).



20 www.scientiachromatographica.com

19. E. Ibáñez, S. López-Sebastián, E. Ramos, J. Tabera, G. 
Reglero, Food Chem. 63, 281 (1998).

20. R. Azodanlou, C. Darbellay, J.-L. Luisier, J.-C. Villettaz, 
R. Amado, Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie    
36, 223 (2003).

21. J. Pawliszyn, Applications of Solid Phase 
Microextraction, Royal Society of Chemistry, pg 655 
(1999).

22. K.-J. Chia, T.-Y. Lee, S.-D. Huang, Anal. Chim. Acta 
527, 157 (2004).

23. Z. Zhang, J. Pawliszyn, Anal. Chem. 67, 34 (1995). 
24. Y. Chen, J. Pawliszyn, Anal. Chem. 78, 5222, (2006).
25. A.R. Ghiasvand, S. Hosseinzadeh, J. Pawliszyn, J. 

Chromatogr. A, 1124, 35 (2006).
26. E. Carasek, J. Pawliszyn, J.Agric.Food Chem. 54, 8688 

(2006).

27. E. Carasek, E. Cudjoe, J. Pawliszyn, J. Chromatogr. A, 
1138, 10 (2007).

28. A.R. Ghiasvand, L. Setkova, J. Pawliszyn, Flavour and 
Fragrance Journal, 22, 377 (2007).

29. Y. Chen, F. Begnaud, A. Chaintreau, J. Pawliszyn, J. 
Sep. Sc, 30, 1037 (2007).

30. Y.Chen, F. Begnaud, A. Chaintreau, J. Pawliszyn, 
Flavour and Fragrance Journal, 21, 822 (2006).

31. S.H. Haddadi, V.H. Niri, J. Pawliszyn, Anal. Chim. Acta 
224, 652 (2008).

32. L. Sanchez-Prado, S. Risticevic , J. Pawliszyn, E. 
Psillakis, Low , J. Photochem. and Photobiology A: 
Chemistry, 206, 227 (2009).

Scientia Chromatographica Vol.2, N°2, 11-20, 2010



21

Job # & CC: WATR12591

Job Name: WATR12591_AcquityGP_SHIPPING_205x275_DBmec.indd Date: 05-10-10
Live:    Trim: 205mm x 275mm  Bleed: 211mm x 281mm Page: 1 Rev: 1
Stage: mech Release: 05-10-10 DB AD: RR CW: GK PM: JT Scale: 100%
Color: 4c Gutter: — Other:  For Scientia Chromatographica ST: DB

A
P

P
R

O
V

A
LS  C-LO

 MECH
 PROOF

 MK: ______________________  PM: ______________________  AB: ______________________

 AD: ______________________  CW: ______________________  RM:______________________

 QC: ______________________  CD: ______________________

Initials / Date Initials / Date Initials / Date

Client / Date: ________________________________________________

©2010 Waters Corporation. Waters, ACQUITY UPLC e 
The Science of What’s Possible são marcas comerciais da Waters Corporation.

TECNOLOGIA UPLC PARA TODOS OS LABORATÓRIOS.

APRESENTAMOS ACQUITY UPLC H-CLASS.
O MÁXIMO DESEMPENHO PARA QUALQUER LABORATÓRIO.

Saiba mais em waters.com.



22 www.scientiachromatographica.com



23

Resumo

 Se destacan estrategias experimentales y teóricas 
para la interpretación de los espectros de masas, con base en el 
establecimiento de relaciones entre ciertos rasgos estructurales y la 
fragmentación que experimentan las moléculas como resultado del 
proceso de ionización.  Se discuten casos típicos sobre la detección 
de grupos funcionales y sustituyentes en las moléculas estudiadas, 
con base en la identificación de señales espectrales características y 
de pérdidas de fragmentos típicos.
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1 Introducción 

La espectrometría de masas (MS) es una 
de las técnicas analíticas que se usa -en conjunto 
con otros métodos instrumentales (UV-Vis, IR, 
NMR, Rayos X, etc.)1,2-, para establecer la estructura 
química, masa molecular  y la composición 
elemental de moléculas, en su gran mayoría, 
orgánicas o bioorgánicas (biopolimeros).  También 
existen técnicas especiales de MS para el análisis 
de moléculas inorgánicas3,4, pero éstas son menos 
empleadas que las utilizadas para analizar compuestos 
orgánicos (naturales o sintéticos) o biomoléculas5,6, 
en el quehacer diario de un químico, en la mayoría 
de laboratorios analíticos instrumentales.  Todas las 
técnicas de MS modernas se pueden dividir grosso 
modo en dos grupos grandes, según la naturaleza 
química y la masa molecular de la molécula 
analizada, así: (1) MS de moléculas volatilizables, 
con masas moleculares bajas o medianas (hasta 
450 Da), termoestables y moderadamente polares y 
(2) MS de moléculas no volátiles, polares o de alto 
peso molecular (e.g., proteínas, polisacáridos).  Las 
primeras permiten analizar (ionizar) las sustancias en 
fase vapor, mientras que los espectros de masas de las 
moléculas “pesadas”, inestables térmicamente o muy 
polares (aminoácidos, sacáridos, ácidos nucléicos) – 
se obtienen en fase condensada, líquida o sólida. 

Es mucho más amplio y más sofisticado 
técnicamente el abanico de métodos de ionización de 
moléculas con peso molecular alto (e.g., proteínas, 
nucleótidos, polisacáridos, etc.), moléculas muy 
polares (e.g., aminoácidos, azúcares, glucósidos, 
vitaminas, pesticidas polares, etc.) o sustancias 
termoinestables7-9.  La ionización de moléculas 
pesadas o muy polares, por regla general, sucede 
paralelamente o inmediatamente después de su 
desorción desde la superficie, donde éstas se 
encuentran distribuidas “bidimensionalmente” como 
una especie de “solución”, en un disolvente muy 
poco volátil; generalmente se añaden modificadores, 
promotores de la polarización previa de moléculas, 
o simplemente se hallan como “incrustaciones” 
en un sólido10-12.  La desorción desde la superficie 
e ionización de moléculas suceden prácticamente 
simultáneamente: se generan diversos iones primarios 

y secundarios; este proceso lo pueden provocar 
diferentes agentes, por ejemplo, átomos acelerados 
(FAB, por sus siglas en inglés, bombardeo con átomos 
acelerados)13, iones acelerados (SIMS, por sus siglas 
en inglés, espectrometría de iones secundarios)14 
o fotones de alta energía (una de las versiones es el 
método MALDI, la desorción/ionización por láser 
asistida por la matriz, según las siglas en inglés)15-17, 
que inciden sobre el portamuestra que alberga la 
sustancia problema en una matriz apropiadamente 
preparada.  

Algunos métodos especiales de ionización se 
usan en las técnicas tándem, i.e., en el acoplamiento 
de cromatografía líquida (LC) con la espectrometría 
de masas, LC-MS18-20, donde la muestra líquida se 
nebuliza en diferentes interfaces, asistida por el 
efecto de la temperatura y el potencial eléctrico alto, 
por ejemplo, en los métodos de thermospray (TSI)21, 
electrospray (ESI)22, 23 o de ionización química a 
presión atmosférica (APCI)24,25; se forman especies 
ionizadas, moléculas con protonación múltiple, 
clústeres, entre otros iones generados por distintos 
mecanismos que conducen a su formación.  

A pesar de la transcendental importancia (en 
la era de la genómica y la proteómica)26 que revisten 
hoy en día las técnicas de MS de macromoléculas, 
de especies moleculares muy polares o de sustancias 
no volátiles, se mantiene un interés constante y bien 
enfocado sobre las moléculas con masas moleculares 
relativamente bajas o medianas (de hasta ca. 400 
Da), de volatilidad alta o mediana (temperaturas de 
ebullición menores de   300-350 °C) y termoestables, 
ya que éstas forman parte de los contaminantes 
ambientales y de sustancias de control presentes en 
el medio (aire, aguas, suelo)27.  Son componentes 
de alimentos28, productos de uso frecuente por el 
hombre (sabores, aromatizantes, fragancias, aditivos, 
antioxidantes, productos de aseo, etc.), figuran 
entre feromonas29, aleloquímicos, plaguicidas30-32, 
biorreguladores, metabolitos secundarios en 
plantas33-35, residuos de explosivos36,37 y acelerantes de 
incendios38, drogas39 y productos de su metabolismo, y 
miles de otras moléculas de interés científico, objetos 
de control regulatorio, de interés comercial o técnico.  
Muchas de estas sustancias se encuentran en mezclas 
complejas (gasolina, perfume, extracto de una planta, 

Scientia Chromatographica Vol.2, N°2, 23-46, 2010



25

Separar, fragmentar e integrar      Elena Stashenko, Jairo Martínez

vegetal o fruta, aromas de café, cacao, frituras, 
compuestos orgánicos volátiles en aire o agua, VOC, 
plaguicidas, etc.), muchas a nivel de trazas (ppb, 
ppt), y es imposible obtener la información sobre 
su identidad (in situ, directamente en la mezcla) por 
métodos distintos a los de la espectrometría de masas 
(EI, CI), o por su acoplamiento con cromatografía de 
gases (GC).  La separación de las mezclas por GC-MS 
sucede en una columna capilar insertada directamente 
en la fuente de iones, donde las moléculas ingresan 
y se fragmentan después de su ionización.  Las 
columnas GC que más frecuentemente se utilizan 
en GC-MS son de fases estacionarias apolar (DB-1,  
HP-1, Ultra 1, DB-5, HP-5, Ultra 2, otras) o polar 
(DB-WAX, Innowax, otras), según el tipo de la 
muestra a analizar; también se calculan los índices de 
retención que permiten complementar la información 
espectral sobre la identidad molecular40.

 
2 Ionización de moléculas en fase vapor

La ionización de las moléculas en fase 
vapor puede hacerse por diferentes técnicas.  Entre 
ellas, figuran la ionización por electrones (EI), 
ionización química (CI) o la ionización por campo 
(FI); la fotoionización (PI) se utiliza cuando se 
necesita medir los potenciales de ionización (IP) o de 
aparición (AP) de moléculas o iones, debido a que PI 
permite hacer estas mediciones con mayor precisión  
(± 0.01-0.05 eV) que las logradas por la EI  
(± 0.1-0.2 eV).  Obtener fotones, con la misma 
energía, i.e., monocromáticos, es técnicamente 
un poco más sencillo que realizar un proceso de 
monoenergetización de los electrones, aunque el 
método de fotoionización es menos sensible que 
la ionización con electrones.  Los potenciales de 
ionización (IP) de moléculas orgánicas yacen en el 
intervalo de 7-13 eV y dependen de la estructura y 
del tipo de electrones (σ, π, n) que la molécula posee.  

La técnica más común de ionización de 
moléculas “pequeñas” (más de 90% de aplicaciones) 
es el impacto con electrones, mientras que la 
ionización química de iones positivos (PICI) o de 
iones negativos (NICI) es su importante complemento 
analítico y se usa cuando en los espectros obtenidos 

por la EI no se registran iones moleculares, debido 
a que su tiempo de vida es mucho más corto que el 
requerido para su detección41,42.  Cuando se necesita  
conocer el  peso molecular de la sustancia, éste  se 
deduce de los espectros de CI con base en la masa 
de un ion molecular protonado, MH+  [o deprotonado  
(M-H)-, para NICI], junto con los  
iones-clúster, formados generalmente por 
la adición electrofílica de iones secundarios 
de gases reactantes (metano, amoníaco,  
iso-butano, etc.).  Ambos métodos, la ionización 
por electrones y la ionización química se usan en 
la técnica de acoplamiento de cromatografía de 
gases (GC) con la espectrometría de masas (MS).  
Infortunadamente, el uso de CI requiere, por general, 
el cambio de volumen iónico (cámara de ionización), 
ya que las presiones residuales que se utilizan en la CI 
son mucho más altas (hasta 1 mm Hg) que las usadas 
en la EI (10-5-10-7 Torr).

En realidad, menos del 10% de todas las 
sustancias en el planeta pueden ser ionizadas en fase 
vapor, por EI o CI, ya que el proceso de ionización 
por estas técnicas tiene como una gran limitación 
la volatilidad baja o la inestabilidad térmica de 
muchas sustancias orgánicas.  La volatilización es 
una etapa previa a la ionización por EI o por CI; los 
dos procesos son separados tanto en tiempo, como 
en espacio.  La separación de iones en la técnica  
GC-MS puede ocurrir prácticamente en todos los 
tipos de analizadores másicos, e.g., trampas iónicas 
(IT)43,44, cuadrupolos (Q)45, analizadores de deflexión 
magnética46 y, hoy en día, para la configuración 
GC x GC47-49, los de tiempo de vuelo (TOF,  
time-of-flight, por sus siglas en inglés)50, así como se 
usan las configuraciones de varios analizadores en 
tándem (por ejemplo, QqQ, triple cuadrupolo51).

 
 
3 Formación de iones en el espectro de masas

Durante la interpretación de los 
resultados obtenidos por GC-MS, surge la 
necesidad de poder descifrar -con alto grado de  
confiabilidad-, y establecer las estructuras 
moleculares de las sustancias presentes en mezclas 
complejas, ya que no siempre se encuentran todas 
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las sustancias-patrón certificadas, necesarias para 
realizar la identificación por comparación de sus 
tiempos o índices de retención y espectros de masas.  
A menudo es imposible hacer el reconocimiento de 
las estructuras químicas solo por la comparación 
de sus espectros de masas con los de las bases de 
datos disponibles comercialmente (NIST, WILEY, 
bibliotecas especializadas), ya que éstas no poseen 
todos los compuestos que eventualmente pueden 
hallarse en una mezcla real.  En este caso, hay que 
acudir a una interpretación “manual” de los espectros 
de masas experimentales, o sea, analizar los patrones 
de fragmentación o las reacciones monomoleculares 
de disociación de moléculas ionizadas por EI y 
sus iones-fragmento, con el propósito de elucidar 
la estructura molecular original52-55.  Tanto los  
iones-fragmento típicos, como los patrones 
de fragmentación característicos, son la base 
experimental para la elucidación de estructuras 

moleculares.
El aspecto de un espectro de masas (corrientes 

iónicas parciales, i.e., intensidades) de una molécula 
orgánica, obtenido por EI, depende de varios factores.  
Entre ellos, figuran los siguientes: (1) Naturaleza 
química de la molécula; (2) Energía de los electrones 
bombardeantes (Figura 1); (3) Tiempo de vuelo del 
ion desde la cámara de ionización -atravesando el 
analizador-, hacía el detector; (4) Presión residual 
en el instrumento; y, fundamentalmente, (5) Energía 
interna del ion antes de su fragmentación, fortaleza 
del enlace que se rompe y la energía de activación 
requerida para formar un ion filial (Figura 2).  
Obviamente, los factores intrínsecos, cualitativos o 
propios de una molécula orgánica, que determinan 
el aspecto de su espectro de masas son su estructura 
y la energía interna (energía de excitación) que ésta 
obtiene durante la ionización.

Figura 1. Cambios en los espectros de masas de la acetilacetona obtenidos por impacto de electrones con diferentes energías 
(10 y 70 eV).
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La energía interna (de excitación) de iones 
moleculares, E, se puede representar por la curva de 
distribución A, donde P (E) es la fracción de iones 
con una energía interna E determinada; la curva 
B corresponde a la dependencia de log K de la E, 
donde K es la constante de disociación del ion-
padre por una de las posibles coordenadas de la 
reacción monomolecular de su fragmentación.  Iones 
moleculares (Mo

+.) con el rango de energías internas 
I son estables, la probabilidad de su fragmentación 
es cero.  La disociación de un ion-padre (iones 
moleculares M1

+.) puede iniciarse cuando su energía 
interna E supera a la energía de activación Ea de la 
reacción de descomposición (rangos II-IV).  En 
una primera aproximación, Ea ≈ [AP – IP], donde 
IP es el potencial de ionización de la molécula y 
AP es el potencial de aparición de un ion-hijo.  Los 
iones moleculares que se forman en la cámara de 
ionización perduran usualmente en ésta unos 10-6 s, 
mientras que alcanzan el detector -después de haber 
pasado el analizador-, en unos 10-4-10-5 s.  Esto 
último sí depende de la configuración del equipo de 
masas (tipo de analizador).  Si un ion molecular vive 
menos de 10-6 s, o sea, su log K es mayor de 6, solo 
serán detectados los productos de su disociación.  A 
estos iones moleculares corresponde el intervalo de 
energías internas IV.  Los iones con energías internas 
en el rango II, aunque poseen energías ligeramente 
superiores a la Ea, su velocidad de fragmentación es 
muy baja y éstos pueden experimentar disociación 
después de pasar el analizador, entrando ya al 
detector; por ende, formalmente, se registrarán como 
iones precursores.  El tiempo de vida t de iones que 
corresponde al rango de energías III se encuentra 
en un intervalo 10-6 s < t < 10-4 s, o sea, éstos se 
fragmentan fuera de la cámara de ionización, pero 
antes de entrar al analizador.  Son los llamados iones 
metaestables (Figura 2), m*, aunque históricamente 
así se designó a sus productos formados fuera de la 
fuente de iones; los iones metaestables se registran 
con la masa aparente (m* = m2

2/m1, donde m1 y 
m2 corresponden a las masas de los iones-padre e  
iones-hijo, respectivamente)56.  Su registro en 
un espectro de masas es de suma importancia, 
ya que permiten relacionar los iones-fragmento 
con sus progenitores.  Generalmente, los iones 

metaestables más intensos acompañan los procesos 
de reordenamiento (transposición) y no de ruptura 
simple de un enlace.  El estudio de iones metaestables 
se lleva a cabo en equipos de masas de doble enfoque; 
existen diferentes métodos de su registro, estudio 
(DADI, MIKES)57 y de cálculo de la energía liberada 
durante su formación (por la anchura del pico 
metaestable).  Las configuraciones de equipos de 
masas tándem -en parte-, reemplazan la “necesidad” 
de iones metaestables, ya que permiten también 
estudiar las relaciones filiales (“genéticas”) entre los 
iones58,59.

 El usuario de la espectrometría de masas, 
al inicio, interpretando los espectros de masas, se 
pregunta por qué los iones moleculares con la misma 
estructura pueden generar varios y muy distintos 
productos y pueden fragmentarse por rutas paralelas, 
competitivas.  El tipo y la relación (abundancias) en un 
espectro de masas de iones-hijo, iones-padre y iones 
metaestables es función de los siguientes factores: (1) 
distribución de energías internas de iones moleculares 
que se forman (válido también para iones-fragmento 
con exceso de energías que luego también se disocian) 
(Figura 3A), (2) energía de activación del proceso 
de su fragmentación, Ea, y (3) pendiente de la curva 
de log K (Figura 3B). Procesos de reordenamiento 
(o de transposición) a menudo se acompañan de la 
formación de iones metaestables intensos y los iones-
producto de reordenamiento a menudo alcanzan a 
“sobrevivir” en espectros de masas de bajo voltaje  
(10-15 eV), ya que las energías Ea para su formación, 
por lo general, son más bajas que las requeridas 
para los procesos de una ruptura simple.  Entre 
más pendiente es la curva de log K, menos iones 
metaestables se observarán en el espectro de masas 
correspondientes a esta coordenada de reacción de 
fragmentación en particular –y, lo más probable-, este 
proceso será de ruptura simple (Figura 4).

En consecuencia, la estructura de la 
molécula, la energía en exceso que ésta adquiere 
durante su ionización, las energías de activación de 
posibles procesos de su disociación y los factores de 
frecuencia de enlaces involucrados en rupturas son 
variables que determinarán el patrón de fragmentación 
de una molécula y toda la gama de iones-producto 
que se registrarán en su espectro de masas.
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Figura 2. Los iones metaestables presentes en un espectro de masas, se registran con masas aparentes m*, relacionadas con 
masas de iones-hijo (m2) e iones-padre (m1) por m* = m2

2/m1.  La anchura de la señal del ion metaestable en el espectro refleja 
la energía liberada durante su formación.

Figura 3. Curvas hipotéticas de: (A) distribución por energía interna (excitación) de iones moleculares y (B) dependencia de 
la velocidad de fragmentación (logK) de un ion molecular de su energía interna (E).  Ea - Energía de activación; IP – Potencial 
de ionización; AP – Potencial de aparición de un ion-fragmento.

Scientia Chromatographica Vol.2, N°2, 23-46, 2010
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Figura 4. Curvas hipotéticas de la dependencia de log K de la energía interna (E) de iones moleculares, que se disocian en 
competencia con formación de distintos productos.  Estos procesos (a, b, c) se caracterizan por diferentes energías de activación 
y factores de frecuencia de los enlaces que se rompen.  Los iones moleculares se fragmentarán inicialmente por la ruta a, ya 
que la energía de activación de este proceso es más baja.  Las zonas reteñidas representan rangos de energías internas de iones 
moleculares correspondientes a las transiciones metaestables.  Entre más pendiente es la curva, menor número de iones m* se 
forma y el proceso, lo más probable, será una ruptura simple (curva b).  La concentración de iones-fragmento que se generan 
por la ruta c será baja, ya que la Ea de este proceso es alta y su constante de velocidad es baja.

4 Patrones de fragmentación

El patrón de fragmentación (m/z y la 
cantidad, I%, de iones que se registran en un espectro 
de masas) refleja el modo de cómo se disocia una 
molécula ionizada –y, ello, no acontece al azar-, ya 
que se deriva de su estructura molecular (naturaleza 
de átomos enlazados, fortaleza de enlaces químicos), 
su disposición espacial, potencial de ionización y 
la energía interna que adquiere durante su colisión 
con un electrón. El patrón de fragmentación  
es único para cada estructura molecular y reviste 
diferencias claramente detectables (a menudo 
solo cuantitativas), inclusive para los isómeros 
(de posición, geométricos o estereoisómeros).  En 

la Figura 5 aparecen espectros de masas de los 
cuatro isómeros, cis-hexatrieno y trans-hexatrieno; 
1,3-ciclohexadieno y 1,4-ciclohexadieno.  A pesar de 
una notoria similitud cualitativa de sus espectros, éstos 
descubren diferencias cuantitativas distinguibles, 
en cuanto a la intensidad de sus iones moleculares             
e intensidades   relativas   de   los   iones-fragmento.  
Hay una pérdida sucesiva de átomos de hidrógeno  
a partir de iones moleculares de todas  las  moléculas 
y aparición de fragmentos en m/z 79, 78, 77, 
lo que ilustra una tendencia a la aromatización 
(estabilización) tanto en ciclos (Figuras 5C y 
5D), como en moléculas poliinsaturadas ionizadas 
(Figuras 5A y 5B), que pueden reordenarse en ciclos.
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Figura 5. Espectros de masas (EI, 70 eV) de los isómeros: A. cis-Hexatrieno; B. trans-Hexatrieno; C 1,3-Ciclohexadieno; 
D. 1,4-Ciclohexadieno.  (Tomado de: P.J. Linstrom and W.G. Mallard (Eds.), NIST Chemistry WebBook, NIST Standard 
Reference Database, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD).
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El espectro de masas de cada compuesto 
es un “mundo” de detalles (iones, que se forman 
con diferentes m/z, y sus intensidades, I%), es 
característico y no repetible entre diferentes moléculas, 
es como su huella digital: no hay dos sustancias que 
tengan espectros de masas absolutamente idénticos.  
Además, el número de señales que se observan en 
un espectro de masas supera con creces al de las 
registradas en los espectros de UV-Vis, IR o NMR, 
lo que los hace muy confiables para la identificación 
molecular.  Es posible estudiar los espectros de masas 
obtenidos por EI, compararlos y clasificarlos usando 
diferentes aproximaciones, entre ellas, las siguientes: 
(1) por grupos o familias de sustancias químicas y, 
entre éstas, por series homólogas, i.e., hidrocarburos 
(lineales, ramificados, cíclicos, olefinas, aromáticos, 
etc.), alcoholes (primarios, secundarios, terciarios, 
aromáticos), aldehídos, ácidos, nitrilos, esteroides, 
terpenos, etc., o (2) por tipo de reacción de 
fragmentación (e.g., ruptura alílica o bencílica, 
reordenamientos de esqueleto, transposiciones de 
hidrógeno, etc.).  La misma reacción de disociación 
puede manifestarse en los espectros de masas de 
distintas familias de compuestos.  Ello sucede, 
cuando un elemento estructural común está 
presente y condiciona precisamente este tipo de 
fragmentación.  La ocurrencia de cada nuevo grupo 
funcional va a impartir un rasgo típico y común en 
los espectros de masas de sustancias que pertenecen 
a la misma familia, mientras que la presencia 
de varios grupos funcionales en una molécula 
dada, se manifestará no solamente a través de 
fragmentaciones típicas para cada grupo individual, 
sino también a través de procesos de disociación 
nuevos, únicos, generados por la combinación 
de diferentes funcionalidades en la molécula.  
 El espectro de masas permite obtener 
información sobre: (1) Masa molecular: si no se 
registra un ion molecular en el espectro de EI, 
es necesario obtener su espectro de ionización 
“suave”, e.g., CI, pero, a veces, se puede acudir a 
la derivatización de la molécula60, para poder hallar 
su masa molecular y también para aumentar su 
volatilidad (la del derivado) y la sensibilidad con que 
ésta se puede detectar (Figura 6); (2) Composición 
elemental: se logra conocer con base en el espectro 

de masas obtenido en un espectrómetro de masas 
de alta resolución (por ejemplo, analizadores de 
masas de doble enfoque, de tiempo de vuelo, TOF, 
o de resonancia ion-ciclotrónica); análisis de iones 
isotópicos o las pérdidas de fragmentos típicos 
(-HCN, -CO, -OH, -HS, -NH2, etc.), que también 
permiten hacer deducciones sobre la composición 
elemental de la sustancia; el caso más sencillo es 
la presencia de átomos de Cl o Br en la molécula 
(Figura 7); (3) Grupos funcionales en la molécula se 
pueden elucidar por el registro en el espectro de iones 
con masas características, que indican su presencia, 
e.g., de fenilo (m/z 77), bencilo (m/z 91), benzoilo, 
C6H5CO, (m/z 105), o por la detección de fragmentos, 
productos de pérdida de moléculas neutras pequeñas, 
e.g., de agua, CO2, CO, C2H2, HCN, de radicales 
alquilo (CH3, C2H5, C3H7, etc.); estos iones-fragmento 
están relacionados con la presencia de estos grupos 
estructurales en la molécula; (4) Estructura espacial: 
a menudo se logra con base en el espectro de masas 
establecer también la configuración espacial, sobre 
todo, cuando se pueden comparar los espectros de 
ambos estereoisómeros o cuando se usan espectros 
de masas de bajo voltaje (10-20 eV) o de ionización 
química, que permiten observar más nítidamente 
las diferencias de energías conformacionales 
(entalpías de formación) con base en las diferencias 
de intensidades de iones-fragmento característicos o 
potenciales de ionización.
 En la Figura 8 se observan espectros de 
masas de dos isómeros constitutivos (M+., m/z 150), 
cuyas estructuras se pueden distinguir fácilmente con 
base en sus espectros (EI, 70 eV).  En el de acetato de 
bencilo (Figura 8 A) se registran iones típicos para 
los acetatos (M–CH2=C=O)+. en m/z 108 (100%) y 
CH3CO+ en m/z 43 (60%); mientras que el fragmento 
en m/z 91 (70%) confirma la presencia de un grupo 
bencilo en la molécula del éster.  En  la molécula de   
benzoato   de   etilo  (Figura 8 B)  aparecen iones 
típicos de benzoatos en m/z 105 (100%) y en m/z 77 
(47%), que corroboran la presencia de grupos fenilo 
(C6H5) y benzoilo (C6H5CO) en la molécula, mientras 
que el fragmento (M–C2H4)

+. en m/z 122 (30%) 
es un producto de reordenamiento de McLafferty 
(Esquema 1) y confirma que éste es un éster etílico 
del ácido benzoico.
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 En la espectrometría de masas de impacto 
de electrones, la formación de iones, moleculares 
o iones-fragmento y sus respectivas corrientes 
iónicas parciales (intensidades, %) dependen de 
varios factores.  Entre ellos -de resaltar-, figuran 
tanto “intrínsecos”, propios de la molécula, como 
“extrínsecos”, del sistema analítico, a saber: (1) 
Sección transversal de la molécula, su naturaleza 
química y potencial de ionización; (2) Energía de 
electrones bombardeantes (70 eV es la energía 
estándar); (3) Presión y temperatura de la cámara 
de ionización: a temperaturas muy altas algunas 
moléculas pueden experimentar degradación previa a 
su ionización o, a presiones más altas que las requeridas 
(10-5–10-6 torr), pueden acontecer reacciones de 
recarga o neutralización (“pérdida”) de iones, por 
choques con las moléculas atmosféricas o con las 
de analito(s) o impurezas; (4) Contaminación de la 
cámara de ionización, generada por las interferencias 
e impurezas presentes en la muestra, sangrado de 

la fase estacionaria, fugas en el sistema, etc. La 
estabilidad del ion molecular, WM+ (es su intensidad 
expresada con respecto a la corriente iónica total 
producida) depende fundamentalmente de la energía 
interna que posee y de su capacidad para deslocalizar 
la carga positiva, pero también de las energías 
de activación de reacciones monomoleculares de 
disociación por las cuales los iones  M+. decaen, con 
el rompimiento del enlace más débil en la molécula 
ionizada.
 En un espectro de masas, obtenido por EI, 
se registran diferentes señales, entre ellas, de iones 
moleculares (si su tiempo de vida es mayor de 10-6 s), 
iones-fragmento, iones isotópicos; a veces, se registran 
también las señales de iones multicargados (por 
ejemplo, en los MS de compuestos poliaromáticos); 
en equipos de masas con configuraciones 
específicas se detectan también los llamados iones  
metaestables (productos de fragmentación de iones 
fuera de la cámara de ionización). Para la elucidación

Figura 6. Espectros de masas obtenidos por EI (70 eV) de: A. Anfetamina y B. Su derivado –pentaflúorpropilamida.  (Tomado 
de: P.J. Linstrom and W.G. Mallard (Eds.), NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database, National Institute 
of Standards and Technology, Gaithersburg MD).  El ion molecular del derivado de la anfetamina (M+., m/z 280) es de mayor 
intensidad que la de la amina origen (P.M. 135), además la introducción de cinco átomos de flúor en la molécula derivada 
permitiría su detección a nivel de trazas, i.e., mucho más sensible, por un detector de captura de electrones (ECD).  

Scientia Chromatographica Vol.2, N°2, 23-46, 2010



33

Figura 7. Espectros de masas típicos (EI, 70 eV) de halobencenos: flúorobenceno, clorobenceno, bromobenceno e iodobenceno.  
(Tomado de: P.J. Linstrom and W.G. Mallard (Eds.), NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database, National 
Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD).  La facilidad de formación del ion (M-Hal)+ aumenta con el tamaño 
del átomo de halógeno. 
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Figura 8. Espectros de masas típicos (EI, 70 eV) de dos ésteres aromáticos isoméricos: A. Acetato de bencilo. Se observan 
iones característicos: (M-CH2=C=O)+. y CH3CO+, en m/z 108 (100%) y 43 (60%), respectivamente, que confirman la presencia 
del grupo CH3(C=O)O- en la molécula, mientras que los fragmentos (M-CH3COOH)+. y C7H7

+, en m/z 90 (55%) y 91 (70%), 
respectivamente, corroboran la presencia en la molécula del radical C6H5CH2; B. Benzoato de etilo.  Aparición de fragmentos 
en m/z 105 (100%), 77 (47%) y 122 (30%) confirma la presencia de grupos fenilo, bencilo y etilo en esta molécula.  (Tomado 
de: P.J. Linstrom and W.G. Mallard (Eds.), NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database, National Institute 
of Standards and Technology, Gaithersburg MD).

Esquema 1. Formación del ion (M-CH2=CH2)
+., producto de la transposición de McLafferty, en el espectro de masas (EI, 70 

eV) del benzoato de etilo.  En la foto aparece el Prof. Dr. Fred W. McLafferty.  En su honor se llamó este proceso emblemático 
en la espectrometría de masas, de migración del átomo de hidrógeno a través un estado hexacíclico, durante la disociación de 
iones M+. de aldehídos, cetonas, ácidos, amidas, ésteres, nitrilos y otras moléculas orgánicas61-63.

estructural de la molécula, cada uno de estos iones 
aporta su información estructural de mayor o menor 
importancia. En la Tabla 1 aparece la información 

sucinta sobre los iones que se registran en  
los espectros de masas obtenidos por EI y  
la  información  estructural que pueden proporcionar 
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sobre la molécula.  Los iones-fragmento pueden 
ser productos de reacciones monomoleculares 
tanto de ruptura simple, como de reordenamiento 
(transposiciones de esqueleto, de hidrógeno)64,65.  
Mientras que las reacciones de ruptura simple se 
caracterizan generalmente por sus constantes de 

velocidad muy altas, los procesos de reordenamiento 
son más lentos, y poseen menores energías de 
activación; los productos de reordenamientos pueden 
predominar en los espectros de masas de bajo voltaje 
y su formación se acompaña de iones metaestables de 
intensidad alta.

Tipo de ion Información que aportan Ejemplos

Iones 
moleculares

Masa molecular y composición 
elemental, cuando se usan equipos MS de 
alta resolución. A menudo, las señales de 
iones moleculares no se registran (Figura 
9) (e.g., hidrocarburos ramificados, 
alcoholes o aminas secundarias o 
terciarias). En este caso, se deben obtener 
espectros de masas usando el método de 
ionización “suave” (CI).  Si hay iones M+. 
de alta intensidad significa que poseen 
la capacidad para estabilizar la carga 
positiva por deslocalización electrónica 
eficiente, e.g., en moléculas aromáticas. 

La estabilidad (WM, %) de un ion molecular 
es la fracción porcentual en la corriente iónica 
total obtenida después de la ionización y la 
fragmentación de una sustancia.  WM depende 
de la estructura de la molécula.  El valor WM 
para hexano es de 2.8%, para hexeno – 4,6%, 
para 1,3-ciclodieno – 16.5%, mientras que 
este valor alcanza 33,2% para el benceno, o 
sea, casi la tercera parte de la corriente iónica 
total registrada durante la ionización de esta 
molécula aromática está representada por su 
ion molecular.

Iones-fragmento

Contienen la información fundamental 
para poder elucidar la estructura 
molecular. Estos iones pueden ser 
cationes (número par de electrones) 
o catión-radicales (número impar de 
electrones), y ser productos de ruptura 
simple o de reordenamiento (de esqueleto 
o transposición de hidrógeno). Pérdida de 
un fragmento con masa específica puede 
indicar su presencia en la molécula que  
se disocia después de su ionización.

Los iones moleculares de alcoholes decaen 
fácilmente con pérdida del grupo OH. o de la 
molécula H2O; se generan, respectivamente, 
los fragmentos (M-17)+ y (M-18)+.. Los  
iones-fragmento C6H5

+ y C7H7
+ se disocian 

con la pérdida de una molécula de acetileno, 
C2H2, y la generación de señales en m/z 51 y 
en m/z 65, respectivamente. En los espectros 
de masas de acetatos, se observan los iones-
fragmento correspondientes a la pérdida 
de una molécula de ceteno a partir del ion 
molecular (M-CH2=C=O)+.. Estos productos 
son característicos en espectros de masas de 
acetatos (Figura 10).

Tabla 1.  Tipo de iones que se forman en los espectros de masas obtenidos por EI y la información que pueden proporcionar 
sobre la estructura de la molécula.
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Tabla 1 (Continuación)

Tipo de ion Información que aportan Ejemplos

Iones isotópicos

Contribuyen a la información sobre la 
composición elemental de la sustancia.  
Permiten fácilmente vislumbrar la 
presencia de halógenos Cl o Br, S 
o Si, calcular el número de átomos 
de carbono en la molécula, etc.  La 
presencia de iones isotópicos es 
“obligatoria” en el espectro, ya que es 
uno de los criterios de calidad de un 
espectro de masas.

La distribución isotópica de señales en un ion 
molecular en los espectros de congéneres de 
bifenilos policlorados (PCBs), permite determinar 
el número de átomos de cloro en la molécula, 
por la pérdida sucesiva de átomos de cloro del 
ion molecular y de la formación de respectivos 
fragmentos (M-nCl)+ en el espectro de masas de 
uno de los congéneres de PCB (Figura 11).

Iones 
multicargados

Solo se forman en los espectros de 
masas de una determinada clase de 
sustancias, por ejemplo, aquellos que 
contienen heteroátomos (N, S, O), 
anillos aromáticos o heteroaromáticos, 
alto grado de insaturación (enlaces 
conjugados) o cuando se combinan 
varios de estos elementos en la 
molécula.

Poseen intensidad relativamente baja.   Pueden 
tener valores fraccionados.  Por ejemplo, la señal 
en m/z 64 en el espectro de masas de naftaleno 
(M+., m/z 128) corresponde al ion molecular 
dicargado, M2+.  En el espectro de masas de 
pireno, el ion-fragmento en m/z 101 corresponde 
a su ion molecular dicargado (Figura 12).

Iones 
metaestables

Se registran frecuentemente en equipos 
de masas de deflexión magnética, 
particularmente, se estudian, en los 
equipos de doble enfoque (métodos 
DADI, MIKES).  Se forman fuera 
de la cámara de ionización, a partir 
de iones que tienen tiempo de vida 
mayor de 10-6 s, pero menor que el 
tiempo necesario para llegar al detector 
sin disociarse; se manifiestan como 
picos difusos, con una masa aparente 
(número fraccionado), m*, relacionada 
con las masas de iones padre (m1) e hijo 
(m2) por la ecuación m* = m2

2/m1.

En un espectro del ácido benzoico aparecen 
transiciones metaestables (iones m*) 
correspondientes a los procesos de pérdida 
sucesiva del radical OH. y de la molécula CO, así: 
M+.  (M-OH)+ y (M-OH)+  [(M-OH)-CO)]+, 
que confirman el vínculo “genético” entre estos 
iones, sin embargo, no se registra una transición 
metaestable correspondiente a un posible proceso 
directo M+  (M-COOH)+., que en realidad, no 
tiene lugar, ya que NO se registra el ion m* que 
lo confirmaría.

Los procesos de fragmentación tanto 
de ruptura simple, como de reordenamiento 
(transposición) son variados; sin embargo, 
habitualmente, resultan ser comunes  
(rupturas α– y β-, efecto orto, reordenamiento de 
McLafferty) para las moléculas que pertenecen 
a diferentes familias de compuestos; algunas de 
estas reacciones monomoleculares más frecuentes 
en los espectros de masas de un amplio número de 
compuestos orgánicos, se registran de forma lacónica 
en la Tabla 2.

5 Combinación de diferentes estrategias 
para establecer el patrón de fragmentación y 
estructuras de iones

El estudio de la ionización disociativa de 
sustancias con masas moleculares bajas o medianas 
está basado no solamente en las suposiciones 
teóricas, por ejemplo, en las teorías cualitativas sobre 
la estabilidad de productos de disociación (iones y 
partículas neutras) o en la teoría de localización de 
la carga positiva o del centro radical en una molécula
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Figura 9. Espectros de masas (EI, 70 eV) de dos monoterpenoles isoméricos: A. Terpinen-4-ol y B. α-Terpinol.  Sólo en el 
espectro de masas del terpinen-4-ol se observa la señal del ion molecular (en m/z 154), que permite directamente dilucidar el 
peso molecular de este terpeno, mientras que en el espectro del α-terpinol éste no se registra debido a su estabilidad más baja y 
el tiempo de vida muy corto (<10-6 s).  (Tomado de: P.J. Linstrom and W.G. Mallard (Eds.), NIST Chemistry WebBook, NIST 
Standard Reference Database, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD).

Ruptura simple Reordenamientos
Formación de cationes
Eliminación de una molécula de olefina de un catión
Formación de iones acilo
Rupturas alílica y bencílica
Rupturas α- y β-
Ruptura retro-Diels-Alder (RDA)

Transposiciones de hidrógeno
Reordenamiento de McLafferty
Eliminación de una molécula neutra (H2O, H2S, 
CH3OH, HHal)
Apertura de un ciclo y migración de hidrógeno
Efecto orto 
Reordenamiento de esqueleto molecular

Tabla 2. Ejemplos de algunos procesos de disociación por EI más comunes (ruptura simple y reordenamientos) en moléculas 
orgánicas.
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ionizada, o en las reglas generales derivadas de la 
fisicoquímica orgánica, sino, en primer lugar, se 
fundamenta en los resultados de experimentos, o 
sea, espectros de masas.  Existe un arsenal amplio de 

métodos objetivos, experimentales, para establecer la 
ruta de fragmentación de una molécula ionizada, pero, 
infortunadamente, no todos éstos pueden llevarse  
a cabo en  el mismo espectrómetro de masas,  porque
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Figura 10. Espectros de masas típicos (EI, 70 eV) de dos acetatos: A. Acetato de fenilo y B. Acetato de 3-etilfenilo.  (Tomado 
de: P.J. Linstrom and W.G. Mallard (Eds.), NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database, National Institute of 
Standards and Technology, Gaithersburg MD).  Obsérvense los iones característicos de acetatos, productos de reordenamiento, 
correspondientes a la pérdida de 42 unidades de ceteno, CH2=C=O, a partir del ion molecular, M+., respectivamente, en m/z 94 
(A) y en m/z 122 (B). 

Figura 11. Espectro de masas de uno de los congéneres de los PCBs (decaclorobifenilo) (EI, 70 eV).  (Tomado de: P.J. Linstrom 
and W.G. Mallard (Eds.), NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database, National Institute of Standards and 
Technology, Gaithersburg MD).  La pérdida sucesiva de átomos de cloro y la distribución isotópica en el ion molecular, M+., 
confirman la presencia de 10 átomos de cloro en la molécula.   

requieren varias técnicas, ensayos y aproximaciones; 
entre ellas, figuran estrategias netamente químicas 
(derivación), instrumentales (fotoionización, 
colisiones activadas, reacciones bimoleculares, 
configuraciones tándem, etc.) y teóricas, métodos y 

cálculos mecano-cuánticos. 
 Cada molécula o ion se caracteriza por 
las dos propiedades fundamentales: la estructura 
y la reactividad.  Solo en la fase gaseosa, en el  
vacío alto o muy alto logran ponerse de manifiesto las
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Figura 12. Espectro de masas de pireno (compuesto poliaromático, PAH) (EI, 70 eV).   La corriente iónica total está 
representada fundamentalmente por iones moleculares, que descubren su muy alta estabilidad.  El ion en m/z 101 corresponde 
al ion molecular dicargado, M+2, en m (=202)/z (=2).  (Tomado de: P.J. Linstrom and W.G. Mallard (Eds.), NIST Chemistry 
WebBook, NIST Standard Reference Database, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD).

propiedades inmanentes o propias de moléculas o 
iones, ya que no hay influencia de otras moléculas, 
los efectos de asociatividad (típicos para la fase 
condensada) son ausentes, e.g., no hay  intercambio 
de energía, no se logra un equilibrio termodinámico 
en el sistema; las especies moleculares en el 
vacío muestran su reactividad intrínseca, derivada 
netamente de su estructura y de la energía adquirida 
durante la ionización.  Los iones que se forman en 
el espectrómetro de masas, se pueden dividir grosso 
modo en dos grupos, (1) los que no alcanzan a 
disociarse, son estables (viven más de 10-4-10-5 s) y 
(2) los que se fragmentan en la cámara de ionización 
(iones-fragmento) o fuera de ésta (metaestables) antes 
de su detección.  El establecimiento de la estructura 
de cada uno de estos iones, los mecanismos de su 
formación o fragmentación no es una tarea trivial 
-pero tampoco es imposible-, ya que debe conjugar 
varios métodos, experimentales y teóricos. Entre las 
técnicas para establecer la estructura iónica o la ruta 
(patrón) de fragmentación de una molécula ionizada 
se pueden enumerar, entre otras, las siguientes66: 
(1) Marcados isotópico (D2, O18, N15) y químico 
(introducción de grupos, e.g., -F, -OCH3, etc.); 
(2) Determinación de masas exactas de iones y el 
estudio de su distribución isotópica; (3) Estudio de 
transiciones metaestables (DADI, análisis directo de 
iones filiales o MIKES, espectroscopia de energías 
cinéticas de iones analizada por masas, por sus siglas

en inglés); (4) Combinación y estudio comparativo 
de espectros obtenidos con electrones de diferentes 
energías o por diferentes métodos de ionización (por 
ejemplo, EI Vs CI); determinación de afinidades 
electrónicas o protónicas; estudio de reacciones 
bimoleculares; (5) Determinación de energías de 
ionización de moléculas y potenciales de aparición 
de iones-fragmento; (6) Determinación de energías 
de enlaces químicos, energías de activación 
de procesos de disociación u otros parámetros 
termodinámicos moleculares (energías de enlaces); 
estudio de espectros de fotoionización; (7) Estudio 
de reacciones de disociación de iones inducidas por 
colisiones activadas o fotodisociación; (8) Cálculos  
mecano-cuánticos de las energías de formación 
o totales y estructuras iónicas, la elucidación de 
estructuras de fragmentos más probables.  No 
siempre se logran complementar los resultados de 
todos estos métodos, aunque la mayoría de éstos 
sí son imprescindibles cuando se quiere establecer 
correctamente la ruta y, más aún, el mecanismo de 
fragmentación de una molécula ionizada. 

A modo de ejemplo, se muestra la aplicación 
de algunas aproximaciones experimentales y teóricas 
en la espectrometría de masas, para establecer 
un patrón de fragmentación de los derivados 
de γ-arilaminopiperidinas67,68. En la Figura 13 
aparece el espectro de masas del 1,2,5-trimetil 
4-fenilaminopiperidina.   De  acuerdo   con   la   ruta
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sintética para su obtención, se forman los dos 
isómeros espaciales, i.e., con configuraciones cis- y 
trans- (Figura 14).

Figura 13. Espectro de masas (EI, 70 eV) de uno de los estereoisómeros de la 1,2,5-trimetil 4-fenilaminopiperidina (isómero 
trans-).

Figura 14. Isómeros espaciales de las γ-fenilaminopiperidinas: A. 1,2e,5a-trimetil-4e-fenilaminopiperidina (isómero cis-) y B. 
1,2e,5e-trimetil-4e-fenilaminopiperidina (isómero trans-)

Los espectros de masas de ambos 
estereoisómeros, aislados previamente en forma 
individual por cromatografía en columna, son 
cualitativamente iguales (patrón de fragmentación), 
pero las intensidades de sus iones característicos 
son visiblemente diferentes.  Las moléculas de 

γ-arilamino-piperidinas se distinguen por su 
abundante fragmentación (EI, 70 eV), que involucra 
tanto las escisiones simples de enlaces, como las 
transposiciones de hidrógeno y la apertura del ciclo; 
algunos de estos procesos se considerarán en la 
siguiente discusión. 
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La ruptura β, típica para aminas, conduce a 
la formación de iones (M-CH3)

+, que decaen luego 
por ruptura tipo retro Diels-Alder (RDA), con 

formación de los iones en m/z 70, tal como aparece 
en el Esquema 2:

Esquema 2. Formación de iones característicos en m/z 203 y 70, en los espectros de masas de los estereoisómeros de las 
γ-fenilaminopiperidinas A y B, productos de la ruptura β y de la reacción de RDA, respectivamente. 

La composición elemental de los iones en 
m/z 203 y 70 (Figuras 13 y 14) en los espectros 
de γ-fenilaminopiperidinas se confirma por la 
espectrometría de masas de alta resolución (HRMS), 
que ratifica sus fórmulas elementales; el origen de 
estos iones en el espectro lo comprueba la aparición 
de los respectivos iones metaestables m* para las 
transiciones M+.  m/z 203 y m/z 203  m/z 70, 
junto con el análisis de resultados obtenidos por el 
monitoreo directo de iones filiales (DADI).  

La ruptura α, también característica 
para aminas, conduce a la formación del catión 

(M-NHC6H5)
+ en m/z 126, mientras que el catión-

radical (M-NH2C6H5)
+. en m/z 125 es el producto 

de una transposición de hidrógeno; el ion (M-CH3-
NH2C6H5)

+ en m/z 110 confirma la presencia en 
la molécula de ambos grupos, CH3 y NHC6H5.  La 
Tabla 3 contiene la información sobre estos iones 
característicos y permite vislumbrar las diferencias 
cuantitativas que se observan en los espectros 
de los estereoisómeros A y B.  Nuevamente, el 
vínculo “genético” de todos estos iones-fragmento 
se estableció con base en el estudio de transiciones 
metaestables y espectros de DADI.
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Compuesto
(Figura 14)

Orientación 
espacial WM+, % I203/IM+. I126/IM+. I125/IM+. I110/I203

A 2e,4e,5a 7.7 0.20 0.43 0.26 1.29

B 2e,4e,5e 9.0 0.20 0.31 0.89 4.33

Tabla 3. Estabilidad de iones moleculares y relación de intensidades de iones característicos en los espectros de masas de 
los estereoisómeros 1,2e,5a-trimetil-4e-fenilaminopiperidina (A, isómero cis-) y 1,2e,5e-trimetil-4e-fenilaminopiperidina (B, 
isómero trans-)

Como se puede observar, la relación  
I203/IM+ para ambos isómeros es la misma, lo que 

comprueba que la expulsión del grupo metilo sucede 
desde  la  posición  2  y  no de la posición 5 del anillo
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piperidínico, ya que la orientación similar de este 
grupo (2e-CH3) en ambos isómeros conduce a la 
igual probabilidad de su eliminación de los iones M+..  
Empero, se observan notorias diferencias para las 
relaciones I126/IM+, I125/IM+ y I110/I203 en los espectros 
de masas de ambos isómeros.  La pérdida del grupo 
NHC6H5 del ion M+. en el isómero cis- es más rápida 
e intensa que en el isómero trans-, lo que se puede 
explicar por la tensión más alta (efecto estérico) 
entre los grupos 5a-CH3 y 4e-NHC6H5 en la posición  
cis- en la γ-fenilaminopiperidina A, en comparación 
con su disposición trans- en el isómero B.  Lo 
inverso se observa para la relación de intensidades de 
iones I125/IM+ y I110/I203, cuya formación involucra la 
transposición de hidrógeno.

Para explicar este hecho fue necesario, en 
primer lugar, establecer el origen (la posición en el 
anillo piperidínico) del átomo de hidrógeno que migra 
al grupo γ-fenilamino saliente.  Para ello, se sintetizó 
un derivado deuterado de la γ-fenilaminopiperidina, 
cuyo espectro aparece en la Figura 15.  El análisis 
de este espectro claramente demuestra que el átomo 
de hidrógeno involucrado en la transposición del 
hidrógeno y su salida del M+. en forma de la molécula 

de anilina, proviene de las posiciones 3 ó 5 del ciclo, 
ya que el fragmento en m/z 125 (Figura 13) se 
desplaza dos unidades hacía las masas más pesadas 
en el espectro del análogo deuterado (ion en m/z 127) 
(Figura 15).  

Cómo explicar, entonces, que en el espectro 
de masas del isómero trans- la intensidad de iones 
(M-NH2C6H5)

+. sea más alta que en el espectro del 
isómero cis- (Tabla 3). Para ello, es importante 
considerar también los factores cinéticos del proceso 
de la pérdida de la molécula de anilina a partir del ion 
molecular.  Por el método de la fotoionización (PI) 
se midieron los potenciales de ionización de iones 
moleculares M+. de ambos estereoisómeros, así como 
los potenciales de aparición de los iones-fragmento 
(M-NH2C6H5)

+. en m/z 125.  Los resultados de estas 
mediciones se resumen en la Tabla 4.

Los datos experimentales de espectros de 
los análogos deuterados de la γ-fenilaminopiperidina 
y de los potenciales de aparición de los iones 
(M-NH2C5H6)

+. en m/z 125 y energías de activación, 
Ea, del proceso M+.  m/z 125, claramente confirman 
que la pérdida de la molécula de anilina del  
ion molecular no solamente involucra la migración de

Figura 15. Espectro de masas de un análogo deuterado de la γ-fenilaminopiperidina.
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Compuesto Orientación 
espacial

Potenciales de aparición, eV Energía de activación, Ea,       
M+.  (M-NH2C6H5)+.M+. (M-NH2C6H5)+.

A 2e,4e,5a 7.17 9.48 ≈ 2.3 eV

B 2e,4e,5e 7.31 8.75 ≈ 1.4 eV

Tabla 4. Potenciales de aparición de iones moleculares (IP) de los estereoisómeros de la γ–fenilaminopiperidina y de los 
iones-fragmento característicos (M-NH2C6H5)

+. (AP), productos de la transposición de hidrógeno.

los átomos 3-H ó 5-H, sino que en el isómero trans- 
este proceso transcurre mucho más rápido (Ea más 
baja), que en el isómero cis-. Ello permite deducir, 
que es un proceso regioselectivo, ya que en el isómero  
trans- (B) existen dos átomos de hidrógeno 
disponibles en la posición cis- con respecto al grupo 
NHC6H5, mientras que en el isómero cis- (A) hay solo 
un hidrógeno en esta posición; luego, la probabilidad 
de su migración al grupo saliente es más baja.  La 
combinación de datos cinéticos (Ea), transiciones 
metaestables y el estudio de espectros de los  

deutero-análogos de las γ-fenilaminopiperidinas A 
y B, permiten concluir, que la pérdida de la anilina 
sucede a través del proceso de transposición del 
hidrógeno, concretamente, por medio de la 1,4-cis-
eliminación del hidrógeno 3a-H ó 5a-H, según 
el Esquema 3.  Con base en las relaciones de 
intensidades de iones (I126/IM+.) y (I125/IM+.) en los 
espectros de masas de las γ-arilaminopiperidinas, se 
puede establecer la orientación espacial (ecuatorial o 
axial) del grupo 5-CH3 en el heterociclo.
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Esquema 3. El proceso de la 1,4-cis-eliminación del hidrógeno durante la formación de iones característicos (M-NH2C6H5)
+. 

en m/z 125, en los espectros de masas de los estereoisómeros (A) 1,2e,5a-trimetil-4e-fenilaminopiperidina (isómero cis-) y (B) 
1,2e,5e-trimetil-4e-fenilaminopiperidina (isómero trans-)

La elucidación de las estructuras de los 
iones-fragmento es una tarea aún más complicada.  
Aunque existen métodos experimentales para 
establecer el origen de un ion en espectro de masas 
(iones metaestables, DADI, configuraciones tándem 
y espectros de iones-hijo e iones-padre), es más difícil 

deducir cuál es su estructura, sobre todo, que pueden 
existir varias posibles.  Por ejemplo, el ion en m/z 70, 
producto de la ruptura RDA del fragmento (M-CH3)

+ 
(Figura 13, Esquema 2), puede tener diferentes 
estructuras posibles (Esquema 4), a saber:



44 www.scientiachromatographica.com

Esquema 4. Posibles estructuras del ion C4H8N
+en m/z 70 (Figura 13), producto de la reacción RDA del fragmento (M-CH3)

+ 
en los espectros de masas (EI, 70 eV) de las γ-fenilaminopiperidinas A y B.

Cuál es la estructura del ion en m/z 70 
lo podrían sugerir los resultados de cálculos  
mecano-cuánticos (e.g., método semi-empírico 
MNDO) de aquellas posibles estructuras iónicas 
correspondientes al fragmento con la masa exacta 

de 70,0656 u.m.a., determinada por HRMS, y la 
composición elemental C4H8N

+.  En la Tabla 5 
aparecen resultados de cálculos semi-empíricos 
de energías de formación y energías totales de las 
posibles estructuras de iones isoméricos C4H8N

+.

Ion Masa 
exacta

Composición 
elemental Ruta de formación Estructuras

Energía de 
formación, 
kcal/mol

Energía 
total, eV

m/z 70 70.0656 C4H8N
(M-CH3)

+  m/z 70
(m*, DADI)

f1 203, 6 -823,6
f2 192,8 -824,1
f3 224,6 -822,7
f4 216,6 -823,1

Tabla 5. Resultados de los cálculos semi-empíricos (MNDO) de las posibles estructuras del ion C4H8N
+ con m/z 70, producto 

de la reacción RDA del fragmento (M-CH3)
+ en el espectro de masas (EI, 70 eV) de la γ-fenilaminopiperidina.

Según los resultados de los cálculos de 
energías de formación y totales de las estructuras 
alternativas para el ion C4H8N

+, el fragmento f2, 
cuadricíclico, es el más estable, lo que, hasta cierto 
punto, confirma el “mecanismo” de su formación 
por RDA, ya que la ruptura de dos enlaces en el ion  
(M-CH3)

+ (Esquema 2) es un proceso con alto consumo 
de energía cuyo “gasto” puede “compensarse” por la 
formación de un nuevo enlace simple en el ion f2, 
acompañado de los cambios mínimos en la estructura 
(en comparación, e.g., con los fragmentos f3 y f4).

6 Conclusiones

El enorme potencial analítico que brinda la 
GC y la separación de mezclas complejas en columnas 

capilares, unidas directamente a un detector selectivo 
de masas (MSD), permite agregar a los datos de tiempos 
e índices de retención69,70 y áreas cromatográficas 
(análisis cuantitativo), la información espectral.  Los 
espectros de masas,  son “espejos” estructurales de 
las moléculas que se ionizan y se fragmentan acorde 
con su naturaleza química y la energía interna que 
poseen.  En la mayoría de los análisis por GC-MS 
se utilizan sustancias-patrón (análisis ambiental, 
forense, etc.).  Las bases de datos de espectros de 
masas (NIST, Wiley) ayudan sobremanera al proceso 
de interpretación de espectros.  Sin embargo, en 
muchas muestras (mezclas complejas, analizadas 
por GC-MS) es menester establecer la estructura 
de moléculas in situ, con base en sus espectros de 
masas, ya que a menudo no se cuenta ni con las  
sustancias-patrón, ni con los espectros de referencia
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en las bases de datos.  La disociación de moléculas 
orgánicas transcurre acorde con las leyes 
termodinámicas de las reacciones monomoleculares, 
y consta de procesos de fragmentación paralelos 
y sucesivos, en competencia, que acontecen en el 
vacío, cuando no hay efectos de “asociatividad” 
conducentes al equilibrio termodinámico.  Estos 
procesos (formación de iones característicos en 
espectros de masas) permiten no solamente establecer 
la presencia de grupos funcionales o sustituyentes en 
las moléculas, sino, en muchos casos, su disposición 
espacial.  Para el estudio de las estructuras de iones y 
rutas de su fragmentación se requiere combinar varias 
estrategias experimentales (colisiones activadas, iones 
metaestables, reacciones bimoleculares, medición 
de potenciales de ionización y aparición, marcados 
isotópico y químico, etc.) y métodos teóricos (cálculo 
de energías de formación y geometrías, simulación 
computacional de estados de transición, etc.).  
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Resumo

 Neste trabalho são discutidas as principais características 
das partículas superficialmente porosas (também denominadas 
de “core shell particles” ou porous shell particles”) e seu uso em 
HPLC. Dentre as principais vantagens geralmente atribuídas a estas 
partículas, uma das principais é a preparação de colunas com elevada 
eficiência e que permitem análises rápidas. As colunas feitas com 
partículas superficialmente porosas são comparadas com aquelas 
equivalentes empacotadas com partículas totalmente porosas. Outra 
vantagem marcante seria a geração de pressões muito mais baixas, o 
que permite o uso de equipamentos convencionais para separações 
rápidas. Aplicações destas colunas são também discutidas. 
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1 Histórico

1.1. Os pioneiros do desenvolvimento de 
micropartículas para a cromatografia Líquida 
Moderna (HPLC)

Durante vários anos, partículas totalmente 
porosas de tamanhos relativamente grandes foram 
amplamente utilizadas em cromatografia líquida 
de baixa pressão. Apesar de apresentarem boa 
capacidade (ou seja, permitirem a separação de 
quantidades relativamente grandes de amostras), 
apresentavam duas limitações importantes: baixa 
eficiência (número de pratos) e análises lentas. Esse 
último fato deve-se, principalmente, à existência de 
poros relativamente profundos nessas partículas, 
através dos quais os analitos presentes na amostra 
difundem para dentro e para fora, lentamente.  Fato 
similar ocorreu com as partículas poliméricas porosas 
empregadas como empacotamento para troca iônica 
empregadas nos primeiros analisadores automáticos 
de aminoácidos, os verdadeiros percursores dos 
equipamentos modernos para cromatografia líquida. 
Estes materiais apresentavam baixa resistência 
mecânica e não suportavam pressões acima de 
moderadas.

Tal situação começou a mudar somente por 
volta de 1967, quando Czaba Horvath desenvolveu 
os primeiros materiais peliculares para troca 
iônica (1), introduzindo os modernos materiais 
de empacotamento, os quais possibilitaram o 
desenvolvimento da HPLC. Esses materiais 
consistiam em contas de vidro revestidas com uma 
camada fina de um polímero orgânico. A parte central 
rígida (“core”) permitia operações a pressões elevadas 
para a época, mas a eficiência das colunas estava 
bastante aquém do desejado devido às propriedades 
ruins de transferência de massa da fase estacionária. 

Apenas dois anos depois, em 1969, Kirkland 
publicou um trabalho pioneiro que descrevia o 
desenvolvimento de partículas superficialmente 
porosas, as quais apresentam melhores propriedades 
de transferência de massa (2). Esses novos materiais 
de empacotamento foram também denominados, 
na época, de empacotamento poroso ou contas 
com camadas porosas (“porous layer beads”). As 

partículas apresentavam diâmetro médio entre 30 e 
55 µm, consistindo em um núcleo feito com conta de 
vidro ao qual uma camada intermediária de sílica ou 
alumina, de espessura entre 1 e 3 µm, era fundida. 
Esses novos materiais foram amplamente utilizados 
em praticamente todas as formas de cromatografia 
líquida, da troca iônica à fase reversa. Por possuírem 
um volume de poro muito menor, permitiam a difusão 
rápida dos analíticos para dentro e para fora da fase 
estacionária. 

A Figura 1 apresenta uma fotografia dos 
pioneiros do desenvolvimento de micropartículas 
para HPLC: Czaba Horvath e Jack Kirkland.

1.2. O declínio do emprego das partículas 
superficialmente porosas em HPLC

 O desenvolvimento da teoria da 
cromatografia líquida moderna por diferentes 
pesquisadores (3) rapidamente demonstrou que a 
eficiência em cromatografia líquida era governada 
principalmente pelo tamanho e uniformidade das 
partículas da fase estacionária: quanto menores e 
mais uniformes, mais eficientes seriam as colunas. 
Apesar do grande esforço empregado na tentativa de 
desenvolver partículas superficialmente porosas com 
tamanho pequeno, as dificuldades técnicas da década 
de 70 não permitiram grandes avanços nesta direção. 
Assim, com o desenvolvimento de micropartículas 
totalmente porosas com diâmetros inferiores a 10 µm

Scientia Chromatographica Vol.2, N°2, 47-54, 2010

Figura 1. Pioneiros do desenvolvimento de micropartículas 
para HPLC. (a) Czaba Horváth; (b) Jack Kirkland.

(a) (b)
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fez com que o uso das partículas superficialmente 
porosas ficasse relegado ao empacotamento de  
pré-colunas e cartuchos para extração em fase sólida. 
As partículas totalmente porosas eram preparadas 

em tamanhos bastante menores e com faixas mais 
estreitas de distribuição do que as superficialmente 
porosas  sintetizadas  na  época  (Figura 2) .   

O Renascimento das particulas superficialmente porosas      F. M. Lanças

Figura 2. Tipos de partículas utilizadas na preparação de colunas no início da HPLC; (a) partículas superficialmente 
porosas, de grande diâmetro interno (usualmente entre 40 e 60 µm); (b) partículas totalmente porosas de diâmetro 
interno pequeno (usualmente inferior a 10 µm); (c) detalhe dos poros profundos das partículas totalmente porosas.  
Modificado de Poole, C.F. e Poole, S.K., “Chromatography Today”, Elsevier, Holanda, 1995.

Sendo mecanicamente robustas, não requeriam o uso 
de um núcleo e mantinham a característica da difusão 
rápida, característica dos materiais peliculares 
(4). Comparadas com as superficialmente porosas 
da época, as colunas preparadas com os novos 
materiais totalmente porosos apresentavam maior 

capacidade (quantidade de amostra a ser injetada), 
menor tempo de separação e, principalmente, maior 
eficiência (número de pratos, N). A Tabela 1 compara 
algumas das principais características das partículas 
superficialmente porosas e das totalmente porosas.

Tabela 1. Características das partículas totalmente porosas e superficialmente porosas empregadas no início de HPLC.

Propriedade superficialmente porosas totalmente porosas

Tamanho médio de partícula (µm) 30 - 40 3 – 10

Comprimento típico das colunas (cm) 50 - 100 10 – 30

Diâmetro típico da coluna (mm) 2 20

Queda de pressão (psi/cm) 10 - 15 400 – 600

Área superficial (m2 /g) 2 2 - 5
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 No final da década de 80, uma variação do 
empacotamento pelicular foi desenvolvida (5) na 
forma de micropartículas não porosas, com diâmetro 
típico entre 1 e 3 µm.  A principal aplicação e enfoque 
desse material foi na separação de biopolímeros, 
devido à sua elevada resistência mecânica, aliada a 
uma melhora nas propriedades de transferência de 
massa. Isso ocorre principalmente devido à eliminação 
do processo lento de difusão dos biopolímeros 
que nos poros dos materiais convencionais de 
empacotamento acontecia até então. As principais 
desvantagens desse tipo de empacotamento são a 
baixa capacidade e área superficial, além do fato de 
que, devido ao uso de partículas de diâmetro muito 
menor que as anteriormente descritas (tipicamente 
1,5 µm), a queda de pressão das colunas era muito 
elevada, fazendo com que apenas colunas curtas 
fossem empregadas na prática.

1.3. O renascimento das partículas superficialmente 
porosas em HPLC

 O início do século XXI foi marcado por 
intensa pesquisa que visava a diminuição do tempo 
de análise em HPLC (6), sem perdas significativas 
no poder de separação. Assim, durante o início da 
presente década, existiam basicamente dois tipos de 
materiais de empacotamento baseados em sílica e 
comercializados para HPLC: (a) partículas totalmente 
porosas de tamanho médio, entre 3 µm e 10 µm;  
(b) partículas porosas ou não porosas de tamanho 
médio inferior ou em torno de 2 µm. 
 As partículas totalmente porosas, e 
amplamente utilizadas em HPLC nesse período, 
mostraram-se uma excelente opção para a análise 
de biomoléculas, especialmente proteínas e ácidos 
nucléicos. Infelizmente, as limitações de transferência 
de massa, que ocasionavam longos tempos para que 
as macromoléculas possam atravessar a estrutura 
porosa para interagir com o interior da fase 
estacionária, acarretam limitações na velocidade de 
análise dela. Uma alternativa para tentar contornar 
tal limitação de transferência de massa tem sido o 
uso de partículas totalmente porosas de tamanho 
bastante reduzido, usualmente inferior a 2 µm  
(sub-2 µm). Entretanto, devido ao aumento na 

velocidade de eluição dos compostos, os picos 
se tornam bastante mais estreitos, requerendo 
equipamentos especiais de maneira a otimizar o uso de 
partículas tão pequenas. A utilização dessas partículas 
em equipamentos convencionais tem resultado em 
picos bastante largos, eliminando as potenciais 
vantagens da técnica. Outro aspecto importante do 
uso de partículas pequenas é o aumento considerável 
da pressão (acima de 10.000 psi), usualmente superior 
à pressão limite dos equipamentos “convencionais” 
de HPLC atualmente no mercado (7). Esse fato 
deu origem ao desenvolvimento da U-HPLC  
(Ultra- High Performance Liquid Chromatography 
ou Ultra High Pressure Liquid Chromatography - 
Cromatografia Líquida de Desempenho Ultraelevado 
ou Cromatografia Líquida a Pressões Ultraelevadas).
 A U-HPLC utiliza partículas de fase 
estacionária de diâmetro inferior a 2 µm, de maneira 
a melhorar a eficiência em relação às colunas 
convencionais de HPLC. Isso pode ser obtido por 
meio de dois enfoques: uma eficiência maior (maior 
número de pratos) e uma maior resolução, ou em 
análises rápidas com a mesma resolução (ou uma 
mistura dos benefícios dos dois enfoques) (8). Um 
método U-HPLC poderá facilmente economizar até 
75% do tempo de análise quando comparado com 
a mesma situação analítica em que se emprega uma 
coluna convencional de HPLC de seletividade similar 
(2,3). Entretanto, para que tais objetivos sejam 
atingidos, um novo equipamento dimensionado para 
as condições U-HPLC precisa ser adquirido ou, pelo 
menos menos, efetuarem-se “adaptações” expressivas 
em equipamentos de HPLC convencional para que as 
vantagens da U-HPLC possam ser alcançadas. 
 Uma nova alternativa para contornar as 
limitações apresentadas pelas outras opções foi 
proposta em 2000 por Kirkland (11). Revitalizando 
o preparo de colunas superficialmente porosas, 
agora com tecnologia apropriada para o preparo 
de partículas menores e com tamanhos mais 
uniformes e reprodutíveis, Kirkland demonstrou 
o preparo de partículas com diâmetro total entre 
3 e 6 µm, contendo um núcleo (“core”) de sílica 
revestido com uma camada porosa (“porous shell”), 
com espessura entre 0,1 e 1 um e diâmetro de  
poros  em  torno de 30 nm  (Figura 3).  Os resultados
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obtidos neste trabalho demonstraram que as 
colunas preparadas apresentavam eficiência similar 
àquelas equivalentes preparadas com partículas 
totalmente porosas, porém com um tempo de 
análise bastante inferior para macromoléculas em 
razão da diminuição do tempo de transferência de 
massa devido à camada mais fina sobre o núcleo, 
quando se comparam às totalmente porosas. 
Posteriormente (12), Kirkland descreveu o preparo 
de partículas superficialmente porosas com diâmetro 
total de 2,7 µm, contendo uma camada porosa de  
0,5 µm de espessura, com poros de diâmetro igual a 90 
Angstrons (Figura 4). Apesar de a camada superficial

porosa ser relativamente fina, ela representa mais de 
70% do volume total da partícula, aumentando assim 
a capacidade (quantidade de amostra que ela suporta) 
em relação aos problemas iniciais apresentados por 
esse tipo de fase estacionária.

Atualmente, as principais empresas que 
produzem colunas empacotadas com partículas 
superficialmente porosas são: Advanced Material 
Technology, Wilmington, USA (Halo); Supelco, 
Bellefonte, USA (Express); Agilent, Technologies, 
Palo Alto, USA (Poroshell) e Phenomenex, Torrance, 
USA (Kinetex). Vários distribuidores internacionais 
comercializam essas colunas, e diversas empresas 
da área têm apresentado trabalhos em congressos 
internacionais sugerindo que, em breve, deverão 
também comercializá-las.

2 Características das partículas 
superficialmente porosas em HPLC

 As separações ultrarrápidas obtidas com 
o uso das colunas superficialmente porosas não 
são obtidas exclusivamente devido ao tamanho 
relativamente pequeno das partículas (tipicamente 
inferior a 3 µm, já incluída a camada porosa,  
Figura 5) mas, principalmente, devido 
às características típicas do material. As 
partículas são preparadas a partir de sílica tipo  
B, a qual é sintetizada por um processo sol-gel, o qual 
permite melhor controle do tamanho e uniformidade 
das partículas, e da presença de traços de metais, os 
quais podem ocasionar problemas especialmente 
na análise de compostos polares. Posteriormente, a 
densidade das partículas de sílica é aumentada e então 
elas são fundidas à camada porosa, resultando em um 
material único para HPLC.  A Tabela 2 apresenta 
algumas das principais caracterísitcas das partículas 
superficialmente porosas empregadas em HPLC. 
 A dependência da eficiência de uma coluna 
expressa como a altura equivalente a um prato (H) 
em velocidade linear (µ) da fase móvel é dada pela 
equação de van Deemter (3):

H = A + B/ µ + C µ

O Renascimento das particulas superficialmente porosas      F. M. Lanças

Figura 3. Fotomicrografia (SEM – Scanning electron 
micrography) de partículas superficialmente porosas.

Figura 4. Esquema de uma partícula de núcleo fundido 
(“fused core”) ou superficialmente porosa.
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 O valor do termo A, difusão longitudinal, 
reflete os múltiplos caminhos existentes dentro da 
coluna por onde as moléculas do analito poderão 
passar. O tamanho das partículas do empacotamento, 
a distribuição do tamanho delas, e a uniformidade 

da cama empacotada são os principais fatores 
determinantes do valor de A. Devido à elevada 
densidade e à distribuição bastante estreita do 
tamanho das partículas de núcleo fundido, as colunas 
preparadas com elas podem ser empacotadas de 
forma tão ordenada que o valor do termo A será 
significativamente menor do que o tipicamente 
encontrado para colunas empacotadas com partículas 
totalmente porosas. Essa é uma das razões pelas quais 
as colunas superficialmente porosas ou de núcleo 
fundido apresentam número de pratos bastante maior 
do que seria esperado apenas pelo tamanho das 
partículas (12). 
 O termo C, relacionado à transferência de 
massa, reflete o tempo que o analito demora para 
difundir para dentro e para fora da fase estacionária. 
Este termo é relacionado à velocidade da fase 
móvel, uma vez que velocidades maiores interferem 
no equilíbrio entre o analito, a fase móvel e a fase 
estacionária. Quanto mais longo for o caminho que 
um analito tiver que trafegar dentro dos poros da fase 
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Tabela 2. Especificações típicas de uma coluna de HPLC atual contendo partículas do tipo “superficialmente porosas”.

Suporte da Fase Estacionária (núcleo ou fused core)
tipo da silica “tipo B” ultra pura

núcleo
constituído de partículas sólidas de 1.7 µm com uma camada porosa de  0.5 µm na 
superfície

camada porosa fundida na superfície 

área superficial 150 m2/grama

tamanho de poro 90 Å

Fase Ligada na superfície (camada porosa ou porous shell)

Ligação química tipo monomérica

Fase ligada  alta densidade

Capeamento 
(“endcapping”)  

maximizado

Cobertura C18 3.5 µmoles/m2

Cobertura C8 3.7 µmoles/m2

Faixa de pH 2 a 9

Pressão máxima 9,000 psi, 600 Bar

Figura 5. Fotomicrografia de um corte de partículas 
superficialmente porosas, ilunstrando o núcleo (“solid 
core”) e a superfície constituída de uma camada porosa 
(“porous shell”).
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estacionária do suporte, mais impactante será o efeito 
da velocidade da fase móvel na eficiência da coluna. 
O caminho que um soluto tem que passar dentro das 
partículas do suporte da fase estacionária pode ser 
diminuído ao se reduzir o tamanho das partículas, 
o que geralmente é feito para cromatografia líquida 
ultrarrápida. Partículas de menor tamanho apresentam 
menores caminhos para difusão e, portanto, são 
menos afetadas por um aumento na velocidade da 
fase móvel (12). Em função de suas características 
intrínsecas, as colunas superficialmente porosas 
com uma camada de apenas 0,5 µm apresentam um 
caminho para transferência de massa de um terço 
quando comparadas com as totalmente porosas, 
resultando   em  colunas  mais   eficientes  (Figura 6). 

Com o aumento da massa molecular dos analitos, 
a velocidade de difusão diminui, tornando o efeito 
descrito ainda mais evidente. O resultado será 
uma coluna que pode atingir separações bastante 
rápidas (12,13), notadamente para analitos de massa 
molecular elevada. Guiochon (14) recentemente 
mostrou que apesar de, praticamente, nenhuma 
diferença  ser  observada entre o uso de colunas com 
partículas superficialmente porosas e totalmente 
porosas para a análise de moléculas pequenas, no 
caso de macromoléculas, uma cinética muito mais 
rápida e uma melhora marcante em fluxos mais 
elevados foram observados em favor das partículas 
superficialmente porosas. 

3 Aplicações das colunas contendo fase 
estacionária superficialmente porosa

 Apesar de disponível comercialmente em 
pelo menos 4 tipos de empacotamento diferentes 
(C8, C18, Amida e HILIC), a grande maioria das 
aplicações das colunas contendo núcleo fundido 
(superficialmente porosas) publicadas até o momento 
utilizaram colunas do tipo C18. Os interessados no 
assunto devem consultar, pelos menos, as referências 
de 15 a 24.

4 Conclusões

 No presente trabalho, as principais 
características das colunas denominadas 
superficialmente porosas ou com núcleo fundido são 
apresentadas e discutidas. Apesar de desenvolvidas 
originalmente há décadas, essas colunas apenas 
recentemente puderam ser preparadas na forma 
apropriada graças a novas tecnologias da última década. 
De acordo com os dados disponíveis na literatura, 
tanto em periódicos quanto nos folhetos de divulgação 
das empresas que comercializam essas colunas, elas 
apresentam, como principal característica, o fato de 
poderem gerar eficiências elevadas (grande número 
de pratos) em análises rápidas. Essas colunas seriam 
mais rápidas do que as totalmente porosas de 2,0 µm, 
porém operando com metade da pressão (apesar de 
apresentarem estabilidade até pressões elevadas – em 
alguns casos até 12.000 psi), o que permite o uso de 
equipamentos convencionais (25). Apresentando uma 
boa capacidade de carga, elas poderão, no futuro,  
tornar-se interessantes para separações 
semipreparativas e preparativas. Diante de um 
potencial tão promissor, valerá a pena acompanhar 
a trajetória dessas colunas e verificar se irão 
efetivamente ocupar um lugar de destaque na área de 
separações rápidas e eficientes em HPLC.

Referências Bibliográficas

1. Horvath, Cz., Preiss, B, Lipsky, S., Anal. Chem. 39, 
1422 (1967).

2. Kirkland, J., J. Chromatogr. Sci. 7, 361(1969).

O Renascimento das particulas superficialmente porosas      F. M. Lanças

Figura 6. Gráfico de van Deemter comparando a eficiente 
entre colunas de HPLC. (a) 3,5 µm;  (b) superficialmente 
porosa (Figura 4);  (c) 1,7 µm.



54 www.scientiachromatographica.com

Scientia Chromatographica Vol.2, N°2, 47-54, 2010

3. Lanças, F.M. “Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência”, Ed. Átomo, 2009.

4. Majors, R.E., J. Assoc. Off. Anal. Chem. 60,186(1977).
5. Giesche, H., Unger, K.K., Esser, U., Eray, B., Trudinger, 

U., Kinkel, J.N., J. Chromatogr. 465,39(1989).
6. Lanças, F.M., Sci. Chromatogr. 1, 39, (2009).
7. Lanças, F.M., Sci. Chromatogr. 1, 42 (2009).
8. Swartz, M.E. J. Liq. Chromatogr. Rel. Technol., 28, 

1253–63. (2005)
9. Root, D. Techniques and Strategies for Transferring 

Methods from HPLC to UPLC. Waters Corp., Milford, 
MA, 720002520EN.

10.  LoBrutto, R.; Makarov, A.; Jerkovich, A.; McGill, R.; 
Kazakevich, Y.; Vivilecchia, R. J. Liq. Chromatogr. Rel. 
Technol., 31, 2253–85. (2006).

11.  Kirkland, J.J., Truszkowski, F.A., Dilks Jr., C.H.,Engel, 
G.S., J. Chromatogr. A, 890, 3(2000).

12.  Guide to ultra fast HPLC. Quick tips for converting 
conventional reversed phase HPLC separations to ultra 
fast separations. MAC-MOD Analytical Inc., 2007.

13.  Ali, I., Gaitonde, V.D., Grahn, A., J. Chromatogr.Sci. 
48, 386 (2010).

14.  Cavazzini, A., Gritti, F., Kaczmarski,N., Marchetti, N., 
Guiochon, G., Anal.Chem. 79, 5972(2007).

15.  McCalley, D.V., J. Chromatogr. A 1193,85 (2008).
16.  Gritti,F., Guiochon, G., J. Chromatogr. A 1176, 107 

(2007).
17.  Marchetti, N., Guiochon, G., ., J. Chromatogr. A 1176, 

206 (2007). 
18.  Marchetti, N., Cavazzini, A., Gritti, F.,  Guiochon, G.  J. 

Chromatogr. A 1163, 203 (2007).
19.  Gritti,F., Guiochon, G.,  J. Chromatogr. A  1216, 63 

(2009).
20.  Bayram-Hahn,Z., Grimes, B.A., Lind, A.M., Skudas, 

R., Unger, K.K., Galarneau, A., Iapichella, J., Fajula,F., 
J. Sep. Sci. 30, 3089 (2007).

21.  Cunliffe,J.M., Maloney, T.D., J. Sep. Sci. 30, 3104 
(2007).

22.  Ali, I., Eldin,F., Suliman, O., Aboul-Enein, H.Y., LCGC 
(Special Issue), Apr 1 (2009).

23.  Songa,W., Pabbisetty , D.,  Groebera, E.A., Steenwyka, 
R.C., Fast, D.M., Journal of Pharmaceutical and 
Biomedical Analysis 50, 491(2009).

24.  Alexander,A.J., Ma,L.,  J. Chromatogr. A, 1216 , 1338 
(2009).

25.  Chester, T., Am. Lab. 41,11 (2009).
 



55

 



56 www.scientiachromatographica.com



57

Resumo

 Neste trabalho, efetuou-se a separação e a identificação 
dos compostos orgânicos voláteis contidos em madeira tratada 
com creosoto após extração por purga e armadilha à temperatura 
ambiente. Foi utilizada a técnica de cromatografia gás-líquido 
bidimensional abrangente (GC×GC), aliada a analisador de massa 
de tempo de voo (ToF-MS). Demonstrou-se, neste trabalho, a 
potencialidade da utilização da técnica de GC×GC na separação e 
deconvolução espectral dos analitos, conduzindo a identificações 
mais seguras e a tentativas de identificações mais sustentadas de 
compostos desconhecidos.
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1 Introdução

A análise de compostos em matrizes 
ambientais e biológicas origina frequentemente 
cromatogramas complexos, constituídos por 
dezenas de picos que, em condições ideais devem 
ser separados. No entanto, o desafio que se coloca 
ao analista perante uma análise dessa natureza 
não se limita apenas ao problema da capacidade 
cromatográfica, mas prende-se ainda às semelhanças, 
quer estruturais quer das propriedades físico-químicas, 
que muitos dos componentes dessas misturas poderão 
apresentar. Tais fatos são os principais responsáveis 
pelas dificuldades de separação encontradas, que 
se traduzem nas conhecidas e muito frequentes 
coeluições. Essas coeluições são muitas vezes 
impossíveis de se detectarem e identificarem 
por meio de cromatografia-gás líquido de alta  
resolução-detecção por ionização em chama  
(GC-FID – “flame ionisation detector”) e, em 
vários casos, mesmo por cromatografia-gás 
líquido unidimensional-espectrometria de massa  
(1D-GC/MS), em que, apesar do uso de complexos 
processos de desconvolução, muitas das coeluições 
poderão permanecer invisíveis para o operador. 
Um problema adicional resulta ainda da vastíssima 
gama de concentrações em que muitos dos 
compostos se encontram presentes nas variadas 
matrizes. Consequentemente os componentes 
presentes em quantidades vestigiais podem nunca 
vir a ser detectados, se coeluirem com compostos 
de concentração mais elevada, não sendo raro que 
compostos presentes numa concentração reduzida 
constituam os compostos ativos de interesse do ponto 
de vista biológico e/ou toxicológico para uma dada 
matriz. Quando se pretende efetuar a separação e 
a identificação analíticas em amostras complexas, 
como as matrizes ambientais, é importante considerar, 
além da técnica de separação, a adequação da fase 
estacionária em que essa separação poderá ter 
um resultado mais eficaz, e ainda instrumentação 
analítica (por exemplo, seleção do sistema de injeção) 
e sistemas de detecção (1). 

Apesar do crescimento da aplicação da 
cromatografia líquida/espectrometria de massa  
(LC/MS), a GC/MS é, ainda hoje, a técnica hifenada 

mais utilizada para fins de caracterização de 
matrizes ambientais e monitorização/identificação 
dos seus componentes/contaminates. Porém, apesar 
do contínuo desenvolvimento dos equipamentos, 
técnicas e métodos analíticos, uma separação total de 
todos os constituintes da mistura é ainda hoje, com 
frequência, prática e fisicamente inalcançável devido 
à complexidade das amostras a serem analisadas 
(elevado número de componentes, suas semelhanças 
estruturais, formas isoméricas e gamas largas de 
concentração dos analitos). Podem-se esperar, 
portanto, semelhanças entre índices de retenção 
lineares de muitos dos analitos, independente da 
fase estacionária utilizada, levando à sua coeluição. 
O surgimento de novas técnicas de análise que 
maximizam a separação dos analitos constituiu 
sempre uma evolução que pode ser exemplificada pela 
cromatografia capilar, como progressão natural da 
cromatografia de empacotamento, ou do surgimento 
das cromatografias gás-líquido em fases múltiplas, por 
acoplamento de colunas (MP-GC), multidimensional 
(MD-GC) e abrangente (GC×GC), como extensão da 
cromatografia gás-líquido unidimensional. Qualquer 
um desses avanços teve como propósito conseguir 
mais “espaço cromatográfico” para se alcançar a 
adequada separação de todos os analitos presentes 
nas amostras (2,3). Esta pretensão é, na prática, para 
separações realizadas em sistemas de uma dimensão 
limitada física e estatisticamente pelo número 
máximo de pratos teóricos de uma coluna (4-6). 
Assim, a capacidade de uma coluna capilar padrão 
(50 m × 0,25 mm, df = 0,25 μm) poderá ser estimada 
pela equação 1.

 Na equação1 (4) em, que n é o fator de 
capacidade da coluna, N é o número de pratos teóricos 
efetivos da coluna, R  é a resolução, e t2 e t1 são a 
janela de retenção considerada se R = 1 e, admitindo 
que t2/ t1 é 10, sabendo que o tempo típico para um 
componente que não é retido em uma coluna de 50 m

(1)
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é de 100 s, esta coluna consegue potencialmente 
separar, em 60 minutos e em condições ideais, 260 
compostos (note-se que, nessas condições, o primeiro 
pico a ser eluído, sem perturbação do solvente, tem 
pelo menos um k – fator de capacidade – de 3 e, logo, 
um tempo de retenção de 400 s) (6-8).

Essa limitação da cromatografia 
unidimensional é ainda mais evidente caso se aplique 
a teoria estatística da sobreposição de componentes 
(statistical theory of overlap - STO) (3,6,9,11). Na 
equação 1, o fator de capacidade (n) de uma coluna 
constitui apenas o número máximo dos constituintes 
de uma amostra que o sistema cromatográfico poderá 
hipoteticamente separar. Estatisticamente, esse valor 
é manifestamente reduzido considerando que os 
analitos estarão de forma aleatória, e não de forma 
discreta, distribuídos ao longo do cromatograma 
final. Devido à elevadíssima complexidade de 
determinadas amostras, será inevitável a coeluição 
de alguns dos componentes. A utilização da STO 
(equação 2) permitiu mostrar como, numa análise 
cromatográfica, o número de picos separados (S) está 
relacionado com o fator de capacidade (n) da coluna 
e com o número total dos componentes (m) presentes 
na amostra (3,6,9):

A designação P traduz a probabilidade 
que um dado componente tem de se apresentar no 
cromatograma final como um pico individual que é 
igual a

 A aplicação dessa expressão conduz à 
necessidade teórica de se utilizarem colunas com 
capacidade para 290 analitos, de forma  a  garantir  a

separação de metade dos componentes presentes em 
amostras com 100 analitos (6). Fica assim clara a 
limitação da cromatografia unidimensional, apesar do 
seu poder de separação, admitindo sempre condições 
ideais, ou seja, inexistência de caudas nos picos 
cromatográficos (“tailling”), ruído do sistema e 
diferentes magnitudes de concentração dos analitos, 
o que a STO não prevê (3).
 Outro problema que se coloca na análise de 
amostras complexas surge quando um determinado 
composto apresenta várias formas isoméricas 
possíveis. Nessa situação, é de se esperar a obtenção de 
uma forte semelhança de espectros de massa e índices 
de retenção lineares para compostos distintos, o que 
dificultará seriamente o trabalho da identificação. A 
obtenção de espectros de elevada qualidade exige que 
o operador assegure que nenhuma coeluição ocorra, 
e mesmo assim, a análise dos espectros obtidos deve 
ser prudente e rigorosa. 
 A disponibilização comercial de bibliotecas 
de espectros cada vez mais completas e específicas 
associadas a melhores algoritmos de cálculo 
permitiram que a GC/MS seja atualmente a técnica 
mais difundida na identificação de compostos numa 
grande variedade de matrizes. No entanto, são 
muitos os compostos não descritos nas bibliotecas 
comercialmente disponíveis, ou cujos espectros 
foram obtidos em condições diferentes, sendo, por 
isso, aconselhável cada laboratório construir a sua 
própria biblioteca de acordo com as condições do 
equipamento e tipo de detector de massa que utiliza. 
A conjugação desses dados espectrais com índices de 
retenção lineares obtidos para colunas de polaridades 
diferentes constitui 1D-GC/MS, um instrumento 
muito valioso na identificação de compostos 
(11,12). Os espectrómetros de massa são geralmente 
classificados com base nos seus analisadores de massa, 
sendo os instrumentos de GC/MS mais comumente 
usados os quadropolos e os de aprisionamento de 
íons (“ion-trap”), seguidos dos de setor magnético. 
Recentemente têm conquistado adeptos os GC/
MS com analisador de massa de tempo de voo  
(“time-of-flight”, GC/ToF-MS). Nas aplicações em 
GC, o processo  pelo qual a informação espectral 
é obtida, em relação ao eixo do tempo, pode ser 
classificada em “processos de varredura” e “processos 

(2)

(3)
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de vetor”. Os instrumentos de setor magnético, 
quadropolo e aprisionamento de íons são instrumentos 
de varredura que produzem espectros de massa 
medindo sequencialmente a intensidade de cada m/z 
individual no intervalo de massas selecionado. Os 
analisadores de tempo de voo são baseados no fato de 
que, após a aceleração uniforme na fonte iônica, os 
íons alcançarão o detector numa razão inversamente 
proporcional à sua massa, sendo instrumentos 
equipados com detectores multicanais que medem 
a intensidade de todos os fragmentos m/z, no 
intervalo de massas selecionado, simultaneamente, 
sem necessidade de varredura. A introdução do  
ToF-MS permitiu a obtenção de espectros de massa 
que, independente da região do pico, mantêm-se 
em perfil constante durante toda a sua eluição (13) 
devido à eliminação dos efeitos de distorção dos 
espectros de massa colecionados em analisadores 
de massa de varredura, consequência da eluição 
dinâmica dos analitos. Devido à sua elevada taxa de 
extração de íons, que pode gerar até 500 espectros por 
segundo, e à detecção simultânea de todos os íons, 
que garante a ausência de deformação espectral ao 
longo do pico, o ToF-MS permite, mesmo em perfis 
de coeluição, a utilização, com sucesso, de algoritmos 
de deconvolução espectral e de detecção de picos e, 
assim, a possibilidade de introduzir uma verdadeira 
resolução espectral (14). Estes algoritmos permitem 
resolver, com precisão, cada um dos compostos 
presentes na amostra em análise, mas, apesar disso, 
a variável operador é ainda mais importante do 
que foi anteriormente no sentido de providenciar 
uma correcta utilização dessa potente ferramenta. 
O ToF-MS, permitindo uma maior velocidade de 
aquisição de dados, potencializou finalmente a 
utilização de “fast” GC (GC em modo rápido) como 
metodologia analítica para amostras complexas 
em rotina e abriu as portas à utilização de um novo 
modo de cromatografia multidimensional, chamada 
cromatografia abrangente bidimensional (GC×GC) 
(14). Um processo cromatográfico é considerado 
“abrangente” se respeitar as seguintes condições: 
a transferência quantitativa e qualitativa de toda a 
amostra a se analisar da primeira para a segunda coluna 
cromatográfica, e o princípio da ortogonalidade, isto 
é, a independência total da separação entre os dois 

sistemas separativos (16). Um exaustivo artigo de 
Cláudia A. Zini (16) detalha com muita clareza essa 
técnica, estando bem explicitadas outras referências 
relativas a GC×GC e, por isso, aconselha-se a leitura 
desse trabalho. O resultado final da experiência 
de GC×GC é não só um aumento da sensibilidade, 
dada a focalização sucessiva a que os analitos estão 
submetidos, como também um poderoso sistema de 
resolução, permitindo separar e identificar compostos 
de matrizes complexas sem prejuízo do tempo de 
análise (17,18).
 O creosoto (CAS # 8001-58-9) é um 
produto utilizado principalmente como preservador 
de madeira sujeita a condições atmosféricas 
(postes telefônicos, de eletricidade, de vedações 
e, principalmente, em dormente (19,20).  É uma 
mistura complexa, constituída por hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos (PAHs), fenóis e compostos 
heterocíclicos em nitrogênio, enxofre e/ou oxigênio 
(NSO), na qual dos 10.000 estimados, apenas perto 
de 300 se encontram identificados (21). A maior parte 
dos compostos identificados têm sido classificados 
como tóxicos, carcinogênicos e mutagênicos 
e, consequentemente, relacionados com efeitos 
nefastos na saúde humana. Os resíduos de madeira 
tratada com creosoto estão classificados pela União 
Europeia como resíduos perigosos (22), sendo o seu 
destino final um problema ambiental. Essa situação 
tem tornado atrativo o estudo e o desenvolvimento 
de metodologias de descontaminação, em particular 
daquelas que possam promover a reutilização e a 
reciclagem da madeira contaminada. Entre as novas 
metodologias, encontra-se o processo eletrocinético 
(EK) que utiliza “a corrente eléctrica como agente de 
limpeza” (23). O processo baseia-se na ação de um 
campo elétrico que promove o transporte de espécies 
poluentes de uma matriz a ser descontaminada para 
os eletrodos, dos quais podem ser removidas.
 Neste, trabalho as técnicas de  
1D-GC/ToF-MS e de GC×GC/ToF-MS foram 
aplicadas na caracterização de compostos voláteis de 
madeira tratada com creosoto e na monitorização da 
descontaminação, por eletrorremoção, de resíduos de 
madeira creosotada, a qual chegou ao fim do seu ciclo 
de vida.

Scientia Chromatographica Vol.2, N°2, 57-68, 2010
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2 Materiais e métodos

2.1. Madeira tratada com creosoto
O estudo descrito foi efectuado utilizando 

amostras provenientes de travessas de madeira 
de Pinus pinaster Ait, tratadas com creosoto. As 
amostras foram recolhidas na estação da Pampilhosa 
e pertenciam a travessas com 20 anos de utilização 
nas linhas de estradas de ferro. As travessas foram 
tratadas originalmente na unidade de preservação 
de madeira de estradas de ferro do Entroncamento. 
A formulação e a classificação original do creosoto 
são desconhecidas, bem como o seu processo de 
impregnação.

2.2. Reagentes
Mistura de PAHs (acenafteno, acenaftileno, 

antraceno, benz[a]antraceno, benzo[b]fluoranteno, 
benzo[k]fluoranteno, benzo[ghi]perileno, benzo[a]
pireno, criseno, dibenz[a,h]antraceno, fluoranteno, 
fluoreno, indeno[1,2,3-cd]pireno, 1-metilnaftaleno, 
2-metilnaftaleno, naftaleno, fenantreno e pireno) 
foi obtida em Supelco, Bellefonte, PA, EUA; 
padrões de terpenos, quinolina e isoquinolina  
(Sigma–Aldrich, Steinheim, Alemanha), e 
uma mistura de hidrocarbonetos de C8 até C27 
(AccuStandard, New Haven, CT, USA) foram 
utilizados para auxiliar o processo de identificação. 

2.3. Voláteis de creosoto – amostragem por 
“headspace’

Travessas de madeira tratada com creosoto 
foram cortadas de maneira a resultarem aparas. Uma 
amostra composta de 10 g de aparas de madeira 
(amostra obtida de corte transversal contendo 
superfície, parte central e arestas) foi pesada e 
colocada dentro de um frasco de vidro com um 
volume de 250 mL, e conectou-se a uma fonte de 
nitogênio (fluxo a 100 mL/min), sendo os voláteis 
purgados e capturados por um período de 2 horas à 
temperatura ambiente para um tubo com adsorvente 
(Porapak Q - 117 mg, SKC, Eighty Four, PA, EUA). 
Os voláteis foram eluídos do tubo de Porapak Q com 
1 mL de solução de pentano:éter dietílico (1/1, v/v). 
O extrato final foi concentrado a 0.5 mL utilizando 
um microevaporador concentrativo Kunderna-Danish 

(Supelco, Bellefonte, PA, EUA).

2.4 Processo eletrodialítico. 
Os ensaios foram conduzidos em uma célula 

laboratorial de remediação eletrodialítica, segundo o 
método descrito pormenorizadamente na dissertação 
de A. Ribeiro (24). 
A travessa foi moída, e 50 g da serragem resultante, 
após ela ter sido saturada com água destilada, 
foram colocadas no interior da célula eletrocinética 
laboratorial. A amostra foi submetida ao processo 
eletrodialítico durante 15 dias, a uma densidade 
de corrente constante de 0.2 mA/cm2 e a um fluxo 
eletrolítico aberto de 0.5 mL/min. As soluções do 
católito e do anólito foram recolhidas a cada 24 ou 
48 horas, e os analitos obtidos por extração por fase 
sólida (SPE), utilizando ENVI-18 Disks. Os extratos 
resultantes foram, após concentração a 1.0 mL, 
analisados por GC/MS.

2.5 GC-FID
O sistema consistiu em um cromatógrafo 

gasoso HP 6890 (Agilent Technologies, Burwood, 
Australia) equipado com um FID. A coluna analítica 
foi uma BPX5 (30 m×0.25 mm i.d., 0.25 μm de 
espessura de filme (df); SGE International, Ringwood, 
Australia). A programação de temperatura iniciou-se 
com 35 ºC (1 min), depois aumentou até 170 °C a  
20 ºC/min (manteve-se 5 min a 170 ºC), depois até 
290 ºC a 2 °C/min e se manteve nessa temperatura por 
20 min. Foram injetados 1 μL de amostra em modo 
splitless (sem divisão). A temperatura do detector e 
injetor foi de 300 ºC.

2.6 GC×GC/ToF-MS 
Esse sistema consistiu em um cromatógrafo 

gasoso HP 6890 (Agilent Technologies, Burwood, 
Australia) e um espectrômetro de massa de tempo 
de voo (ToF-MS) Pegasus II (LECO, St. Joseph, MI, 
EUA). O ToF-MS operou a uma taxa de aquisição de 
100 Hz, utilizando um intervalo de massas m/z de  
45–600 e uma voltagem da placa de 
multicanal de 1700V; o MS operou no 
modo de ionização eletrônica (EI) a 70 eV.  
Os cromatogramas de ionização total (TIC) foram 
processados  utilizando  o   software  automático   de 
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processamento de dados ChromaToFTM. Tal sistema 
foi equipado com um sistema criogênico de modulação 
longitudinal (LMCS), operando com um período 
de modulação de 6 s a −20 ºC. Aproximadamente 
1 μL de volume de amostra foi injectado a 300 ºC 
num injetor com divisão/sem divisão (S/SL split/
splitless) no modo de pulso de SL (tempo de purga 
1 min, fluxo da purga 50 mL/min, fluxo total de 51 
mL/min, pressão do pulso de 50 psi durante 1 min). 
Após 2 min, a razão de divisão foi ajustada a 1:20.  
Utilizou-se um par de colunas com uma coluna 
na 1ª dimensão BPX5 (30m×0.25mm i.d., 0.25 
μm de espessura de filme (df); SGE International, 
Ringwood, Australia) acoplada diretamente a uma 
coluna na 2ª dimensão BPX50 (1.0m×0.15mm i.d., 
0.15μm df, SGE International, Ringwood, Austrália). 
A temperatura inicial do forno foi ajustada em 60 ºC 
(mantido por 0.2 min) e depois aumentou até 170 ºC 
a 20 ºC/min (manteve-se por 5 min a 170 ºC), depois 
até 290 ºC a 2 ºC/min e se manteve nessa temperatura 
por 20 min. A linha de transferência foi ajustada a  
350 ºC, e a fonte a 200 ºC. Foi utilizado hélio como gás 
de arraste a fluxo constante de 1.0 mL/min. Utilizou-
se uma coluna de sílica desativada na interface de 
0.50m × 0.1mm i.d., localizada a 0.21 m dentro da 
linha de transferência e a 0.29 m dentro do forno.

2.7 PTV-GC×GC-NPD 
As injeções que utilizaram vaporização 

a temperatura programada (PTV – programed 
temperature vaporization) foram efetuadas por meio 
de um injetor de elevado desempenho Optic 3 (ATAS 
GL International, Veldhoven, Holanda) que estava 
conectado em série com um sistema CombiPAL 
Focus (CTC Analytics AG, Zwingen, Suiça) e um 
Agilent 6890 GC (Agilent Technologies, Burwood, 
Australia). Para efetuar as análises de GC×GC, 
o cromatógrafo foi equipado com um sistema 
criogênio longitudinalmente modulado (LMCS) da 
Chromatography Concepts (Doncaster, Australia). 
Utilizou-se o software ChemStation da Agilent para 
instruir o controlador electrônico do modulador 
para iniciar a modulação em um tempo definido. O 
sistema CombiPALFocus e o injetor Optic 3 foram 
controlados por um software Cycle Composer, 
versão 1.5.2, e ATAS Evolution Workstation, versão 

1.2, respectivamente. Na 1ª dimensão do sistema de 
GC×GC, foi usada uma coluna BPX5 (5% de fenil 
em polidimetilssiloxano), de 30m × 0.25mm i.d., 
0.25μm df, SGE International, Ringwood, Australia), 
e na 2ª dimensão, uma coluna BPX50 (50% de fenil 
em polidimetilssiloxano), de 0.5m×0.15mm i.d., 
0.25μm df, SGE International, Ringwood, Australia). 
As injeções de volume de 1 μL foram efetuadas com 
uma rampa de temperatura do injetor de 35 a 280 ºC 
a 16ºC/s. Após 1 min de splitless, a razão de partição 
foi ajustada a 1:100 e, após 2 min, a 1:20. Durante 
a injeção, o gás de arraste hidrogênio foi ajustado a 
um fluxo de 3.0 mL/min e, após esse tempo, a 1.0 
mL/min. O temperatura do forno foi programada 
de 35 ºC (mantida durante 1 min) até 170 ºC a  
20 ºC/min (mantida por 5 min), seguida de uma rampa 
de até 290 ºC a 2 ºC/min e aí mantendo-se durante 
20 min. Os fluxos do detector NPD (Agilent) foram 
hidrogênio a 2.2 mL/min (gás de arraste + make-up), 
ar a 70.0 mL/min e N2, como make-up, a 5.0 mL/
min. Utilizou-se um offset a 30 pA. O detector operou 
a 325 ºC com uma taxa de aquisição de dados de  
50 Hz. O período de modulação do GC×GC foi de 
4 s a uma temperatura de −20 °C de 4 a 88 min. Os 
dados de  GC×GC foram transformados por meio 
de um programa desenvolvido no laboratório, e 
os diagramas de contorno obtidos pelo Transform 
software (Fortner Research,Virginia, EUA).

2.8 Célula eletrocinética laboratorial 
As experiências foram efetuadas em uma 

célula eletrocinética laboratorial desenvolvida 
na Technical University of Denmark (25) e que 
está descrita em detalhe em (24). As condições 
operacionais estão descritas em (27).

3 Resultados e discussão

3.1 Fração volátil em aparas de madeira impregnadas 
com creosoto
 A fração volátil de amostra composta de 
traves de madeira tratadas com creosoto foi extraída 
por purga e armadilha (purge and trap – P&T),  
sendo os analitos recolhidos por extração com uma 
mistura de pentano/éter dietílico 1:1 (v/v).  O extrato
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foi analisado por 1DGC-FID (numa coluna DB5) e 
GC×GC/ToF-MS (num conjunto de coluna BPX5/
BPX50) de acordo com as condições indicadas 
na seção de materiais e métodos. Esse conjunto de 
colunas foi escolhido em detrimento de BPX5/
BPX20, uma vez que neste segundo caso, apesar da 
boa resolução cromatográfica obtida, o efeito de pico 
fora de ciclo (“wrap-around”) é muito acentuado. 
Como se observa da Figura 1A, o cromatograma de 
1DGC-FID apresenta-se complexo, embora reflita 
apenas a fração volátil da amostra. A mesma amostra 
submetida a GC×GC/ToF-MS, representada na 
Figura 1B, permite verificar, como era de se esperar, 
um aumento do sinal para a maioria dos compostos, 
num fator de 5-10, devido ao efeito da modulação 
à qual os diferentes picos são submetidos (período 

de modulação de 6 s) durante o processo de eluição 
da primeira para a segunda coluna do sistema. Tal 
observação permite confirmar uma das vantagens 
mais evidentes da técnica de GC×GC, independente 
do sistema de detecção utilizado, como a técnica 
analítica adequada para análise de amostra, em geral 
de elevada complexidade, bem como, neste caso 
particular, na detecção de compostos que se encontram 
em concentrações ao nível vestigial. O efeito de 
focalização, obtido na zona de armadilha criogênica 
do LMCS, e que é proporcionado pela modulação, 
constitui igualmente um processo conservador de 
massa, já que a transferência da amostra da 1ª para 
a 2ª coluna é quantitativa. Essa focalização reduz 
a largura do pico e, consequentemente, aumenta a 
razão sinal/ruído (S/N).
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Figura 1. (A) Cromatograma de 1D-GC-FID da fração volátil de creosoto. (B) Diagrama de contornos obtido após GC×GC/
ToF-MS da mesma amostra. Condições de amostragem e cromatográficas, ver Materiais de métodos.

 No âmbito deste trabalho foi utilizado o 
software de processamento ChromaToF. Aqui, o 
número máximo de picos a serem processados foi 
de 4000 (com uma razão de S/N > 100). A tabela 
resultante forneceu 4000 compostos, muitos deles 
com atribuições incorretas (múltiplas entradas para 

o mesmo composto eluindo em diferentes tempos 
de retenção, mas ao qual era atribuída a mesma 
identificação; analitos modulados em dois picos 
na segunda dimensão ou picos largos na segunda 
dimensão, reconhecidos pelo software como  
sendo dois picos individuais).  Nessas circunstâncias,
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e retirados os falsos positivos, resultaram 2500 
compostos. Desses, aproximadamente 300 foram 
considerados (tentativamente) identificados, uma 
vez que apresentavam uma relativa correspondência 
com os compostos presentes na biblioteca de 
espectros NIST98 MS superior a 850. Entre eles, 
300 compostos são de vários grupos funcionais, 
destacando-se fundamentalmente os hidrocarbonetos 

poliaromáticos, fenóis, derivados benzênicos, 
hidrocarbonetos e ainda compostos heterocíclicos 
contendo átomos de nitrogênio, enxofre e/ou 
oxigênio.
 A figura 2, mostra de forma esquemática 
num diagrama bidimensional as famílias funcionais 
dos compostos identificados.

Figura 2. Diagrama bidimensional das famílias dos compostos identificados por GC×GC/ToF-MS.

A detecção e posterior identificação por 
GC×GC/ToF-MS dos compostos nitrogenados foi 

possível utilizando GC×GC-NPD.  A Figura 3 ilustra 
o diagrama de contorno obtido para este caso.

Figura 3. Diagrama de contornos obtido após GC×GC-NPD. Ver as condições analíticas no texto.
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Estes resultados são particularmente 
significativos, uma vez que a classe dos compostos 
nitrogenados são considerados por muitos autores 
como sendo altamente tóxicos, mesmo a baixas 
concentrações e capazes de efeitos genotóxicos e 
teratogênicos com impacto ambiental, o que poderá, 
em alguns casos, exceder aqueles conhecidos para os 
seus análogos PAHs (28-30).

Utilizando GC×GC, a probabilidade de se 
obterem espectros limpos para posterior identificação 
por comparação com a biblioteca de espectros é 
virtualmente elevada, comparada com sistemas 
1D-GC. Além disso, a complexidade das amostras 
não permite uma identificação aceitável para 
compostos vestigiais quando se utiliza um sistema 
unidimensional. Adicionalmente, o fato de, na  
1ª dimensão, ocorrer uma separação de acordo com os 
pontos de ebulição (coluna BPX5) e, na 2ª dimensão, 

a separação decorrer da polaridade (BPX50), permitiu 
ainda considerar ambas as características físicas como 
auxiliares no processo de identificação.

Uma das características importantes do 
ToF-MS consiste na aplicação dos algoritmos e 
deconvolução espectral e de detecção de picos (“mass 
spectral deconvolution” e “peak find”). Apesar da 
simetria de muitos picos, os algoritmos são capazes 
de reconhecer variações mínimas em espectros 
sobrepostos, detectar a coeluição de vários compostos 
e assim proceder à sua separação. A deconvolução 
espectral, executada pelo algoritmo, permite 
identificar todos os constituintes desse pico, como se 
ilustra, por exemplo, na Figura 4. Caso se adicione 
a essa característica, resolução espectral, o elevado 
poder separativo obtido por GC×GC, obtém-se uma 
técnica poderosíssima na detecção e identificação de 
compostos em matrizes complexas.

Figura 4. Exemplo da deconvolução espectral obtida numa janela de retenção de 1865 a 1882 segundos. (A) representa 
o cromatograma de ionização total (TIC) e (B) representa o cromatograma deconvolucionado nos fragmentos diagnósticos 
(indicados a cores) dos compostos que coeluem sob o mesmo pico.

3.2 Tratamento por eletroremediação de amostras 
impregnadas com creosoto: caracterização das 
frações por GCxGC-ToF-MS
 Os resíduos de madeira (tratada) com 
creosoto foram tratados pelo processo eletrocinético e 
as soluções do ânodo e do cátodo foram extraídas em 
fase sólida (SPE) e analisadas por GC×GC/ToF-MS. A 
análise qualitativa dos diagramas de contornos obtidos 
para cada uma das soluções dos eletrodos, Figura 
5, foi efetuada utilizando o software ChromaToF. 

Verificou-se, após proceder à identificação dos 
compostos mais representativos em cada uma das 
soluções e utilizando a metodologia anteriormente 
descrita para o caso dos compostos voláteis, que os 
PAHs, os fenóis e a maioria dos heterocíclicos N, S  
e/ou O se deslocam na célula eletrocinética na direcção 
do compartimento do ânodo. Porém, os azarenos 
(heterociclos nitrogenados) movem-se na célula  
na direção do cátodo, sendo encontrados no extrato 
da solução  do  católito.  Os  PAHs  encontram-se  na 
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solução do anólito em concentrações baixas em 
oposição às concentrações elevadas encontradas nos 
extratos de madeira tratada. Os compostos fenólicos 
do creosoto deslocam-se na direção do compartimento 
do ânodo, onde são encontrados em concentrações 
elevadas.

 Dado o elevadissímo número de compostos 

detectados, não é possível apresentar uma tabela 
exaustiva dos constituintes de cada uma das frações. 
No entanto, assumindo uma razão S/N>50, foram 
detectados aproximadamente 300 compostos na 
solução do cátodo e 500 compostos na solução do 
ânodo, sendo que 76 foram detectados em ambas as 
soluções, eventualmente devido a efeitos de difusão.

Figura 5. Representação 3D após GC×GC/ToF-MS, ilustrando a composição no católito e anólito. Condições analíticas, ver 
no texto.

Esse resultado permite observar que a 
eficiência do processo eletrocinético, como método 
de remediação de madeira tratada com creosoto nas 
condições experimentais utilizadas, está relacionada 
com a solubilidade dos diferentes componentes do 
creosoto. Os fenóis e os compostos heterocíclicos 
mais solúveis são removidos eficientemente. Por 
outro lado, a remoção de PAHs, nas condições 
experimentais usadas, especialmente aqueles com 
mais de 4 anéis (os mais tóxicos), não foi eficiente. 
Essa técnica pode ainda ser otimizada por ajuste 
do pH das soluções de eletrólito ou pela utilização 
de agentes químicos que aumentem a solubilização 

dos compostos a serem removidos, trabalho esse 
atualmente em desenvolvimento.

A remoção de compostos tóxicos como 
azarenos e fenóis, ao diminuir a toxicidade da 
matriz original, constitui um avanço significativo em 
processos de remediação, pois pode viabilizar, com 
maior sucesso, um passo complementar e talvez mais 
efetivo de biodegradação.

4 Conclusões

Com  a  utilização do GC/ToF-MS, foi possível uma 
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resolução espectral tal, que permitiu, em casos de 
coeluição, a obtenção de espectros viáveis, passíveis 
de serem utilizados para identificação. A utilização de 
GC×GC permitiu incrementar a separação analítica 
dos componentes das amostras em estudo. A sua 
hifenação com ToF-MS reuniu as duas vantagens, 
resolução espectral e maximização separativa, 
resultando numa poderosíssima ferramenta para a 
caracterização de matrizes complexas.
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SIMCRO 2010
Simpósio Brasileiro de Cromatografia e Técnicas Afins

14 a 16 de Setembro, 2010 - Campos do Jordão (SP)

PROGRAMA PRELIMINAR

O Programa Científico do SIMCRO 2010 envolverá as seguintes atividades, descritas em maiores detalhes 
nas páginas seguintes:

1. Conferências Plenárias: ministradas por 
convidados da organização do evento, sendo pessoas 
de grande destaque internacional em sua área de 
atuação.

2. Simpósios Satélites: apresentados por 
pesquisadores nacionais e internacionais na forma 
de palestra oral; abordam resultados e pontos de 
vista importantes a respeito de temas altamente 
relevantes para a sociedade brasileira na atualidade. 
Os tópicos a serem apresentados deverão ser 
encaminhados para análise e serão selecionados por 
uma equipe coordenada por pesquisador  de grande 
reconhecimento na área do simpósio.

3. Pôsteres: apresentados por pesquisadores 
os quais submeterão previamente um resumo para 
avaliação por uma comissão de especialistas que 
constitui o Comitê Organizador e seus assessores 
ad hoc. Os resumos aceitos entrarão no programa 
do evento, e os pôsteres poderão ser apresentados, 
devendo ficar expostos durante todo o dia para 
consulta e, pelo menos, um dos autores deverá estar 
presente às 17:30h do dia da apresentação para 

discussão com os interessados. Somente após esta 
etapa, os certificados de participação serão entregues.

4. Exposição: apresentada pelas principais 
empresas que operam no Brasil na área de técnicas 
de separação e afins. Os últimos lançamentos das 
empresas estarão em exposição, com técnicos 
especializados para discussão dos problemas dos 
usuários. Particularmente para os pesquisadores dos 
estados do Norte e Nordeste, será uma oportunidade 
para discutir com todas as grandes empresas da área 
em um só local e oportunidade, contando ainda com 
a possibilidade de ver pessoalmente o equipamento 
de interesse, além de agendar, com maior facilidade, 
visitas, obter catálogos, notas técnicas, etc.

5. Seminários Técnicos: são apresentados pelas 
empresas patrocinadoras do evento, visando divulgar 
a mais recente tecnologia a respeito de seus produtos, 
levando ao participante informações técnicas 
relevantes e atuais. Regra geral, as empresas trazem 
seus pesquisadores da matriz para apresentação 
destes seminários.
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13/ Setembro/ 2010 (Segunda-feira)

Cursos Pré-Congresso

08:00 – 10:00 Retirada de Material. Inscrições                                                         
09:00 – 17:00 SHORT-COURSES                                                                                  

1.  Avanços Recentes em HPLC .............................................. sala 8 (Chilan)
Coordenador: Profa. Dra. Maria Eugênia Queiroz
 Universidade de São Paulo, FFCLRP

2.  LC/MS & LC/MS/MS .......................................................... sala 7 ( Bariloche)
Coordenador: Prof. Dr. Fernando M. Lanças
 Universidade de São Paulo, IQSC

3.  Avanços Recentes em GC Capilar e GC/MS ................. sala 6 (Vermount)
Coordenador:   Profa. Dra. Elena Stachenko
 Universidade de Bucaramanga, Colombia

4.  Determinação de Resíduos e Contaminantes 
em Alimentos e Fluidos Biológicos ................................... sala 5 (Courchevel)
Coordenador: Prof. Dr. Álvaro dos Santos Neto
 UNIFAL – IQSC/USP 

 17:00  Encerramento dos cursos
 17:15 – 19:00 Coffee-break com os participantes e docentes
   Recepção dos congressistas e entrega de material

   Inscrições.                                                                          
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Sala Chilan [sala 8]
10:30 – 11:00  Permution
11:00 – 11:30  Agilent
11:30 – 12:00  Agilent
12:00 – 12:30  Jasco-Cromatec

 12:30 - 14:00 Intervalo/Almoço (visita a Exposição)

 14:00 – 17:00 Simpósios Satélite

 SS-01 Avanços Recentes na Análise de Fármacos em Fluidos Biológicos
  Coordenador: Pierina Bonato (USP-FCFRP) ............................ sala 5 (Courchevel)
  
 SS-02 “Green-Chemistry”/ Meio Ambiente 
  Coordenador: Renato Zanella (UFSM-SC) ............................... sala 6 (Vermount)
  
 SS-03 Análise de Compostos Voláteis: Aromas,Fragrâncias, Óleos Essenciais 
  Coordenador: Fábio Augusto (UNICAMP-IQ) ......................... sala 7 ( Bariloche)
 
 SS-04 Acoplamento Cromatografia-MS
  Coordenador: Álvaro dos Santos Neto (UNIFAL-MG) ............ sala 8 (Chilan)

17:00   Coffee-break e visita à Exposição

 17:30-18:30 Discussão da Sessão de Pôsteres

18:30 Reservado para reuniões de associação científicas, grupos de discussão e congêneres 
(favor agendar)

 19:30  Encerramento das atividades científicas do dia

14/ Setembro/ 2010 (Terça-feira)

 08:00 – 10:00 Cerimônia de Abertura    Auditório ASPEN
   Fernando M. Lanças, Maria Eugênia Queiroz, Elena Stashenko
   Homenagens a pesquisador que tenha se destacado trazendo grande contribuição para  
   a área.
   Conferência de Abertura

 10:00 – 10:30 Coffee break. Abertura da Exposição  Grande Salão
 
 10:30 – 12:30 Seminários Técnico/Exposição/ Pôsteres                                                                       

Sala Bariloche [sala 7]
10:30 – 11:00  Perkin Elmer
11:00 – 11:30  Applied 
11:30 – 12:00  Waters 
12:00 – 12:30  Dionex 
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15/ Setembro/ 2010 (Quarta-feira)

08:30 – 09:10 Conferência Plenária    Auditório ASPEN

09:10 – 09:50 Conferência Plenária   Auditório ASPEN

09:50 – 10:00 Discussão sobre a Sessão  Auditório ASPEN

10:00  Coffee-break   [Exposição] Grande Salão 

10:30 – 12:30 Seminários Técnicos  [vide Programa]

Sala Bariloche [sala 7]
10:30 – 11:00  Nova Analitica
11:00 – 11:30  Nova Analitica
11:30 – 12:00  Nova Analitica
12:00 – 12:30  Nova Analitica 

Sala Chilan [sala 8]
10:30 – 11:00  VETEC 
11:00 – 11:30  Allcrom
11:30 – 12:00  Sigma-Aldrich
12:00 – 12:30  Incotech

12:30  Intervalo – Almoço – Exposição

14:00 – 17:00 Simpósios Satélite  

 SS-05 Resíduos e Contaminantes em Alimentos .................................................. sala 5 (Courchevel)
  Coordenador: Adélia Araujo (ITEP-PB) 
 
 SS-06 Produtos Naturais/Fitoterápicos ................................................................ sala 6 (Vermount)
  Coordenador: Norberto Peporine Lopes (FCFRP-USP) |  npelopes@fcfrp.usp.br

 SS-07 Técnicas Modernas em HPLC: U-HPLC, LC-capilar, LCxLC, Fast LC...sala 7 ( Bariloche)
  Coordenador: Isabel C.S.Fontes (IQ-UNICAMP)
 
 SS-08 Caracterização cromatográfica de combustíveis fósseis e renováveis e  
  seus derivados ............................................................................................. sala 8(Chilan) 
  Coordenador: Fátima Dutra (CENPES-Petrobrás-RJ

 17:00 – 17:30 Coffee-break. [Exposição] Grande Salão

 17:30 – 18:30 Discussão dos Pôsteres [Exposição] Grande Salão

 18:30 – 19:30 Reunião de Associações e similares

 19:30  Encerramento das atividades do dia
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16/ Setembro/ 2010 (Quinta-feira)
08:30 – 09:10 Conferência Plenária    Auditório ASPEN 

09:10 – 09:50 Conferência Plenária   Auditório ASPEN

09:50 – 10:00 Discussão sobre a Sessão  Auditório ASPEN

10:00  Coffee-break   [Exposição] Grande Salão 

10:30 – 12:30 Seminários Técnicos  [vide Programa]

Sala Bariloche [sala 7]
10:30 – 11:00  SINC
11:00 – 11:30  SINC
11:30 – 12:00  SINC
12:00 – 12:30  SINC 

Sala Chilan [sala 8]
10:30 – 11:00  MERCK
11:00 – 11:30  MERCK
11:30 – 12:00  LECO
12:00 – 12:30  MICRONAL 
 

12:30  Intervalo – Almoço – Exposição

14:00 – 17:00 Simpósios Satélite 

 SS-09 Cromatografia Gasosa Multidimensional/Comprehensive ............................sala 5 (Courchevel) 
  Coordenador: Elina B. Caramão (UFRGS-RS)
 
 SS-10 OMICS/Bioanalítica: Proteoma, Genoma, Metabolômica, Lipodômica,etc....sala 6(Vermount) 
  Coordenador: Carlos Bloch Jr. (EMBRAPA, Cenargem-DF) 

 SS-11 Técnicas Modernas de Preparo de Amostras: SPME, SBSE, LPME,MEPS..sala 7 ( Bariloche)
  Coordenador: Maria Eugênia Queiroz (FFCLRP-USP) |  mariaeqn@ffclrp.usp.br
 
 SS-12 Aplicações de técnicas cromatográficas e afins em Análise  
  Clínica/Toxicológica ..........................................................................................sala 8 (Chilan)
  Coordenador: Mauricio Yonamine (FCF-USP-SP) 

 17:00 – 17:30 Coffee-break.  [Exposição]

 17:30 – 18:00 Discussão dos Pôsteres  [Exposição]

 18:00 – 19:00  Sessão de Encerramento do SIMCRO 2010
   Premiações, anúncios, balança do evento.

 19:00  Encerramento do SIMCRO 2010
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O Instituto Internacional de Cromatografia (IIC) é parte da Associação 
Internacional de Cromatografia, entidade de direito privado, sem fins lucrativos.

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

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

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

O programa detalhado de cada curso pode ser obtido através de contacto com o 
IIC.

Os cursos são ministrados com auxílio de recursos audiovisuais modernos 
(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.

Instituto Internacional de Cromatografia
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Calendário IIC - 2° semestre 2010

Mês Dias Curso

Agosto 30 e 31 Validação de Métodos Cromatográficos

Setembro
21 e 22 Estimativa da Incerteza em Medidas Analíticas

27 a 29 Preparo de Amostras (Sample Prepation) (Teoria + Prática em Laboratório)

Novembro 
23 e 24 Como desenvolver e otimizar um método em HPLC (Teoria e Prática)

25 e 26 Como prever, evitar e resolver problemas em LC: TS (Teoria e Prática)

Dezembro 07 a 10 Cromatografia Líquida (HPLC ou CLAE): Funsamentos, Instrumentação e 
Aplicações

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

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

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

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

• Visite o website www.iicweb.org para obter mais informações.
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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

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.

Cromatografia em Fase Gasosa - Fernando M. Lanças

Livro de autoria do Prof. Lanças, abordando todos os princípios básicos: 
instrumentação, análise qualitativa e quantitativa, detectores e muitos outros aspectos da 
Cromatografia Gasosa.

Altamente recomendado para os iniciantes na técnica, os quais encontrarão 
explicações detalhadas e simples a respeito da maior parte dos fundamentos básicos da 
técnica.

Validação de Métodos Cromatográficos - Fernando M. Lanças

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

Extração em Fase Sólida - Fernando M. Lanças

De autoria do Prof. Lanças, este livro apresenta e discute as várias formas de 
extração em fase sólida (SPE), desde a mais clássica empregando cartuchos até as mais 
atuais como discos, placas, ponteiras, e outras. Também discute os princípios da micro 
extração em fase sólida (SPME) e da extração por sorção em barras de agitação (SBSE).
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Calendário Geral
2010

Evento:   NERM 2010: ACS 37th North East Regional Meeting
Data:  14-17 de junho
Local:  Potsdam, NY
Informações: www.acs.org

Evento:   CERMACS 2010: ACS 42nd Central Regional Meeting 
Data:  16-19 de junho
Local:  Dayton, OH
Informações: www.cermacs2010.org

Evento:   HPLC 2010 - 35th International Symposium on High  
  Performance Liquid Phase Separations and Related  
  Techniques
Data:  19-24 de junho
Local:  Hynes Convention Center & Sheraton Boston, Boston, MA,  
  USA | Chairman: Dr. Steve Cohen
Informações: www.casss.org/cde.cfm?event=217048

Evento:   NORM 2010: ACS 65th Northwest Regional Meeting 
Data:  20-23 de junho
Local:  Pullman, WA
Informações: www.acs.org

Evento:   ISCD-22 Chirality 2010 
Data:  12-15 de julho
Local:  Sapporo (Japan)
Informações: http://helix.mol.nagoya-u.ac.jp/chirality2010

Evento:   18th CMC Strategy Forum
Data:  19-20 de julho
Local:  Bethesda, MD
Informações: www.casss.org

Evento:   240th ACS National Meeting & Exposition
Data:  22-26 de agosto
Local:  Boston, MA
Informações: http://portal.acs.org/portal/acs/corg/content?_%20  
  nfpb=true&_pageLabel=PP_ARTICLEMAIN&node_%20 
  id=9&use_sec=false&__%20uuid=406eb302-6c11-4ade- 
  a39b-f239eed36a0d/   
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Evento:   IV Seminário sobre Contaminantes em Alimentos  
Data:  01 e 02 de setembro
Local:  ITAL , Campinas - SP
Informações: www.ital.sp.gov.br/ccqa

Evento:   ITP 2010, 17th International Symposium on Capillary  
  Electroseparation Techniques 
Data:  29 de agosto a 01 de setembro
Local:  Baltimore, MD, USA
Informações: http://fp.okstate.edu/2010

Evento:   3rd EuCheMS Chemistry Congress 
Data:  29 de agosto a 02 de setembro
Local:  Nuremberg (Germany)
Informações: Contato: Prof. François Diederich, Prof. Andreas Hirsch
  www.euchems-congress2010.org/
  E-mail: euchems-congress2010@gdch.de

Evento:   10th International Nutrition & Diagnostics   
  Conference  
Data:  04-07 de setembro
Local:  Prague, Czech Republic
Informações: www.vitamins.cz/en/   |   www.indc2010.org

Evento:   ISSS 2010, 16th Int. Symp. on Separation Sciences 
Data:  06-10 de setembro
Local:  Rome, Italy
Informações: www.mlib.cnr.it/ARRM1
  www.imc.cnr.it/chromatographycorradiniunit.html  
  E-mail: danilo.corradini@imc.cnr.it

Evento:   7th Symposium on the Practical Applications of Mass  
  Spectrometry in the Biotechnology and Pharmaceutical  
  Industries 
Data:  07-10 de setembro
Local:  Marina del Rey, CA
Informações: www.casss.org

Evento:   Separation Science Singapore 2010
Data:  26-28 de agosto
Local:  Biopolis Science Park, Singapore
  Chairman: Prof. Peter Myers
Informações: www.sepscience.com/Reports.aspx
  Jackie Tan, E-Mail:  jackietan@eclipsebm.com
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Evento:   Summerschool “Chromatographie und Kopplung mit  
  Massenspektrometrie”
Data:  10-13 de setembro
Local:  Schloss Seggau / Leibnitz (Austria)
Informações: www.asac.at

Evento:   ISC 2010, 28th Int. Symp. on Chromatography
Data:  12-16 de setembro
Local:  Valencia, Spain
Informações: www.isc2010.es  |  E-mail: yolanda.pico@uv.es

Evento:   Simpósio Brasileiro de Cromatografia e Técnicas Afins  
  (SIMCRO 2010) 
Data:  14-16 de setembro
Local:  “Arts and Convention Center”, Campos do Jordão - SP
Informações: www.simcro.org | info@simcro.org

Evento:   IBS 2010 14th Int. Biotechnol. Symp. & Exhib.
Data:  15-19 de setembro
Local:  Rimini, Italy
Informações: www.ibs2010.org

Evento:   IICS 2010: 22nd International Ion Chromatography  
  Symposium
Data:  19-22 de setembro
Local:  Cincinnati, OH
Informações: www.casss.org

Evento:   3rd International Symposium on Green Processing in  
  the Pharmaceutical and Fine Chemical Industries 
Data:  30 de setembro a 01 de outubro
Local:  Boston, MA
Informações: https://guidinggreen.com/Pharm_FineChem.html
  Contato: Guiding Green, LLC, 26508 W. Melissa Drive,  
  Channahon, IL 60410; Tel. (815) 325-4974
  Email: info@guidinggreen.com

Evento:   Annual Conference of the Federation of Analytical  
  Chemistry and Spectroscopy Societies (FACSS)
Data:  17-21 de outubro
Local:  Raleigh, NC
Informações: www.facss.org  |  E-mail: facss@facss.org
  Contato: FACSS, P.O. Box 24379, Santa Fe, NM 87502
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Evento:   CE in the Biotechnology and Pharmaceuticals   
  Industries: 12th Symposium on the Practical   
  Applications for  the Analysis of Proteins,    
  Nucleotides, and Small Molecules
Data:  17-21 de outubro
Local:  Vancouver, British Columbia, Canada
Informações: www.casss.org

Evento:   26th Annual International Conference on Contaminated  
  Soils, Sediments, and Water
Data:  18-21 de outubro
Local:  Amherst, MA
Informações: www.umasssoils.com  |  dleonard@schoolph.umass.edu
  Contato: Denise Leonard, Environmental Health Sciences,  
  N344 Morrill, University of Massachusetts, 639 North  
  Pleasant Street, Amherst, MA 01003

Evento:   31st SETAC Annual Meeting
Data:  07-11 de novembro
Local:  Portland, OR
Informações: www.setac.org  |  E-mail: setac@setac.org
  Contato: Society of Environmental Toxicology and   
  Chemistry, 1010 N. 12th Avenue, Pensacola, FL 32501- 
  3367   

Evento:   Eastern Analytical Symposium and Exposition
Data:  TBA, Novembro 2010
Local:  Somerset, NJ
Informações: www.eas.org  |  E-mail: askEAS@eas.org

Evento:   Pacifichem 2010
Data:  15-20 de dezembro
Local:  Honolulu, HI
Informações: http://pacifichem.org/  |  E-mail: pacifichem@acs.org
  Contato: Pacifichem 2010 Congress Secretariat, c/o   
  American Chemical Society, 1155 16th St. N.W.,   
  Washington, DC, 20036  

Evento:   iSM 2011: Third International Symposium on   
  Metallomics
Data:  15-20 de dezembro
Local:  Münster, Germany
Informações: www.metallomics2011.org  |  info@metallomics2011.org  |   
  MS@speciation.net
  Contato: Prof. Uwe Karst (Chair), University of Münster,  
  Institute of Inorganic and Analytical Chemistry; Corrensstr.  
  30, D-48149 Münster, Germany
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2011

Evento:   HTC-11
Data:  26-27 de janeiro
Local:  Bruges (Belgium)
Informações: www.ordibo.be

Evento:   ICAS 2011, IUPAC Int. Congress on Analytical Sciences
Data:  22-26 de maio
Local:  Kyoto (Japan)
Informações: www.icas2011.com

Evento:   Colloquium Spectroscopicum Internationale / XXXVII  
  CSI
Data:  28 de agosto a 02 de setembro
Local:  Armação de Búzios (Brasil)
Informações: www.csixxxvii.org


