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EDITORIAL

O volume 3, número 1 do Scientia Chromatographica é dedicado à Dra. Carol H. Collins 

(ou, como gosta de ser chamada, Professora Collins) em homenagem ao seu ao 80º (octagésimo) 

aniversário.

Carol H. Collins nasceu em 21 de março de 1931 na cidade de 

Lowell, Massachusetts, USA, completando 80 anos no dia 21 de março 

de 2011. Graduou-se no Bates College (USA) em 1952 obtendo, em 

1958, o título de Doutor em Físico-Química Orgânica no Iowa State 

University of Science and Technology. Em 1974, e após experiências 

profi ssionais nos Estados Unidos e em outros países, incluindo a 

Bélgica e Indonésia, a Profa. Collins – juntamente com seu inseparável 

esposo, amigo e colaborador Kenneth Collins – transferiu-se para a 

UNICAMP onde atua até o presente na qualidade de pesquisadora e 

colaboradora da Diretoria do Instituto de Química.

Dentre as várias áreas de atuação e interesse da Profa. Collins, a ênfase incialmente dada à 

Radioquímica foi lentamente mudando para as técnicas de separação, até a integral dedicação 

ao preparo, caracterização e aplicações de fases estacionárias para cromatografi a líquida. 

Durante décadas de dedicação à pesquisa, a Profa. Collins formou 29 Mestres e 22 Doutores, 

havendo publicado mais de 130 trabalhos registrados no Web of Science, com mais de 1200 

citações e um Fator H de 19. O reconhecimento desta profusa atividade rendeu-lhe vários títulos 

e prêmios, incluindo a Marie Curie Award (1963), Medalha Simão Mathias (2000), Membro 

Titular da Academia Brasileira de Ciências (2005), Medalha SIMCRO (2006), e Membro Titular 

da Academia de Ciências do Estado de São Paulo (2008).

À parte de sua atuação científi ca, alguns aspectos interessantes moldaram sua individualidade 

e personalidade e a tornaram muito querida entre seus amigos, incluindo (mas não limitado 

a): seu vasto conhecimento gourmet (praticado); o gosto apurado por algumas bebidas (em 

particular caipirinha e cafezinho – difícil dizer a ordem de preferência); a memória fotográfi ca; 

o grande amor pelo seu trabalho e pelo Brasil; a paciência para discutir com alunos e colegas; 

a dedicação à Ciência em geral e à Química Analítica/Cromatografi a em particular; a bondade 

como pessoa e a busca incessante por Justiça em todas as situações. 

Li, certa feita, que a idade é apenas um número. Que o seu número, Carol, seja cada vez 

maior de maneira a eventualmente atingir a dimensão de sua contribuição ao cenário da Química 

Analítica/Cromatografi a no país e fora dele. Um abraço afetuoso de todos da família Scientia 

Chromatographica, da qual você faz parte desde que o periódico foi concebido.

Fernando M. Lanças

Editor chefe

Carol Hollingworth Collins
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Resumo

Este artigo, sobre os “Pilares da Cromatografia”, descreve as atividades na área de análise de petróleo, iniciadas 
no fim do século XIX, principalmente as que aplicavam processos similares ao da cromatografia líquido-
sólido (CLS) antes que os trabalhos de Tswett se tornassem conhecidos. Esses estudos continuaram até a 
metade do século XX, quando outras técnicas de separação começaram a substituir a CLS nas determinações.

Palavras chave
História de cromatografia; cromatografia líquido-sólido; análise de petróleo.

Liquid-solid chromatography applied to the analysis of petroleum

Abstract

This chapter of “Pillars of Chromatography” describes the activities in the area of petroleum analysis that 
started at the end of the 19th century, with emphasis on those that applied processes similar to those of liquid-
solid chromatography (LSC) even before the work of Tswett was well known. These efforts continued until the 
middle of the 20th century when other separation techniques began to substitute determinations made by LSC.

Keywords
History of chromatography; liquid-solid chromatography; Petroleum analysis.

Com a descoberta do petróleo em várias 
partes do mundo, iniciaram-se as aplicações 
desse novo material. Separações em frações com 
diversas aplicações foram feitas por diferentes 
processos. Um dos produtos importantes foi a 
vaselina, que em 1870, era produzida a partir de 
óleo mineral, requerendo uma etapa de descora-
mento, comumente realizada misturando-a crua 
com pó de carvão ou uma argila. Essa mistura era, 
então, submetida à destilação com vapor de água 
para fornecer o produto branqueado. Em 1886, 
Carl Engler (1842-1925) (Figura  1), professor 

titular de Tecnologia Química na Universidade 
Técnica (Technische Hochschule) de Karlsruhe, 
Alemanha, e seu aluno M. Böhm descreveram 
um processo alternativo, no qual a vaselina crua 
era forçada a passar através uma série de seis 
tubos, cada um de 75 cm de altura, com diâmetro 
interno de 5 cm, contendo em torno de 1 kg de 
carvão ativado e aquecido por um invólucro por 
onde passava vapor de água1. Os autores indi-
caram que o produto que saía do último tubo 
apresentava uma massa específica menor que a 
do material original e era enriquecido em hidro-
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carbonetos saturados2. Parece um procedimento 
similar ao da cromatografi a, entretanto os auto-
res não estavam interessados em separações para 
fi ns de identifi cação e, sim, em um processo que 
pudesse remover as impurezas coloridas.

Um pesquisador da Inspeção Geológica dos 
Estados Unidos (U. S. Geological Survey), órgão 
responsável pelas pesquisas sobre recursos mine-
rais, incluindo a área de petróleo, David Talbot 
Day (1859-1915), (Figura  2), iniciou, no fi m da 
década de 1890, experimentos para verifi car sua 
teoria sobre a origem dos petróleos que estavam 
sendo retirados de poços nos estados de Ohio 
e Pensilvânia, uma vez que apresentavam pro-
priedades físicas diferentes. Ele propôs, em uma 
palestra apresentada à Sociedade Americana de 
Filosofi a, em 18973, que as pequenas diferen-
ças nas propriedades podiam ser atribuídas à 
demora de alguns componentes em atravessarem 
os depósitos do petróleo. Ele considerou que os 
depósitos de Ohio, cujo petróleo tinha densidade 
maior, eram mais antigos do que os depósitos da 
Pensilvânia, os quais tinham perdido alguns com-
ponentes por “fi ltração” durante sua passagem 

horizontal através das argilas do solo profundo. Ele 
também sugeriu que o petróleo obtido nos poços 
mais rasos, também menos denso, tinha perdido 
os seus componentes mais pesados durante a sua 
passagem na direção vertical nas argilas. Declarou 
que estava realizando experimentos que provavel-
mente comprovariam essa teoria, entretanto não 
apresentou nenhum resultado.

A mesma teoria foi apresentada por Day 
no primeiro Congresso Mundial sobre Petróleo 
(Congrès International du Pétrole), realizado em 
agosto de 1900, em Paris, França. Day descre-
veu as diferentes propriedades físicas de diversos 
petróleos, obtidos em Ohio e na Pensilvânia e 
indicou que diferentes argilas, existentes nesses 
estados e em outros, especialmente a terra de 
pisoeiro (fuller´s earth, também chamada Florida 
earth, devido ao estado de origem), afetavam a 
passagem de tais amostras de maneiras diferen-
tes4. Entretanto, novamente, nenhum dado foi 
apresentado. Por outro lado, durante sua pales-
tra em Paris, Day indicou que separações sem a 
necessidade de destilação seriam possíveis apli-
cando o método de “fi ltração”.

Figura 1 Foto de Carl Engler. Figura 2 Foto de D.T. Day.
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Um pesquisador presente nas palestras de 
Day foi o Prof. Engler. Ouvindo essa teoria, ele 
planejou alguns experimentos para verifi car se os 
mesmos resultados seriam obtidos com as amos-
tras de petróleo que possuia. Construiu, com a 
ajuda de seu colaborador Albrecht, um sistema 
para verifi car a diferença entre os componentes de 
petróleo durante a sua passagem por argilas. Tal 
sistema (Figura 3) utilizava um tubo de vidro com 
4 cm de diâmetro interno (C), recheado de 80 a 
90 cm de altura com terra de pisoeiro, conectado 
a um reservatório, mantido a uma certa altura (A) 
por um tubo de vidro (B) e uma peça de borra-
cha ao tubo com a argila. A amostra foi colocada 
no reservatório, e a força da gravidade permitiu a 
sua passagem através do tubo na maneira ascen-
dente, sendo frações coletadas em um frasco (E). 
Os resultados do experimento são mostrados na 
Tabela 1 e confi rmavam que as diferentes frações 
apresentavam propriedades diferentes5.

Para entender melhor essa diferenciação, foi 
construído outro sistema (Figura 4), que permi-
tiu verifi car a composição do líquido durante a 
sua passagem pelo tubo, recheado com a terra 
de pisoeiro. O tubo continha seis saídas, sepa-
radas por 15 cm. Nesse experimento, a amos-
tra foi aplicada continuamente no tubo, até que 
o líquido saísse da posição 1. A partir desse 
momento, as outras saídas foram abertas, e o 
líquido foi coletado de cada ponto. Os resultados 
estão na Tabela 2 e novamente confi rmaram que 
a “fi ltração” através da terra de pisoeiro fracio-
nava alguns componentes da amostra original5.

Engler e Albrecht verifi caram que o retar-
damento de alguns componentes não havia sido 
causado por uma reação química dos compo-
nentes ácidos do petróleo com os sítios básicos 
na argila e propuseram que a subida mais rápida 
dos componentes mais leves do petróleo devia-se 
à ação capilar, proposta por Goppelsröder6 para 
justifi car as separações por ele conseguidas com 
tiras de papel colocadas em diversas misturas7.

Nos Estados Unidos, Joseph E. Gilpin 
(1866-1924) (Figura 5), professor de Química da 
Universidade de John Hopkins, em Baltimore, 
estado de Maryland, onde Day estudou, interes-
sou-se pela teoria de Day. Após algumas discus-
sões com Day8, Gilpin e seus alunos realizaram 
diversos experimentos e, a partir de 1908, publi-
caram três trabalhos contendo várias tabelas 
de dados9-11. Nesses trabalhos, foram colocadas 
fi guras que mostravam o equipamento utilizado 
(Figura 6). As amostras de petróleo foram coloca-
das em latas metálicas com volume em torno de 
um litro (A), e a passagem pelos tubos metálicos 
(B) foi induzida por vácuo (D), conectado atra-
vés de uma lata grande (C) para equalizar a pres-
são. Os tubos metálicos, com diâmetros internos 
de 2,8 cm e comprimentos de 170 cm, foram 
recheados com terra de pisoeiro, inicialmente 
seca. A subida do petróleo pelo tubo foi lenta, 

Figura 3 Sistema mais simples usado por Engler e 
Albrecht para a “fi ltração” de petróleo5.
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Tabela 1 Algumas propriedades físico-químicas de frações de uma amostra de petróleo cru, coletadas nos 
frascos na saída do sistema mostrado na Figura 3[5].

Número da 

fração

Volume da 

fração (mL)a

Massa específi ca 

a 15 °C (g.g–1)b

Descrição da fração

1 70 0,7812 Clara sem cor

2 65 0,7870 Clara com leve fl uorescência

3 120 0,7897 Clara com leve fl uorescência

4 70 0,7905 Clara com leve fl uorescência

5 50 0,7913 Clara com leve fl uorescência

6 110 0,7919 Levemente amarelo com fl uorescência verde

7 100 0,7920 Mais amarelo

8 400 0,7965 Amarelo com fl uorescência verde

9 50 0,8020 Amarelo com fl uorescência verde

10 100 0,8032 Amarelo com fl uorescência verde

11 300 0,7976 Laranja com fl uorescência verde

12 500 0,7962 Laranja com fl uorescência verde
a Os volumes foram arbitrários; b Massa específi ca do óleo inicial: 0,7929 (15 °C).

Figura 4 Outro sistema usado por Engler e Albrecht 
para a “fi ltração” de petróleo5.

gastando de sete a dez dias para atingir 75 cm na 
temperatura ambiente e três dias em uma tempe-
ratura de 70 °C. Terminando o processo, os tubos 
foram desconectados e invertidos, e a argila foi 
cuidadosamente removida do tubo, cortada em 
secções que foram colocadas em tubos de vidro 

para extrair o líquido com água, permitindo que 
suas propriedades físico-químicas fossem deter-
minadas (um exemplo está na Tabela  3). Para 
algumas frações, os seus conteúdos de enxofre e 
nitrogênio também foram determinados.

Os resultados indicaram que as frações pró-
ximas à saída do tubo continham hidrocarbone-
tos mais leves e que compostos aromáticos e insa-
turados subiram menos na argila. Os compostos 
contendo enxofre e nitrogênio concentraram-
-se nas frações mais retidas, com quantidades 
decrescentes nas frações mais próximas da saída.

Esses resultados permitiram que Gilpin e 
Day confi rmassem que o “fracionamento” de 
diferentes amostras de petróleo pela argila era 
viável. Entretanto, eles nunca obtiveram a “sepa-
ração completa” dos componentes de petróleo, 
prevista por Day em sua palestra em Paris.

Os trabalhos de Engler foram continu-
ados por Leo Obbelohde (1876-1964), outro 
importante químico de petróleo que lecionava 
na Universidade Técnica de Karlsruhe. Os seus 
resultados, combinados com os de Endler e 
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Figura 5 Foto de J.E. Gilpin.

Figura 6 Arranjo experimental de Gilpin e seus alunos10.

Tabela 2 Algumas propriedades físico-químicas de frações de uma amostra de petróleo cru, coletadas utilizando 
o sistema mostrado na Figura 4[5].

Tubo da 

amostragema

Volume coletado 

(mL)

Massa específi ca 

a 15 °C (g.g–1)

Descrição da fração

1 ~80 0,7415 Clara sem cor

2 n.m.b n.m. Clara sem cor

3 ~40 0,7428 Clara sem cor

4 40 0,7458 Clara com leve fl uorescência

5 40 0,7500 Clara com leve fl uorescência

6 60 0,7551 Levamente amarelo com fl uorescência
a A amostra foi uma mistura (1:1) de um óleo de massa específi ca de 0,8614 (15 °C) e uma gasolina de massa específi ca de 
o,6467 (15 °C). b Não medido; a fração não tinha volume sufi ciente.

Albrecht, permitiram que ele propusesse que 
o mecanismo envolvido no fracionamento de 
petróleo pelas argilas (além de terra de pisoeiro, 
várias outras argilas foram avaliadas, com resul-
tados similares) não havia sido devido à “ação 
capilar” e nem às diferenças em viscosidade, 
mas, sim, à adsorção diferenciada dos compo-
nentes das amostras nos sólidos colocados nos 
tubos de fracionamento12; em outras palavras, 
o mecanismo envolvido no fracionamento do 
petróleo pelas argilas foi o de adsorção, proposto 
por Tswett em 190613.

Devido aos campos de exploração de petró-
leo na Rússia Imperial (mais tarde a União 
Soviética e hoje Azerbaijan), iniciados nos anos 
de 1880, alguns pesquisadores russos repetiram 
os experimentos de Engler e Albrecht na tenta-
tiva de aplicar a “fi ltração” para melhorar as pro-
priedades do petróleo. Um deles, V.E. Herr, des-
creveu a fi ltração de um amostra de Baku através 
de terra de pisoeiro, indicando que esse processo 
poderia remover a fração pesada de aromáticos 
policíclicos14. É interessante notar que, nesse tra-
balho, Herr especifi camente indicou que o pro-
cesso não foi de “fracionamento” no sentido de 
“separação” em componentes individuais, mas 
simplesmente uma “concentração” de compo-
nentes com propriedades similares.
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Tabela 3 Algumas propriedades físico-químicas do líquido extraído de secções da argila após tratamento no 
sistema mostrado na Figura 5[9]. Tempo de análise: 23,5 horas.

Fraçãoa Distância do topo  

do tubob (cm)

Volume extraídoc  

(mL)

Massa específica 

(g.g–1)d

Viscosidade 

(centipoise)e

0-31f – – –

A 31-39 42 0,796 0,0376

B 39-47 45 0,808 0,0529

C1 47-65g 75 0,8125 0,0501

C2 24 0,9137 0,0529

D 65-95 130 0,815 0,0504

E 95-130 170 0,818 0,0521

F 130-168 125 0,9205 –
aVolume da amostra: 750 mL. bComprimento do tubo 168 cm. cO volume total coletado, 611 mL, representou ~65% do 
volume aplicado. dMassa específica da amostra original: 0,810. eViscosidade relativa à água. fNenhum óleo atingiu esta parte 
da argila. gEsta fração foi extraída duas vezes.

Um outro russo, M.A. Rakusin, repetiu 
alguns dos experimentos de Endler e Albrecht 
com amostras de Baku e, diferentemente do seu 
compatriota, propôs separação por ação capilar15.

Outros pesquisadores na área de petróleo 
continuaram a aplicação desse processo, hoje 
identificado como cromatografia líquido-sólido 
(CLS), na tentativa de obterem frações mais 
puras e identificarem, com melhor precisão, os 
seus constituintes. A maioria das aplicações de 
CLS foram em escala preparativa na tentativa de 
isolar compostos individuais. Um projeto que 
merece ser citado foi o Projeto No. 6 do Instituto 
Americano de Petróleo (API). Iniciado em 1927, 
esse projeto continuou até 1967, utilizando uma 
“amostra padrão” de petróleo, obtida de um poço 
localizado no estado de Oklahoma. Após várias 
tentativas de aplicar processos de extração e de 
destilação, os pesquisadores iniciaram separa-
ções cromatográficas, com colunas recheadas 
com sílica gel e eluídas com diversos solventes 
orgânicos16. Na tentativa de se obterem melho-
res separações aplicando a CLS, um conjunto de 
colunas de aço inoxidável de 1600 × 2 cm foram 
construídas em um poço de elevador, cada uma 

recheada com 3,7 kg de sílica gel (Figura  7)17. 
Tipicamente, uma amostra de 0,5 L foi apli-
cada no topo da coluna. Quando toda a amos-
tra entrou na coluna, a eluição, usualmente com 
etanol, foi iniciada. R1 e R2 correspondem aos 
reservatórios para os eluentes. O sistema pode 
ser aquecido com um fio aquecedor colocado 
ao redor da coluna e mantido em atmosfera de 
nitrogênio (porém, nenhuma menção do uso de 
pressão do gás para apressar a separação foi indi-
cada). Recipientes colocados no fim da coluna 
(C) coletaram as frações. Quando se comple-
tou cada separação, indicada pela presença de 
etanol (ou outra fase móvel) puro no frasco de 
coleção, a sílica foi regenerada passando nitrogê-
nio, de baixo para acima, a uma temperatura de 
200 °C, recuperando a fase móvel no frasco R3. 
Com uma amostra do “petróleo padrão”, foram 
obtidas 175 frações com propriedades diferentes, 
em uma separação que durou 45 dias. As colu-
nas também foram utilizadas em separações de 
diversas frações obtidas por destilação. Em uma 
dessas, os isômeros 1-metilnaftaleno e 2-meti-
lnaftaleno foram separados, ilustrando a alta 
eficiência (para o ano em consideração) dessas 
colunas longas17.
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Figura 7 A longa coluna de CLS do Projeto No. 6 do API.
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Resumo

Após o desenvolvimento da instrumentação para a cromatografia líquida moderna (HPLC ou CLAE), 
durante as duas primeiras décadas, muito pouco foi feito para ampliar as possibilidades analíticas 
da técnica. A partir da terceira década, um esforço maior foi feito no desenvolvimento de partículas 
menores, mais uniformes e de formato mais reprodutível, objetivando um aumento na eficiência das 
colunas e, como consequência, da resolução cromatográfica. Entretanto, a diminuição drástica do 
tamanho das partículas – de 10 µm, na década de 1970, para 1,7 µm, na presente década - ocasionou um 
aumento considerável na pressão do sistema, usualmente atingindo valores superiores aos suportados 
pelos instrumentos convencionais. No presente trabalho, questiona-se até que tamanho as partículas 
da fase estacionária poderão ser reduzidas, assim como se essa é a única forma de aumentar a resolução 
cromatográfica.

Palavras-chave
HPLC; U-HPLC; micropartículas; eficiência das colunas.

Increasing the efficiency of HPLC columns by decreasing the  
particles diameter: till where?

Abstract

Since the development of instrumental modern liquid chromatography (HPLC), very few was done 
during the first two decades in order to extend the possibilities of the technique. During the third decade 
an effort was done aiming the development of smaller, more uniform, and more reproducible particles to 
increase the efficiency of the columns and, as a consequence, the chromatographic resolution. However, 
the dramatic reduction in the particles size – from 10 to 1.7 µm – produced a considerable increase in 
the column backpressure, achieving values above those supported by conventional HPLC instruments In 
the present work we discuss the lowest limit size to which the particles should decrease, as well as if this 
is the best way to increase the chromatographic resolution.

Keywords
HPLC; U-HPLC; microparticles; column efficiency.
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aceita (geralmente entre cerca de 7  e  15  mm). 
Com a intenção de melhorar a eficiência das 
colunas, o tamanho típico das partículas foi 
reduzido para 7 mm; na última década do século 
passado, o tamanho médio nominal (uma vez 
que na prática existe uma faixa) das partículas já 
era de 5 mm.

Desde o surgimento da teoria dos pratos 
para cromatografia2, originalmente desenvolvida 
para cromatografia gasosa e depois adaptada para 
HPLC, ficou bastante óbvio que a diminuição do 
tamanho das partículas seria o caminho natural 
para o aumento do número de pratos. Em sua 
versão original, van Deemter normalizou o cál-
culo da eficiência de uma coluna dividindo seu 
comprimento (L) pelo o número de pratos (N) 
resultado denominando de altura equivalente a 
um prato (H), ou seja,

 (2)

Essa proposta permitia então comparar 
colunas de diferentes comprimentos (L) e tama-
nhos de partículas (dp), uma vez que, indepen-
dente dos detalhes, quanto menor o valor de H, 
maior será N e, portanto, a eficiência da coluna. 
Na forma original, van Deemter desenvolveu 
uma equação empírica em que associou o valor 
de H com vários parâmetros, agrupados na 
forma de constantes A, B e C.

 (3)

Demonstrou também a dependência de N 
com a velocidade linear média da fase móvel (µ), 
ou seja,

 (4)

em que µ é a velocidade linear média da fase 
móvel; L, o comprimento da coluna e to, o tempo 
morto da coluna (tempo para eluir um composto 
pouco retido).

1 Introdução

A eficiência de uma coluna cromatográfica 
é usualmente medida pelo número de pratos 
(N), o qual é determinado diretamente do cro-
matograma por meio da relação entre o tempo 
de retenção de um composto e a largura de sua 
base1:

 (1)

em que N é o número de pratos da coluna, uma 
medida da eficiência; tR é o tempo de retenção do 
analito empregado na medida e wb, a largura na 
base desse mesmo analito.

Apesar da simplicidade inequívoca deste 
enfoque, existem muitas críticas a ele, a come-
çar pelo fato de que o número de pratos (efici-
ência) dependerá do composto escolhido e das 
condições analíticas, uma vez que o tempo de 
retenção e a largura variam para cada composto 
e também com as condições experimentais. Tal 
problema pode ser facilmente evitado estabele-
cendo-se o composto a ser empregado para o cál-
culo de N e as condições cromatográficas. Ainda, 
assim, surgem outras dificuldades como o fato 
de que muitas variáveis influenciam a eficiência 
de uma coluna, como o seu comprimento (L). 
Comparando-se duas colunas com mesma fase 
estacionária, aumentando-se o comprimento 
aumenta-se o número de pratos (N), uma vez 
que aumentará o número de equilíbrio do analito 
entre as fases estacionária e móvel1.

Outro parâmetro que exerce bastante influ-
ência na eficiência de uma coluna é o tamanho 
(diâmetro) e a distribuição das partículas da fase 
estacionária. No início da HPLC, as partículas 
empregadas como fase estacionária eram sinte-
tizadas principalmente a partir de sílica gel, de 
diâmetro típico em torno de 10 mm (início da 
década de 70), com grande tolerância para a faixa 
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diminuição no tamanho das partículas provoca 
um aumento significativo na pressão do sistema, 
pois

 (6)

em que: ΔP = variação da pressão na coluna 
(diferença entre a pressão de entrada e de saída); 
η = viscosidade da fase móvel; e dp = diâmetro 
médio das partículas.

Nesse caso, a queda de pressão (∆P) varia 
inversamente com o tamanho das partículas 
(dp): a diminuição no dp ocasiona aumento na 
pressão do sistema.

As pressões geradas por partículas de diâ-
metro inferior a 3 mm eram usualmente supe-
riores àquelas suportadas pela maioria dos 
cromatógrafos comercializados no início deste 
século. A adequação das bombas, injetores, celas 
de detecção, sistemas de dados e outros deta-
lhes instrumentais permitiu o uso de colunas 
de diâmetro menor que 3 mm na nova geração 
de cromatógrafos. Para salientar essa mudança 
de filosofia de trabalho, com o uso de colunas 
de menor comprimento (tipicamente ≤ 5 cm) e 
partículas de diâmetro menor (usalmente 1,7 ou 
1,8 mm), cunhou-se a sigla U-HPLC (Ultra- High 
Performance Liquid Chromatography), com a 
intenção de designar o novo sistema, o qual pode 
operar com partículas de menor tamanho, uma 
vez que suporta pressões mais elevadas que a 
HPLC convencional. A maior parte dos fabrican-
tes de equipamentos aderiu rapidamente à nova 
modalidade de HPLC, comercializando equipa-
mentos com diferentes siglas.

Além do aumento da eficiência das colunas 
(N) por meio da redução de H, a diminuição do 
tamanho das partículas traz um benefício adi-
cional: permite operar-se com fases móveis a ele-
vada velocidade linear média (ou fluxo/vazão), 
sem perda significativa de eficiência. Assim, 

O termo A depende de dois fatores princi-
pais: do quadrado do tamanho médio das par-
tículas (dp) e do fator de empacotamento da 
coluna (f). Assim, H depende diretamente do 
tamanho das partículas, ou seja,

 (5)

Aumentando-se o tamanho das partículas, 
aumenta-se H e, portanto, diminui-se a eficiên-
cia de N. Dessa forma, e em consonância com a 
teoria, a maneira ideal de aumentar a eficiência 
da coluna seria a diminuição do tamanho das 
partículas.

2 O efeito da diminuição do 
tamanho das partículas 
na eficiência

Uma vez obtida uma eficiência adequada 
com as partículas de 5 mm, (por volta de 1985), 
pouca inovação apareceu durante cerca de uma 
década na área, a não ser pelo preparo de partí-
culas de sílica com diâmetro entre 3,0 e 3,5 mm 
(por volta de 1992), utilizando praticamente a 
mesma tecnologia da década anterior. Essa dimi-
nuição no tamanho das partículas possibilitou 
uma melhora nas separações mais complexas, 
com diminuição do tempo de análise, sem neces-
sidade de modificações instrumentais considerá-
veis, ou seja, a maioria dos cromatógrafos fabri-
cados na última década do século passado eram 
adequados para operação com essas colunas. 
Entretanto, na prática, esse era o menor tama-
nho de partícula que poderia ser utilizada como 
fase estacionária, sem necessidade de mudanças 
significativas nos equipamentos convencionais 
de HPLC. A principal limitação para a diminui-
ção do tamanho das partículas, e consequente 
aumento de N, é o bem conhecido fato de que a 



Lanças FM Aumentando a eficiência das colunas de HPLC 

20 Scientia Chromatographica 2011; 3(1):17-23

Uma vez que o valor do tamanho da partí-
cula da fase estacionária é diretamente propor-
cional e quadrático na fórmula, uma pequena 
diminuição no dp ocasionará acentuada dimi-
nuição no tempo de retenção do analito (e, por-
tanto, no tempo total de análise).

4 Quo Vadis?

Apesar de a diminuição do tamanho das 
partículas em HPLC conduzir a uma maior efi -
ciência das colunas, o preço a pagar é a elevação 
da pressão no sistema, requerendo uma instru-
mentação especial. Os sistemas mais antigos, 
dimensionados para trabalhar com pressões de 
até cerca de 6.000 psi (400 bar), acomodam, sem 
problemas, colunas que contêm partículas com 
diâmetro de até 5 mm e colunas curtas (até 5 cm 
de comprimento) que contêm partículas de 3 a 
3,5 µm. Partículas menores que essas tendem a 
aumentar muito a pressão no sistema e provo-
car rápido desgaste do instrumento, requerendo 
o uso de equipamentos desenvolvidos para 
U-HPLC.

Tecnologias mais recentes de preparo de 
partículas para HPLC, desenvolvidas a par-
tir de 2003, especialmente aquelas baseadas no 
emprego de sol-gel, têm permitido a síntese de 

torna-se mais próximo o sonho dos cromatogra-
fi stas, o qual seria trabalhar com o máximo de 
efi ciência e menor tempo de análise possível.

A Figura 1 ilustra a variação de H em fun-
ção do tamanho das partículas para colunas que 
contêm partículas de dp = 5 mm, 3,5 mm (HPLC) 
e 1,8 mm (U-HPLC).

Observa-se uma notável diminuição no valor 
de H para as partículas de 1,8 µm (U-HPLC) em 
relação às de 3,5 e 5 µm empregadas no modo 
HPLC convencional. Adicionalmente, nota-se 
que o aumento da velocidade linear média (ou 
fl uxo volumétrico) praticamente não exerce 
infl uência no valor de H para partículas de 
1,8  µm (U-HPLC), enquanto aumenta para as 
partículas de 3,5 µm e, de forma mais acentu-
ada, para as de 5 µm, as quais operam no modo 
HPLC convencional.

3 O efeito da diminuição do 
tamanho das partículas
no tempo de análise

Conforme mostra a Figura 1, diminuindo-
-se o tamanho das partículas, pode-se trabalhar 
com fl uxos volumétricos maiores, sem perda de 
efi ciência, diminuindo o tempo de análise. Isso 
pode ser melhor visualizado pela equação que 
relaciona o tempo de retenção de um composto 
com o tamanho das partículas da fase estacio-
nária3.

 (7)

em que: tR = tempo de retenção; k= fator de 
retenção; N= número de pratos; h= altura de um 
prato; Dm = difusão do analito na fase móvel; 
dp = diâmetro médio das partículas da fase esta-
cionária.

Figura 1 Curvas de van Deemter para colunas que 
contêm partículas de diferentes valores de dp.
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5 Questões para reflexão

Não há dúvida de que a diminuição no 
tamanho das partículas ocasiona uma melhora 
na eficiência do sistema. Isso é previsto pela teo-
ria da cromatografia e amplamente comprovado 
na prática. A pergunta que merece reflexão é: 
até que ponto vale a pena pagar para diminuir 
acentuadamente o tamanho das partículas? As 
seguintes questões são deixadas para reflexão 
dos leitores interessados em melhorar o desem-
penho de suas análises, mas não necessariamente 
a qualquer custo.

partículas de menor tamanho com menor faixa 
de dispersão, ou seja, praticamente todas as par-
tículas contendo a mesma forma e tamanho4. 
Essas novas possibilidades melhoram muito 
o desempenho das colunas, permitindo um 
aumento dramático na eficiência, mesmo empre-
gando colunas mais curtas – significando análi-
ses mais rápidas.

A Figura 2 ilustra uma separação cromato-
gráfica obtida em coluna que contêm, como fase 
estacionária, sílica com diâmetro igual a 1 µm5.

Enquanto em HPLC convencional, uma 
coluna tipicamente gera em torno de 20.000 a 
30.000 pratos, a coluna da Figura 2 gera em torno 
de 500.000 pratos de eficiência, dependendo do 
composto escolhido para o cálculo (Tabela  1). 
Obviamente, trata-se de uma escala de eficiên-
cia extremamente elevada, mesmo comparando 
com a HPLC convencional, que é referida como 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE).

A Figura 3 ilustra a fotomicrografia de par-
tículas de sílica de 1 µm sintetizadas pela tecno-
logia da sílica gel6, em que se observa a excelente 
esfericidade e uniformidade do tamanho das 
partículas.

A partir desses dados, torna-se inevitável a 
pergunta: para onde vamos (Quo Vadis)?, ou seja, 
até que tamanho poderemos diminuir as partícu-
las e utilizarmos equipamentos comercialmente 
disponíveis para obtermos uma melhora na sepa-
ração de misturas complexas (maior N) ou análises 
mais rápidas (menor tR)? Uma vez que os primei-
ros resultados obtidos com partículas de tama-
nho igual ou inferior a 1 µm são muito recentes 
e foram conseguidos em equipamentos montados 
no laboratório, ainda é cedo para se estabelecer 
um limite para a U-HPLC. Porém, sem dúvida, a 
rapidez com que essa área de pesquisa caminha, 
tudo sugere que, em breve – provavelmente na 
década que se inicia - um novo salto, similar ao 
que ocorreu com a U-HPLC, deverá ocorrer.

Tabela 1 Número de pratos gerados pela coluna 
apresentada na Figura 2.

Número do composto 

no cromatograma

Número de pratos 

(determinado)

1 600.000

2 550.000

3 400.000

4 400.000

5 480.000

Figura 2 Análise de uma mistura de padrões 
analíticos empregando uma coluna empacotada com 
partículas de sílica de 1 µm (L= 30 cm; di= 30 µm). 
Fase móvel Água (0.1 % TFA)/acetonitrilo (90:10 v.v–1); 
detector UV detection, 215 nm ; Pressão 15.000 psi. 
Analitos: 1 = Ácido ascórbico; 2 = Hidroquinona; 
3 = Resorcinol; 4 = Catecol; e 5 = 4-metil catecol. 
(modificado da ref. 5).
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Figura 3 Fotomicrografia de partículas de sílica de diâmetro nominal 1 µm, sintetizadas por meio da tecnologia 
sol-gel6.

5.1 Você efetivamente necessita aumentar 
a eficiência da coluna a ponto de 
aposentar um cromatógrafo HPLC 
convencional que está operando bem 
com partículas de 3 µm e colocar, 
em seu lugar, outro operando com 
partículas de 1,8 µm?

Somente você pode responder essa questão. 
Antes disso, lembre-se de que não é apenas a efi-
ciência da coluna que conta em uma separação, já 
que a resolução depende de outros fatores igual-
mente importantes. A equação da resolução, Rs, 
estabelece que uma separação, para ter sucesso, 
depende de 3 fatores, sendo N apenas um deles1:

 (8)

Ainda assim, a resolução (Rs) depende da 
raiz quadrada de N e não diretamente desse fator. 
Dependendo da separação, é mais interessante 

modificar o termo α (usualmente mudando-se 
a composição química da fase estacionária) ou 
k (mudando-se a composição da fase móvel) e 
continuar usando, com sucesso, o mesmo equi-
pamento, até que efetivamente uma mudança 
radical de estratégia analítica seja necessária.

5.2 O uso de partículas de diâmetro menor 
restringe o comprimento das colunas 
(colunas com partículas menores 
que 2 µm tipicamente não possuem 
comprimento superior a 5 cm)

Caso o tempo de análise não seja sua maior 
preocupação, mas sim a melhor separação dos 
componentes, colunas mais longas do que 5 cm 
poderão ser necessárias. Nesse caso, partículas 
com dp igual a 3 µm poderão ser mais interes-
santes por permitirem aumentar o comprimento 
da coluna, aumentando-se significativamente N 
e R, sem que o limite de pressão do equipamento 
seja atingido.
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Concluindo, existem, no momento, vários 
enfoques para se obter maior sucesso em uma 
análise cromatográfica por meio do aumento da 
eficiência da coluna (N). Entretanto, essa não é a 
única forma de melhorar a separação em croma-
tografia e, frente às várias opções disponíveis, o 
analista precisa refletir a respeito de qual delas é 
a mais apropriada para seu caso, pois, nem sem-
pre, o que está na moda é a melhor solução.
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5.3 O uso de colunas contendo partículas 
superficialmente porosas (core shell, 
porous shell, ou SPC) permitem o uso 
de colunas com diâmetro de partículas 
menores, porém com menor queda 
de pressão do que as partículas não 
porosas

Horvath e Lipsky, nos anos 1960[7], recobri-
ram esferas não porosas (shell cores), tais como 
pequenas contas (esferas) de vidro, com uma 
película de material sólido poroso. Nesse tipo de 
material, as moléculas da amostra migram atra-
vés dessa camada relativamente fina, resultando 
em picos mais estreitos do que aqueles obtidos 
quando se empregam partículas totalmente 
porosas8. Esse tipo de material foi denominado 
de pelicular (devido à película colocada na 
superfície) ou superficialmente porosas (devido 
às características da película).

Apesar de algumas tentativas para prepa-
ração de partículas superficialmente porosas 
ou peliculares com tamanho menor, a primeira 
demonstração prática de tal possibilidade ocor-
reu somente no início desta década9. Partículas 
de 5,0 μm de diâmetro total – incluindo uma 
camada porosa de 0,25 μm de espessura – con-
tendo poros de 30,0 nm foram produzidas e 
empregadas na separação de várias moléculas, 
aproveitando as pequenas distâncias de difusão 
de solutos de baixa difusividade. Mais recente-
mente, Kirkland10 desenvolveu partículas de C-8 
e C-18 com diâmetro total de 2,7 μm, com uma 
camada porosa de 0,5 μm de espessura, contendo 
poros de 90 Å. A queda de pressão (∆P) típica 
dessas colunas é bastante inferior àquelas atin-
gidas por partículas não porosas de 1,7-1,8 µm 
empregadas em U-HPLC, enquanto a cinética da 
transferência de massa (termo C da equação de 
van Deemter)8 na fina camada porosa da super-
fície dessas partículas é bastante favorecida, per-
mitindo análises rápidas.
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Resumo

Se destaca la importancia de la preparación de la muestra en los análisis GC y GC-MS. Se ilustran 
con ejemplos las consecuencias de algunos errores en la preparación de la muestra, sobre los perfiles 
cromatográficos de los extractos resultantes. Se describen las etapas principales de la cadena de eventos 
que conducen a un extracto que permita determinar cromatográficamente los analitos de interés en 
una muestra. Se incluye una breve revisión de los métodos de extracción más comunes, sus alcances y 
campos de aplicación. El uso de blancos positivos y negativos, sustancias sucedáneas de los analitos y 
otras recomendaciones para la prevención de la contaminación cruzada, la mejora de la recuperación 
y la obtención de extractos con pocas interferencias, se presentan junto con explicaciones sobre su 
conveniencia y efectos en el resultado final del análisis GC-MS.
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Sample preparation: a crucial step in GC-MS analysis

Abstract

The importance of sample preparation in GC and GC-MS analyses is highlighted. Examples of 
chromatographic profiles are used to illustrate the consequences of certain sample preparation mistakes. 
The main steps of the chain of events that leads to a suitable extract are described, in the context of 
the chromatographic determination of target analytes. A brief revision is made of the most common 
extraction methods, their scope and application fields. The use of positive and negative blanks, as well 
as surrogate substances and other recommendations for recovery improvement, the prevention of cross 
contamination, and the achievement of extracts containing few interferences, are presented together with 
explanations about their convenience and effects on the final analytical results.

Keywords
GC; GC-MS; sample preparation; extraction techniques.
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Profesor: El cromatograma obtenido por GC-MS no se ve bien, ya que presenta muchos picos 
deformados, asimétricos, con deriva de la línea base y un ruido excesivo; además en los 
espectros de masas se registran señales intrusas, que no son propias de las sustancias-target 
presentes en el extracto.

Estudiante: Sí, profesor, efectivamente, son la columna y el equipo que usé; ambos fallan; toca llamar al 
técnico, para que venga urgentemente y los revise.

Profesor: No, señor, no creo que la causa sea el equipo. La columna se ha instalado recientemente, es 
nueva; el septum y el liner también se han cambiado hace poco, la cámara de ionización se 
limpió un par de días atrás y el electromultiplicador es nuevo. El problema serán sus manos.

Estudiante: ¡Mis manos, profesor! ¿Qué quiere decir con ello?

Profesor: Sencillamente, la preparación de la muestra falló, es decir, que fue deficiente y poco 
esmerada; hay muchas interferencias y contaminantes presentes en los extractos que inyectó, 
se encuentran en éstos sustancias que no son compatibles con el sistema GC-MS. Hay que 
repetir la extracción, hacer limpieza del extracto y concentrarlo. Primero, debemos buscar 
la falla en nosotros mismos y luego, compañero, echemos la culpa al equipo analítico. Como 
se dice en un refrán “Garbage in, garbage out”. A trabajar entonces, manos a la obra.

1 Introducción

La finalidad de muchas propuestas de 
investigación es buscar fondos para adquirir un 
equipo analítico nuevo y de alta tecnología. Entre 
las máquinas “obligatorias” en un laboratorio 
instrumental siempre figura un cromatógrafo de 
gases (GC) acoplado a un espectrómetro de masas 
(MS), GC-MS. En este instrumento, se unen dos 
poderosas técnicas, la de separación (GC) y la 
espectroscópica (espectrometría de masas, MS), 
que se usan no sólo para detectar y cuantificar los 
analitos de un extracto multicomponente sino 
para identificarlos1-4. La técnica GC-MS, a pesar 
de sus grandes avances y desarrollos, multifun-
cionalidad, sensibilidad y reproducibilidad alta, 
así como la facilidad de manejo y robustez, posee 
una limitación inherente, que reduce el número 
de sustancias que puede analizar, porque no 
todos los compuestos pueden ingresar al sistema 
GC-MS, sin que se empeore su funcionamiento 
o la detección sensible. Esta limitación está rela-

cionada con la volatilidad, la termoestabilidad, la 
polaridad y el peso molecular alto de los analitos 
de interés. En otras palabras, para su análisis por 
GC-MS, los analitos-target deben ser estables 
hasta temperaturas de 300-350 °C, volátiles o 
volatilizables, i.e., existir en la fase gaseosa, sin 
experimentar ninguna modificación química, 
y, por lo general, su peso molecular no debe 
superar 500-550 Da. Típicamente, por GC-MS 
se analizan moléculas no polares y mediana-
mente polares con masas moleculares de hasta 
400-450  Da. Todo ello implica que menos del 
10% de todas las moléculas existentes pueden ser 
analizadas por GC-MS. En términos del número 
total de sustancias existentes en el planeta o sin-
tetizadas en el laboratorio -y que son aptas para el 
análisis por GC-MS-, esta cifra es alta, pero si se 
refiere a la fracción porcentual que representan 
de todas las especies moleculares existentes, este 
valor es relativamente bajo. Por ende, la opera-
ción de un equipo GC-MS en el laboratorio debe 
ser acompañada de una infraestructura de pre-
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paración de la muestra necesaria para garantizar 
el ingreso al aparato de sólo aquellas sustancias 
que son estrictamente compatibles con las técni-
cas GC o GC-MS. Suena obvio y trivial, pero, en 
la práctica, este hecho a menudo se menosprecia 
y ello crea problemas analíticos, ya que puede 
empeorar los resultados obtenidos por la téc-
nica GC-MS, generando a menudo los llamados 
falsos negativos (no se detectan los analitos pre-
sentes, no hubo previa concentración y limpieza 
del extracto) o falsos positivos (se presenta una 
confusión con las señales de interferencias que se 
toman por las del analito).

Las limitaciones en cuanto a la naturaleza 
química de las sustancias “compatibles” con la 
técnica GC-MS, involucran la necesidad de su 
aislamiento previo (extracción) a partir de la 
muestra (matriz) real. En la mezcla multicompo-
nente, se encuentran generalmente tanto los ana-
litos “amenos” al sistema instrumental GC-MS, 
como los no aptos para este análisis. A menudo, 
los componentes de interés se encuentran en 
concentraciones a nivel de trazas y se necesita un 
procedimiento de enriquecimiento (concentra-
ción y limpieza) del extracto, para poder detec-
tarlos. El tipo y la diversidad de mezclas comple-
jas -que se procesan-, es muy amplio e incluye 
muestras ambientales (aire, aguas, suelos), de 
origen biológico (especies vegetales, tejidos, célu-
las, fluidos fisiológicos, etc.), alimentos y bebidas, 
productos de química combinatoria, artículos de 
uso personal, drogas y evidencias forenses (resi-
duos de incendios, explosivos, pinturas, etc.), 
entre muchos otros.

Entre los compuestos analizables por 
GC-MS figuran los de interés ambiental5,6, aro-
mas y fragancias7,8, drogas y sus metabolitos9-11, 
pesticidas12, solventes, acelerantes de incendios 
maliciosos13, explosivos14,15, aditivos de bajo y 
mediano peso molecular presentes en distintos 
productos finales, e.g., en polímeros16 o alimen-

tos17,18, semioquímicos (feromonas)19 y produc-
tos naturales20,21, entre otros. El sistema GC-MS 
puede ser acoplado a diferentes dispositivos adi-
cionales, e.g., muestrador de espacio de cabeza 
(Headspace Sampler, HS)22,23, equipo de purga 
y trampa (P&T), un pirolizador, un horno para 
desorción térmica (Thermal desorption, TD), etc.

El mundo que nos rodea -y cuyas pequeñas 
“fracciones” o procesos son objetos de numero-
sos estudios analíticos-, es una mezcla compleja 
de miles a millones de sustancias de naturaleza 
química muy diversa. Por ejemplo, tan sólo el 
aroma de café puede contener más de 800 sustan-
cias químicas diferentes, prácticamente, de todas 
las clases de compuestos orgánicos y con diversas 
funcionalidades, e.g., hidrocarburos, alcoholes, 
aldehídos, ácidos, éteres, ésteres, heterociclos, 
etc.24. Las fragancias florales, extractos frutales y 
aceites esenciales pueden estar compuestos por 
centenares de sustancias25,26; el petróleo consti-
tuye otro ejemplo de una mezcla complejísima, 
que posee 105-106 sustancias, desde un simple 
metano hasta agregados macromoleculares de 
alto peso molecular (asfaltenos, resinas) de muy 
complicada caracterización química27. Hay más 
de 100 mil proteínas en el cuerpo humano. Entre 
diversos productos naturales, se han caracteri-
zado miles de terpenos y terpenoides28,29, deri-
vados fenólicos y alcaloides30. Los ejemplos se 
pueden continuar, pero la idea principal es clara: 
en un laboratorio analítico se manejan -casi sin 
excepción- mezclas, a menudo muy complejas, 
aunque en su interior, de interés analítico, pueden 
figurar sólo alguno(s) compuesto(s) o analitos-
target (e.g., plaguicidas, fármacos o sus metabo-
litos, sustancias responsables por un off-flavour, 
etc.) o sus homólogos y derivados. Típicamente, 
se requiere determinar su presencia e identifi-
carlos (análisis cualitativo), pero frecuentemente 
también hallar su respectiva cantidad (análisis 
cuantitativo). El análisis cualitativo se lleva a 
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cabo por GC-MS operado en modo de barrido 
completo (full scan), mientras que la cuantifica-
ción del analito se hace, por lo general, en modo 
de monitoreo de ion(es) seleccionado(s) (SIM, 
Selected Ion Monitoring, por sus siglas en inglés) 
o, en el caso de la configuración MS tándem, por 
ejemplo, con analizadores de triple cuadrupolo, 
QqQ, a través del monitoreo de reacción múlti-
ple (MRM, Multiple Reaction Monitoring, por sus 
siglas en inglés).

No existe una técnica analítica instrumen-
tal completamente universal (es decir, que sirva 
para todas las matrices) para separar, detectar, 
cuantificar o identificar inequívocamente todos 
los analitos-target presentes en una mezcla com-
pleja. Tampoco existe una técnica instrumental 
capaz de hacerlo directamente, sin tratamiento 
previo (aunque mínimo) de la muestra, i.e., sin 
llevar a cabo los procesos de extracción, con-
centración, fraccionamiento o la limpieza del 
extracto. Por ejemplo, antes de someterlos al 
análisis por GC-MS del aroma de una carne frita, 
los compuestos volátiles deben ser aislados de la 
matriz, ya que a la columna cromatográfica capi-
lar no deben ingresar proteínas, triglicéridos o 
ácidos grasos. Cuando se necesita, por ejemplo, 
determinar los residuos de drogas o sus meta-
bolitos en una muestra de orina, una alícuota de 
ésta no se introduce directamente al equipo GC 
o GC-MS, porque ni agua, ni sales presentes en 
la orina son compatibles con este instrumento 
y deben ser excluidas del extracto, antes de su 
inyección. El agua, las sales orgánicas e inorgá-
nicas, las sustancias termolábiles o de alto peso 
molecular (e.g., proteínas, sacáridos, glicéridos, 
glucósidos, ceras, etc.), compuestos muy polares 
(azúcares, polifenoles, aminoácidos, etc.) no son 
aptos para el análisis por GC-MS y, si eventual-
mente resultan ingresando al equipo, afectan su 
resolución, sensibilidad e imposibilitan la identi-
ficación de analitos; la calidad del análisis puede 

empeorar irreversiblemente, mientras que el 
funcionamiento del mismo equipo se compro-
mete severamente (y no es la “culpa” del equipo, 
como en muchos casos se suele suponer)31.

Lo expuesto anteriormente conduce a la 
conclusión de que la muestra -para su análisis 
por GC-MS-, inevitablemente debe “adecuarse”. 
Este proceso se llama “preparación de la mues-
tra” (Sample Preparation) y conforma uno de 
los pasos más importantes en toda cadena ana-
lítica. La etapa de preparación de la muestra en 
la cadena analítica puede ocupar del 60 al 85% 
del tiempo total de análisis. Del éxito de esta 
etapa dependerán parámetros analíticos tan 
importantes como la eficiencia de recuperación 
de analitos, la reproducibilidad y la robustez de 
la técnica, así como la sensibilidad y selectividad 
de todo el método, el tiempo requerido para el 
análisis y su costo, etc. La robustez de la cadena 
analítica depende, por lo general, de la fortaleza 
de su eslabón más débil, que en muchos casos, 
precisamente lo conforma la fase de preparación 
de la muestra, i.e., la obtención de un extracto 
enriquecido con analito(s)-target e “idealmente” 
libre de otros componentes de la matriz o interfe-
rencias incompatibles con el equipo GC-MS.

En la gran mayoría de currículos académicos 
universitarios en el mundo, infortunadamente, si 
más bien se dictan diferentes cursos de Análisis 
Instrumental (Cromatografía, Espectroscopia, 
Espectrometría de Masas, Resonancia Magnética 
Nuclear, Difracción de Rayos X, etc., Análisis 
Forense, Ambiental, de Alimentos, etc.) y de 
las estrategias de Identificación de Compuestos 
Orgánicos, la asignatura Preparación de Muestras, 
rara vez aparece como obligatoria. No obstante, 
la calidad de un análisis instrumental, el funcio-
namiento y el tiempo de vida útil de un equipo 
analítico (e.g., GC-MS), la frecuencia de su man-
tenimiento preventivo y correctivo son paráme-
tros derivados directamente de la “calidad” de la 
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muestra (extracto) introducida, verbigracia, de 
su cantidad, grado de limpieza y concentración 
de analitos, es decir, de su “adecuación” previa 
al análisis. En este caso, la pirámide de errores 
o posibles fallas en la cadena del análisis instru-
mental tendrá en su base la competencia (know-
how) del operador y la preparación adecuada de 
la muestra (Figura 1). La mayoría de las fallas que 
se presentan en el funcionamiento del equipo 
analítico (descartando, por supuesto, aquellas 
“genéticas” provenientes de su fabricación) se 
derivan típicamente de: 1) su operación correcta, 
i.e., mantenimiento preventivo, cumplimiento 
de recomendaciones para su uso, estabilidad de 
la corriente eléctrica, etc., y, fundamentalmente 
2) el tipo de la muestra (preparación, concentra-
ción y limpieza adecuada del extracto), que se 
introduce al sistema GC-MS.

Cualquier muestra a procesar se puede con-
cebir como un sistema dinámico (Figura  2), en 
donde interactúan tres “esferas” correspondien-
tes a sus “bloques” principales, a saber: 1)  la 
matriz, 2) las interferencias y 3) los analitos-tar-

get. El aislamiento cuantitativo de los últimos 
es el objetivo principal de la preparación de la 
muestra. La meta es separar los analitos cuanti-
tativamente, sin alterarlos o modifi carlos quími-
camente, de manera predecible y reproducible, 
dejando el extracto fi nal libre de los componen-
tes de la matriz y de las interferencias. La canti-
dad de analitos separados con respecto a su can-
tidad original en la muestra refl eja la efi ciencia 
de su extracción. El aislamiento cuantitativo de 
los analitos-target se hace más fácil y efi ciente 
cuando sus propiedades físico-químicas (e.g., 
temperatura de ebullición, polaridad, etc.) son 
muy diferentes de las de otros componentes de la 
matriz; por ejemplo, es más fácil aislar un hidro-
carburo del agua que un fenol presente en ésta.

A pesar de que frecuentemente se logran 
separar, con alta efi ciencia, los analitos de la 
matriz donde se encuentran (e.g., aire, agua, 
suelo, alimento, fl uido biológico, tejido, etc.), en 
el extracto fi nal, empero, pueden “sobrevivir” las 
interferencias, verbigracia, aquellas sustancias 
“oportunistas” que poseen una afi nidad dual, 

Figura 1 Las causas y la magnitud de los posibles errores o fallas que puedan surgir en una cadena analítica, 
representado alegóricamente como una pirámide, que culmina con el respectivo análisis instrumental (e.g., 
GC-MS) del extracto obtenido.
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tanto por la matriz (e.g., agua, grasa), como por 
el medio extractivo (e.g., disolvente, adsorbente). 
En este caso, el análisis por GC-MS puede afec-
tarse por su presencia, porque las interferencias 
pueden disminuir la resolución, la selectividad 

y, fundamentalmente, la sensibilidad del equipo 
GC-MS, ya que generan la contaminación pro-
gresiva del sistema analítico, dejan en él la 
“memoria” (efecto carry-over) o simplemente se 
superponen a las señales generadas por el ana-
lito-target, imposibilitando su identificación o 
cuantificación.

En la Figura  3 se reflejan, de una manera 
muy simplificada, los posibles resultados de la 
extracción de una muestra compleja (Figura 2), 
representados así: a) La separación de analitos es 
deficiente, con bajo porcentaje de recuperación 
y sin la debida limpieza (clean-up) del extracto 
(es decir, sin eliminación de otros componentes 
de la matriz e interferencias que afectarán nega-
tivamente el análisis por GC-MS); b) La eficien-
cia de extracción es mucho más alta, aunque se 
requiere una limpieza adicional del extracto, ya 
que aún perduran en éste las interferencias; c) La 
extracción es casi perfecta: se observa una alta 
eficiencia (porcentaje de recuperación de ana-
litos) y muy buena limpieza del extracto. Si el 

Figura 2 La “estructura” típica de una muestra: matriz, 
analitos-target e interferencias. Las interferencias 
durante el proceso de extracción de analitos-target 
revelan su naturaleza dual, ya que pueden tener afinidad 
tanto por la matriz, como por el medio extractivo (e.g., 
por un disolvente, un adsorbente, gas de purga, etc.).

Figura 3 Representación esquemática de los resultados posibles de una técnica de extracción. a) Extracción 
deficiente con recuperación de analitos-target baja y limpieza del extracto deficiente. b) Extracto caracterizado 
por una buena recuperación de analitos-target, pero requiere una mejor limpieza (aislamiento de componentes 
de la matriz e interferencias). c) Extracción adecuada, con una eficiencia de recuperación de analitos alta y una 
limpieza del extracto muy buena.
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extracto obtenido (Figura  3c) está conformado 
por analitos de bajo peso molecular (<400 Da), 
con volatilidad alta o mediana, termoestables y 
no muy polares, éste es el extracto perfecto, apto 
para el análisis por GC-MS. La siguiente tarea 
en la cadena analítica consistirá en la escogencia 
correcta de la columna (fase estacionaria, dimen-
siones) y de los parámetros operacionales del 
equipo GC-MS (modo de inyección, tempera-
turas, flujos de gases, rango de masas, velocidad 
de barrido, modo de adquisición de la corriente 
iónica, full scan o SIM, etc.)32,33. “Idealmente”, 
la técnica de extracción debe ser exhaustiva y 
altamente selectiva, y permitir el aislamiento 
únicamente de analitos de interés; sin embargo, 
ello no siempre es posible. A menudo, hay que 
recurrir también a un procedimiento adicional, 
i.e. a la derivación química de analitos, verbigra-
cia, su modificación química34,35; por ejemplo, la 
metilación de ácidos grasos, acilación de ami-
nas, sililación de azúcares; todo ello, con el fin 
de incrementar la selectividad y la sensibilidad 
de su detección, aumentar su estabilidad tér-
mica y volatilidad (de los derivados), y mejorar 
sus características cromatográficas (tiempos de 
retención más cortos, forma de pico, su sime-
tría, etc.). Debido a la importancia que tiene la 
etapa de preparación correcta de la muestra, 
varios libros especiales y excelentes monogra-
fías36-39, revisiones temáticas40-45 se han dedicado 
a este tema. En éstos, se analizan aspectos más 
relevantes de varias técnicas de preparación de 
la muestra, incluyendo métodos modernos, para 
el análisis de extractos o fracciones volátiles por 
GC-MS.

2 Observaciones generales

La cadena analítica típicamente contiene los 
siguientes cinco pasos: 1) Muestreo (Sampling); 
2) Preparación de la muestra (Sample Preparation), 

que incluye pre-tratamiento, extracción, con-
centración y limpieza (clean-up); 3)  Separación 
(Separation), por regla general, cromatográfica; 
4) Detección (Detection), que puede incluir méto-
dos ópticos, espectrométricos, electroquímicos, 
radioquímicos, inmunoensayos, etc.; 5) Análisis 
de datos (Data Analysis) y su interpretación; vali-
dación estadística de resultados que conduce luego 
a la toma de decisión sobre los posibles cambios 
en la metodología utilizada, con la subsiguiente 
repetición o no del procedimiento realizado. En 
todos los casos, es menester conservar (adecua-
damente) la contra-muestra (duplicado) para las 
posibles repeticiones del ensayo o controversias 
que pueden presentar los resultados obtenidos.

Las tendencias modernas en el desarrollo de 
la cadena analítica se basan en los conceptos de: 
a) Miniaturización; b) Integración de varios pro-
cesos y su Automatización (extracción, limpieza, 
concentración, análisis); c) Hyphenation (acopla-
miento de técnicas de preparación con diferentes 
métodos de separación y detección, por ejemplo, 
HS-SPME-GC/MS, P&T-GC/MS o SPE-LC/MS, 
GCxGC-MS-TOF, LC-GC, entre muchos otros) 
e (d) Implementación de métodos de extracción 
basados en la filosofía de preparación de la mues-
tra QuEChERS (“catchers”) y de química verde. 
Muchos métodos de preparación de la muestra, 
hoy en día, sobre todo, para el análisis de residuos 
de pesticidas en diferentes matrices, se diseñan 
acorde con la filosofía QuEChERS46-49 (Figura 4); 
es cuando se minimiza el uso de solventes y el 
análisis instrumental se hace con detectores selec-
tivos (de captura de electrones, ECD; selectivo de 
nitrógeno y fósforo, NPD; fotométrico de llama, 
FPD; de quimioluminiscencia, entre otros) o por 
GC-MS operado en modo SIM o en modo MRM, 
cuando se usan las configuraciones tándem, por 
ejemplo, analizador de triple cuadrupolo, QqQ. 
Otra tendencia moderna importante es imple-
mentar las técnicas solventless (sin uso de solven-
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tes), basadas en el monitoreo de analitos en fase 
vapor directamente o usando crio-atrapamiento, 
sorbentes sólidos o membranas; en general, el 
enfoque es buscar y optimizar los métodos de 
extracción rápidos, efectivos, robustos y seguros.

En la mayoría de los casos, la extracción de 
analitos se acompaña de su concentración en 
un extracto fi nal (rotoevaporación, fl ujo de gas 
inerte, evaporadores especiales, equipos tipo 
Kuderna-Danish, etc.) (Figura 5) y de la limpieza 
(clean-up) que permita aislar las interferencias 
(cromatografía en columna, extracción en fase 
sólida, SPE; cromatografía líquida, LC; cromato-
grafía de permeación en gel, GPC; etc.). La etapa 
de clean-up es necesaria para evitar que las inter-
ferencias (proteínas, grasa, azufre, sales, resinas, 
otros) ingresen a los equipos GC o GC-MS. Se 
busca siempre en la preparación de la muestra la 
técnica que más se acerca a la “ideal”, verbigracia, 
que sea altamente selectiva y sensible, efi ciente 
y fácil de llevar a cabo, además, que debe ser 
rápida, robusta y económica y con la posibilidad 

de automatizar el proceso e identifi car quími-
camente la estructura de los analitos aislados y 
cuantifi carlos reproduciblemente.

Previo a su análisis, es importante conser-
var correctamente tanto a la muestra, como a los 
extractos obtenidos. Según el tipo y el origen de 

Figura 4 Muchos métodos de preparación de la 
muestra, hoy en día, sobre todo para el análisis de 
residuos de pesticidas, están diseñados de acuerdo 
con la fi losofía de técnicas QuEChERS, que abarcan los 
métodos de extracción rápidos (Quick), fáciles de llevar 
a cabo (Easy), económicos (Cheap), efectivos (Effective), 
robustos (Rugged) y, sobre todo, seguros (Safe).

Figura 5 En muchos extractos obtenidos, los analitos 
se encuentran en concentraciones por debajo de los 
niveles mínimos de detección o cuantifi cación de las 
técnicas cromatográfi cas GC o GC-MS empleadas 
y requieren, previo a su análisis, la concentración. 
a) Dispositivo sencillo, “manual” para la concentración 
de la muestra con fl ujo de gas inerte (por lo común, 
nitrógeno). b) Concentrador tipo Kuderna-Danish, 
donde generalmente se concentran extractos obtenidos 
por las técnicas de extracción líquido-líquido (LLE) en 
continuo o Soxhlet. c) Evaporador automático provisto 
de controles de fl ujos de gases, temperatura y tiempo 
del proceso de evaporación-concentración.
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la muestra (agua, suelo, alimento, tejido vegetal 
o animal, fluido fisiológico, etc.), existen diferen-
tes protocolos y normas (acorde con las agencias 
reguladoras, EPA, ASTM, AOAC, etc.) para su 
conservación adecuada, el tipo de recipiente a 
usar, la temperatura, humedad y luz o la necesidad 
de la adición de algunas sustancias (conservantes, 
antioxidantes) o realización de procedimientos 
adicionales (agregación de sales o solventes, cam-
bio de pH, temperaturas muy bajas, etc.), que 
impiden el deterioro de la muestra, e.g., su oxida-
ción, hidrólisis o la formación de artefactos.

La muestra, incorrectamente guardada, 
puede experimentar cambios en su composi-
ción y producir pérdidas de algunos analitos de 
interés. Esto puede acontecer a razón de algu-
nos cambios físicos (evaporación, precipitación, 
difusión, percolación, adsorción, etc.) y  químicos 

(oxidación, reducción, hidrólisis, degradación 
microbiana, fotólisis, etc.) y conducir a los falsos 
negativos (por ejemplo, la conversión de fenoles, 
inicialmente presentes en la muestra, a ácidos) 
o a los falsos positivos (formación de artefactos, 
e.g., “aparición” de algunas sustancias controla-
das, que no estaban presentes inicialmente en 
la muestra y se formaron durante su almace-
namiento, por ejemplo, hidrocarburos aromá-
ticos → fenoles). El material del empaque, los 
recipientes y las tapas pueden retener algunos 
analitos (por ejemplo, adsorción de hidrocarbu-
ros poliaromáticos en la superficie de vidrio) o, 
al contrario, “aportar” al extracto sustancias (adi-
tivos, colorantes, ftalatos, etc.), que no estaban 
presentes inicialmente en la muestra original.

Un ejemplo curioso aparece registrado en la 
Figura 6. Hace unos años, en nuestro laboratorio, 

Figura 6 Cromatograma del extracto de las tapas de tubos de ensayo, obtenido por extracción con hexano 
caliente y su posterior concentración con flujo de N2. Se observan compuestos traza presentes en el disolvente 
hexano “concentrado” y los compuestos que estuvieron en contacto con las tapas durante la manipulación o 
almacenamiento de muestras. Las tapas pueden revelar la “historia” química del laboratorio y de los analitos que 
en él se manejaban. GC-MS (EI, 70 eV). Columna DB-5 (60 m). Inyección (1 µL) en el modo split (1:30).
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donde se llevaban a cabo varios trabajos de grado, 
se usaban y se re-usaban tubos de ensayo con sus 
respectivas tapas. Los sellos de caucho de estas 
tapas se sometieron a la extracción con hexano 
caliente y el extracto obtenido, que se concentró 
casi a sequedad con un fl ujo de nitrógeno seco, se 
inyectó al equipo GC-MS. En el cromatograma 
resultante es posible leer la “historia” del labora-
torio, a través de las sustancias impregnadas en 
la tapas plásticas y extraídas de ellas. Las hexano-
nas, hexanoles y ciclohexanol fueron impurezas 
del hexano y “aparecieron” cuanto este solvente 
se concentró varias veces (se hizo blanco del 
disolvente concentrado); los terpenoides (lina-
lool, cariofi leno, ledol, otros) provenían de varios 
trabajos realizados en el área de fi toquímica, 
los clorobencenos provenían de los estudios de 
aceites dieléctricos (PCBs) y el benzotiazol y la 
difenilamina fueron, respectivamente, el agente 
derivatizante y el patrón interno, usados en los 
estudios de antioxidantes y para la cuantifi ca-
ción de fármacos. Para los servicios analíticos es 
menester, para evitar la contaminación cruzada 
y los efectos de carry-over, usar el material (e.g., 
tapas) desechable. Esto, por supuesto, eleva bas-
tante el costo de los análisis.

Igualmente, es muy importante tener pre-
caución cuando se guardan los extractos -ya 
obtenidos-, en frascos (viales), para su posterior 
análisis por GC o GC-MS. El almacenamiento 
prolongado del extracto en disolvente, e.g., diclo-
rometano, puede conducir a que a éste pasen 
los compuestos, productos de la degradación 
del septum de la tapa, y en el cromatograma del 
extracto se observan entonces los picos intrusos, 
cuya presencia puede no permitir la cuantifi ca-
ción correcta de analitos o generará la superpo-
sición de las señales. En la Figura 7, se observa 
otro ejemplo, en el cual se comparan las fraccio-
nes volátiles de una bebida tipo Cola, obtenidas 
por dos técnicas de extracción, una solventless, 

micro-extracción en fase sólida en modo heads-
pace, HS-SPME, y la otra, extracción líquido-
líquido, LLE, por lotes, usando diclorometano. 
La última, además de resultar menos sensible y 
contaminante, presentó problemas de co-extrac-
ción de productos de degradación de un septum 
de silicona de la tapa del frasco donde se alma-
cenó el extracto, antes de su inyección al GC-MS.

Uno de los procedimientos fundamenta-
les en la cadena analítica y de preparación de la 
muestra es el análisis de blancos. Éstos se divi-
den en blancos positivos (cuando se utiliza la 
muestra “simulada” enriquecida con el analito 
de interés, añadido a la matriz en cantidad cono-
cida), y blancos negativos [una muestra (matriz) 
desprovista de analito-target]. Los blancos posi-
tivos demuestran que el método de extracción 
funciona y es reproducible y cuantitativo. Los 
blancos negativos son obligatorios para demos-

Figura 7 Cromatogramas de: 1) la fracción volátil 
obtenida por HS-SPME (fi bra PDMS/DVB, 65 µm) de 
la bebida tipo Cola (línea verde) y 2) el extracto de 
la misma bebida obtenido por el método LLE por 
lotes, con diclorometano (línea negra). En el extracto 
LLE aparecen (resaltadas con un círculo) sustancias 
“intrusas” (productos de degradación de la silicona del 
septum de la tapa, co-extraídos por el CH2Cl2 durante 
el almacenamiento de la muestra). Se observa, que la 
extracción de los analitos volátiles de la bebida por LLE 
fue bastante defi ciente, en comparación con el método 
HS-SPME. GC-MS (EI, 70 eV). Columna DB-5 (60 m).
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trar que el procedimiento empleado es limpio, 
libre de la posible contaminación cruzada prove-
niente de material de vidrio, manos, tapas, man-
gueras, jeringas, disolventes, viales, septa u otras 
partes del instrumento analítico (GC, GC-MS), 
e.g., inyector, línea de transferencia, cámara 
de ionización, columna, etc., que están involu-
crados en el análisis y están en contacto con la 
muestra. Para demostrar que el equipo GC-MS 
no posee efectos de memoria (carry-over), entre 
los extractos -que se analizan-, se intercalan los 
disolventes puros, cada 3-5 muestras o más fre-
cuentemente, si el análisis es de trazas y cuando 
es particularmente crítico el resultado obtenido 
(análisis ambiental, forense, etc.).

El principal propósito de la preparación de 
la muestra es el aislamiento con alta eficiencia 
(recuperación) de los analitos de interés. Pero, 
¿cómo se sabe que el proceso de extracción es 
eficiente, cuantitativo y reproducible? Para ello, 
se utilizan diferentes estrategias, pero, muy a 
menudo, se emplea un testigo, una sustancia 
surrogate, es decir, un compuesto sucedáneo con 
características físico-químicas similares a las de 
los componentes-target a extraer. El surrogate 
debe ser una sustancia pura (material de referen-
cia certificado), estructuralmente similar al com-
puesto o compuestos a aislar y cuantificar, no 
debe estar presente en la muestra, ni reaccionar 
con ninguno de sus componentes. Es una sus-
tancia similar a un patrón interno, pero se agrega 
a la muestra antes de someterla a la extracción. 
Desde el punto de vista químico y analítico, los 
mejores surrogates son análogos deuterados de 
los analitos-target, aunque no siempre es posi-
ble conseguirlos. La ventaja de un análisis por 
GC-MS de un extracto enriquecido con la sus-
tancia surrogate (análogo deuterado), es que el 
surrogate y el (los) analito(s)-target pueden ser 
analizados y cuantificados simultáneamente y sin 
la necesidad de que sus picos cromatográficos se 

separen en la columna (de hecho, co-eluyen). Por 
ejemplo, para cuantificar naftaleno (P.M. 128) en 
una muestra, se puede usar como surrogate su 
deuteroanálogo (P.M. 136). El análisis cuantita-
tivo del naftaleno se basa en las mediciones de las 
corrientes iónicas parciales de iones moleculares 
de naftaleno (M+., m/z 128) y de su análogo deu-
terado (Md10

+., m/z 136). El cálculo del porcen-
taje de recuperación con base en las cantidades 
del surrogate añadido (Cteor) y extraído (Cexp), se 
hace como se ilustra en la Figura 8. Sin embargo, 
es importante tener en cuenta que la incorpora-
ción de la sustancia surrogate en la muestra real 
no siempre refleja la misma manera en la cual los 
analitos-target fueron incorporados en la matriz; 
por ello, los porcentajes de recuperación de las 
sustancia(s)-surrogate pueden ser más altos que 
los de los analitos-target, sobre todo, cuando la 
matriz es heterogénea y muy compleja (suelo, 
lodo, tejido vegetal, roca, etc.).

La cuantificación de analitos-target se basa 
en la curva de calibración, que puede ser obte-
nida tanto por el método de estandarización 

Figura 8 Proceso esquemático de la adición de una 
sustancia-surrogate a la muestra (matriz), que luego 
se somete al proceso de extracción. La cantidad de 
surrogate extraída, con respecto a la añadida, permite 
calcular el porcentaje de recuperación de analito(s)-
target, estructuralmente similar(es) a la molécula del 
surrogate.
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externa, como interna, usando un compuesto 
estándar (Istd, Internal Standard), que se agrega 
al extracto final concentrado, para cuantificar 
tanto a los analitos-target, como a la sustancia-
surrogate recuperada, para hallar el porcentaje de 
recuperación del surrogate y, por consiguiente, 
de los analitos.

Entre los principales problemas comunes, 
que acompañan a diferentes métodos de pre-
paración de la muestra, figuran el tiempo muy 
prolongado que requiere esta etapa (60-85% del 
tiempo total), su elevado costo (materiales, disol-
ventes, patrones, personal, etc.), la eficiencia de 
recuperación de analitos de la matriz, a menudo, 
muy pobre y una baja reproducibilidad, así como 
la probabilidad de contaminación cruzada y erro-
res en la interpretación de resultados. Las fuentes 
más frecuentes de la contaminación cruzada son 
los reactivos, agentes derivatizantes, disolventes, 
material de vidrio, tapas, mangueras, pipetas, 
manos (sic!), atmósfera del laboratorio, entre 
otras. El respectivo blanco del procedimiento 
permite garantizar que el proceso de preparación 
de la muestra está libre de la contaminación cru-
zada. Para ello, se lleva a cabo la preparación de 
la muestra, i.e., extracción, a partir de la matriz 
simulada sin analito(s)-target. Por ejemplo, se 
realiza el análisis de disolvente concentrado, que 
permite vislumbrar tanto sus impurezas, como 
los posibles artefactos provenientes del material 
de vidrio, pipetas, columnas de limpieza, etc.; 
para las técnicas de extracción en fase vapor 
(headspace) es importante obtener el blanco de la 
atmósfera del laboratorio, así como realizar una 
adquisición de datos en el equipo GC-MS, pero 
sin inyectar ninguna muestra, para descartar los 
efectos carry-over del aparato.

Se puede concluir, resumiendo, que entre 
los puntos clave de la preparación de la muestra 
figuran la eficiencia de extracción, la calibración 
con patrones para la cuantificación correcta de 

analitos, los análisis de blancos de procedi-
miento (tanto positivos, como negativos), el uso 
del material certificado de referencia, el análisis 
de duplicados, la verificación sistemática de la 
curva de calibración, la debida calificación del 
operador y técnico del laboratorio, la bitácora y 
el registro minucioso de todo el acontecimiento 
analítico, entre otros aspectos.

3 Métodos de extracción más comunes 
en la preparación de la muestra 
para el análisis por GC-MS

En los últimos años el desarrollo de diferen-
tes técnicas de extracción y de preparación de la 
muestra ha experimentado un incremento excep-
cional, gracias a su importancia para el análisis 
instrumental. En la Figura 9 se puede observar 
este crecimiento, sobre todo, en la última década. 
Las revistas donde más se publican los resultados 
de investigación que involucran distintas técni-
cas de extracción son, en su orden decreciente, 
las siguientes: Journal of Chromatography A, 
Analytica Chimica Acta, Analytical Chemistry, 
Journal of Agricultural and Food Chemistry, entre 
otras. Es interesante anotar, que las áreas donde 
más se desarrollan y aplican las diferentes téc-
nicas extractivas son química, bioquímica, aná-
lisis biológico, agrícola y ambiental, entre otras 
(Véase Figura 10).

La escogencia correcta de la técnica de 
extracción depende de muchos factores. Entre 
éstos, figuran: 1) la naturaleza de la matriz (ori-
gen, estado de agregación, homogeneidad, esta-
bilidad y representatividad) y del analito a aislar 
(su volatilidad, polaridad, reactividad y termoes-
tabilidad, en qué concentración se encuentra y 
cómo está distribuido en la matriz); 2) el propó-
sito mismo del análisis, i.e., cualitativo o cuan-
titativo; 3) la necesidad de la confirmación de 
la estructura química del analito (identificación 
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Figura 9 Desarrollo cronológico de publicaciones científi cas sobre los métodos de extracción para análisis 
instrumental. Las principales revistas donde se publica sobre este tópico. Base de datos: Scopus (Elsevier, 2011). 
Período de observación: 1980-2010. Palabras-clave: “Extraction techniques” OR “Analytical method”. Fecha de 
consulta: 19 de enero de 2011.

por técnicas espectroscópicas); 4) la premura del 
análisis, es decir, qué tan urgente es el resultado 
(por ejemplo, para determinar el tipo de veneno 
o sustancia tóxica en el jugo gástrico, para apli-
carle rápido un antídoto correcto a un paciente 
intoxicado); 5) las implicaciones legales que pue-
den representar los resultados de análisis obteni-
dos (por ejemplo, en campos forense, ambiental, 
control de doping) y, por último, 6) es impor-
tante saber si el método de extracción es cono-
cido, regulado o debe ser establecido, optimizado 
y validado. Para los análisis de extractos por 
GC-MS, lo más importante es tener el extracto 
“limpio” (sin componentes no compatibles con 
esta técnica) y sufi cientemente concentrado, 
para que los analitos se encuentren en él en la 

concentración conmensurable con los niveles 
mínimos de detección/cuantifi cación del sistema 
GC-MS respectivo.

Los métodos de extracción de los analitos-
target pueden dividirse grosso modo en tres gru-
pos grandes, a saber: I. Métodos Destilativos. 
II. Métodos Extractivos. III. Métodos de Headspace. 
Algunas técnicas sui generis pueden combinar 
dos métodos de diferentes grupos, por ejemplo, 
destilación-extracción simultánea con solvente50 
(SDE, Simultaneous Distillation-Extraction, por 
sus siglas en inglés). Las técnicas de destilación 
están basadas en las diferencias (deben ser gran-
des) de las propiedades físico-químicas de los 
analitos a aislar y de la matriz; concretamente, 
sus temperaturas de ebullición (volatilidades o 
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presiones de vapor). La fracción de interés podría 
ser tanto la que se destila (volátil), como el rema-
nente (fondo de destilación). Para el análisis por 
GC o GC-MS se utiliza comúnmente la fracción 
volátil. Las destilaciones pueden llevarse a cabo 
de diferentes maneras: 1)  Arrastre con vapor 
(SD, Steam Distilllation, pos sus siglas en inglés); 
2) Hidrodestilación (HD, Hydrodistillation, por 
sus siglas en inglés) o 3) Destilación con agua-
vapor. Véase la Figura  11 para diferenciar los 
tres métodos que se utilizan fundamentalmente 
para la destilación del material vegetal y obten-
ción de aceites esenciales o, en algunas aplicacio-
nes, para el aislamiento de fracciones volátiles 
de productos fi nales (jabones, champús, algunas 
bebidas, cremas dentífricas, etc.). Los extractos 
o fracciones volátiles destilados por SD, HD o 
SDE presentan mezclas perfectas para su análi-
sis por GC-MS. Sólo pueden requerir un secado, 

e.g., con sulfato de sodio anhidro, previo a la 
inyección del extracto al cromatógrafo. Algunos 
procesos de destilación suceden a presión redu-
cida (vacío), en columnas especiales (destilación 
molecular); muchos se realizan a escala indus-
trial; pero, en general, no son aptos para estudiar 
y aislar compuestos a nivel de trazas.

Con miras a aumentar la efi ciencia de 
extracción y reducir sustancialmente el tiempo 
de destilación, en los últimos 25 años se emplea 
activamente la radiación de microondas como 
fuente de calentamiento51-53, tanto del agua 
(hidrodestilación asistida por microondas, 
MWHD, Microwave-Assisted Hydrodistillation, 
por sus siglas en inglés), como de disolvente o de 
la muestra, según las constantes dieléctricas, ε, 
del uno o del otro (para que la sustancia absorba 
la radiación de microondas, debe poseer ε alta, 

Figura 10 Principales áreas de aplicación de diferentes técnicas de extracción empleadas previamente al 
análisis instrumental. Base de datos: Scopus (Elsevier, 2011). Período de observación: 1980-2010. Palabras-
clave: “Extraction techniques” OR “Analytical method”. Fecha de consulta: 19 de enero de 2011.
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Figura 11 Obtención de aceites esenciales por arrastre con vapor (fuente externa de vapor, e.g., caldera); 
destilación con agua-vapor (vapor húmedo obtenido por calentamiento del agua hasta su vigorosa ebullición) 
e hidrodestilación (calentamiento del agua con el material vegetal sumergido, generalmente muy delicado, por 
ejemplo, fl ores).

i.e., momento dipolar), formando un grupo 
de métodos de extracción asistida por radia-
ción de microondas (MAE, Microwave-Assisted 
Extraction, por sus siglas en inglés). El método 
MAE se utiliza más que todo para la extracción 
de muestras sólidas (material vegetal, suelo, teji-
dos, etc.) con agua o con un disolvente orgá-
nico53,54.

La segunda familia de técnicas, comprende 
diversos métodos extractivos, en los cuales el 
aislamiento de analitos está basado en diferen-
cias de sus solubilidades en disolvente(s) o de 
su capacidad de adsorción o absorción sobre un 
sorbente (carbón activado, gel de sílice, alúmina, 
tamiz molecular, etc.) o en un polímero poroso 
(PDMS, Tenax, Porapak, Chromosorb, resinas 
sintéticas, etc.). Entre los métodos extractivos 
“clásicos” fi guran, la extracción líquido-líquido, 
LLE (Liquid –Liquid Extraction, por sus siglas en 
inglés), en modo continuo o por lotes (batch). 
La selectividad de extracción se logra con una 
escogencia correcta del disolvente (polaridad, 
temperatura de ebullición, constante dieléctrica, 
capacidad de formar puentes de hidrógeno, dis-

ponibilidad, accesibilidad, costo, etc.); a menudo, 
el extracto obtenido debe someterse a los proce-
sos de limpieza y concentración. A pesar de una 
serie de problemas que acarea la técnica de LLE, 
entre otros, la formación de emulsiones, alto 
costo, tiempos prolongados de extracción, difi -
cultad de automatización, disposición de disol-
ventes tóxicos, posibilidad de contaminación 
cruzada, etc., en la última década, se observa 
un número creciente de trabajos publicados que 
involucran el uso de LLE (Figura 12).

Como una alternativa a la LLE, desde hace 
ca. 40 años, se ha implementada la extracción en 
fase sólida, SPE (Solid-Phase Extraction, por sus 
siglas en inglés)55,56, que permite reducir sustan-
cialmente el uso de disolventes y combinar en un 
solo paso la extracción, limpieza y concentración 
de analitos-target; además; el método incluye 
la posibilidad de la automatización, implemen-
tada en varios equipos comerciales con conexión 
en línea al cromatógrafo. Los datos estadísticos 
muestran el crecimiento de la aplicación de este 
método de preparación de la muestra en diferen-
tes áreas de investigación (Figura 12).
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Figura 12 Crecimiento en función del tiempo de publicaciones científi cas que involucran la utilización de 
técnicas extractivas de preparación de la muestra, i.e., extracción líquido-líquido (LLE) y en fase sólida (SPE). Base 
de datos: Scopus (Elsevier, 2011). Período de observación: 1980-2010. Palabras-clave: “Liquid-Liquid Extraction” 
y “Solid-Phase Extraction”, respectivamente. Fecha de consulta: 19 de enero de 2011.

La extracción con fl uido supercrítico, SFE 
(Supercritical Fluid Extraction, por sus siglas en 
inglés), a pesar del costo alto en comparación con 
otras técnicas, en los últimos diez años ha expe-
rimentado un intenso crecimiento (Figura  13). 
SFE se ha usado en las áreas de productos natu-
rales, ambiental, alimentos, forense y en muchas 
aplicaciones industriales. La selectividad del 
método SFE se alcanza variando los parámetros 
operacionales, fundamentalmente, de la densi-
dad de fl uido supercrítico (presión y tempera-
tura), así como usando modifi cadores57-60. Para 
el análisis por GC-MS, a menudo, se requiere la 

limpieza adicional del extracto SFE, para elimi-
nar grasas o pigmentos, ceras u otros compues-
tos de alto peso molecular, según la naturaleza de 
la matriz que se usó.

Entre los métodos extractivos más antiguos 
(centenario, sic!), pero tal vez, menos selecti-
vos y más “sucios” -en cuanto al extracto que 
se obtiene-, fi gura la Extracción Soxhlet, que se 
usa en los análisis de suelos, polímeros, pro-
ductos naturales, etc., en áreas de bioquímica, 
ciencias agrícolas, biológicas, ambientales, etc. 
(Figura 14), pero no presenta el crecimiento tan 
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rápido que ostentan otros métodos, e.g., MAE, 
SFE, SPME, entre otros, y que se reemplaza fre-
cuentemente, hoy en día, por el método más efi -
ciente, de la Extracción con Solvente Acelerada, 
ASE (Accelerated-Solvent Extraction, por sus 
siglas en inglés)61,62, donde la mayor selectividad, 
rapidez y la considerable reducción del tiempo y 
de la cantidad de disolvente se logran en un solo 
paso de extracción, concentración y limpieza, en 
modo automático y con posibilidad de acopla-
miento en línea con GC-MS.

Si se habla de una verdadera “revolución 
verde” en las técnicas de preparación de la mues-
tra, esta será la Microextracción en Fase Sólida, 
SPME, que en los últimos ca. 20 años, logró tener 
un crecimiento sin parangón (Figura 15), gober-
nar las áreas de análisis de volátiles de origen bio-

lógico, estudios ambientales, forenses (aceleran-
tes de incendios, residuos de explosivos, análisis 
de drogas en fl uidos y tejidos), alimentos, moni-
toreo de diferentes procesos in vitro e in vivo (aná-
lisis de aliento, procesos de fermentación, cam-
bios microbiológicos, farmacocinética, etc.)63-66. 
La SPME combina la extracción y concentración 
de analitos-target y puede usarse en tres modos: 
1) en headspace, 2) por sumergimiento directo 
de la fi bra en la muestra y 3) usando una mem-
brana protectora. Es una técnica amena al análi-
sis de compuestos por GC-MS, más aún que en 
el mercado existen los dispositivos que permiten 
realizar este proceso de modo automático y aco-
plado en línea con el cromatógrafo (Figura 16). 
La selectividad del método SPME se logra: 
1) variando las condiciones operacionales (tem-

Figura 13 Desarrollo cronológico de publicaciones científi cas sobre el método de extracción con fl uido 
supercrítico, SFE. Las principales revistas donde se publica sobre este método. Base de datos: Scopus (Elsevier, 
2011). Período de observación: 1980-2010. Palabras-clave: “Supercritical Fluid Extraction”. Fecha de consulta: 
19 de enero de 2011.
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Figura 15 a) Desarrollo cronológico de publicaciones científi cas que incluyen el método de extracción SPME. 
b) Las principales áreas de investigación donde se usa SPME. c) Revistas principales donde más se han publicado 
trabajos que emplean SPME. Base de datos: Scopus (Elsevier, 2011). Período de observación: 1980-2010. 
Palabras-clave: “SPME”. Fecha de consulta: 19 de enero de 2011.
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peratura, salting-out, modo de exposición de la 
fi bra, agitación y el tipo de recubrimiento de la 
fi bra, entre otros; 2) usando sistemas de detec-
ción cromatográfi ca selectivos (ECD, FPD, NPD, 
MS-SIM, etc.) y 3)  aprovechando la derivación 
de los analitos-target en matriz o directamente 
sobre la fi bra67,68. Una de la aplicaciones más 
interesantes de SPME es la extracción de anali-
tos-target acompañada de su derivación 1)  en 
la matriz; 2) en la fi bra saturada con un agente 
derivatizante67 (Figura 17) o 3) directamente en 
el puerto de inyección del cromatógrafo.

Los métodos de muestreo de espacio de 
cabeza (Headspace) en sus versiones “clásicas” 
se dividen en: (1) Headspace estático (S-HS) y 
(2) Headspace dinámico. Las fracciones volátiles 
recogidas son aptas para el análisis GC-MS, ya 
que la fase vapor no contendrá los componen-
tes de matriz e interferencias no volátiles, muy 
polares (iónicas) o de alto peso molecular. El 
S-HS se aplica a las muestras con analitos-target 
en concentraciones relativamente altas y que 
no requieren la pre-concentración. Son análisis 
por GC-FID de BTEX (benceno, tolueno, etil-
benceno y xilenos) en agua, la cuantifi cación 
de trihalometanos en agua potable, alcoholemia 
(alcohol en sangre), compuestos volátiles en pin-

turas, polímeros y determinación de disolventes 
residuales en fármacos, hidrocarburos en sue-
los, análisis de bebidas y perfumes, entre otras 
muchas aplicaciones69. Cuando la concentra-
ción de analitos-target es muy baja en la mues-
tra (ppt, ppb), se requiere su enriquecimiento 
(pre-concentración) y el muestreo se hace en 
modo de Headspace dinámico. Básicamente, 
los analitos se recogen, al purgar la fase vapor 
con un gas inerte, en un solvente, o se “conge-
lan” (crio-atrapamiento) o, se ad(b)sorben en un 
sorbente (método de purga y trampa, P&T), del 
cual se recuperan por la acción de temperatura 
(Termodesorción, TD)70 o se eluyen con solvente.

El uso de la fase vapor por encima de la 
muestra (headspace) como medio para realizar 
los procesos extractivos tiene grandes venta-
jas desde el punto de vista analítico, porque se 
eliminan muchas interferencias. En el estudio 
de productos naturales, el muestreo headspace 
directo ha permitido el estudio in vivo de la frac-
ción volátil alrededor de plantas completas, o 
sus partes71. Tradicionalmente, se distinguen los 
métodos estático y dinámico de muestreo, aun-
que las técnicas de sorpción de gran capacidad 
desarrolladas en la última década involucran 
ambos aspectos72. El gran desarrollo de la técnica 
de SPME ha servido para identifi car, en sus múl-
tiples aplicaciones, algunos aspectos que pueden 
mejorarse. Esto ha generado una colección de 
nuevos métodos de muestreo a micro-escala, que 
logran una mayor capacidad de concentración 
de los analitos de interés y tal como la SPME, son 
susceptibles de automatización. In varios casos, se 
logra una capacidad de concentración superior a 
la de SPME porque se emplea un volumen mayor 
de fase sorbente (polimérica, normalmente). 
En la técnica de trampa de adsorción dentro 
de la jeringa (INCAT, Inside Needle Capillary 
Adsorption Trap por sus siglas en inglés), una 
capa de polímero recubre el interior de la aguja 

Figura 16 Cromatógrafo de gases acoplado a 
un sistema de preparación de muestras con SPME 
automatizado.
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Figura 17 a) Modo de derivación directa de los analito-target sobre la fi bra SPME, previamente saturada con un 
agente derivatizante (tomado de ref. 67). b) Análisis de sustancias carbonílicas volátiles en el humo de cigarrillo: 
extracción selectiva por la fi bra de SPME saturada con PFPH (pentafl úorfenilhidracina) y detección de hidrazonas 
formadas in situ por GC-ECD.

de una jeringa, o el interior se rellena con carbón 
activado73. Se denomina HS-SPDE (Headspace 
Solid-Phase Dynamic Extraction por sus siglas en 

inglés) a la técnica de muestreo en la que la aguja 
de una jeringa hermética para muestreo de gases 
se recubre con polímero absorbente (PDMS), en 
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de la matriz que los contiene, para seleccionar la 
técnica de muestreo apropiada. Se han logrado 
grandes avances en miniaturización, integración, 
selectividad, eficiencia, reproducibilidad, reduc-
ción de costos y robustez de las técnicas de mues-
treo, extracción y concentración, pero siguen 
siendo indispensables ciertas prácticas de ase-
guramiento de la calidad de la cadena analítica, 
tales como el uso de blancos, sustancias testigo, 
etapas de limpieza y réplicas.
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Provavelmente, não tudo o que poderia dizer. Enquanto a Cromatografia 
Gasosa (GC) tem sido o método de análise preferido (ASTM D5134) para a 
identificação e quantificação de componentes individuais em misturas de 
petróleo, a maioria dos sistemas não resolve completamente os compostos 
de interesse.

®O sistema Pegasus  4D GC×GC-MS é incomparável em velocidade, 
sensibilidade e ferramentas de software – perfeito para
a complexidade das amostras de petróleo de hoje.
As altas taxas de aquisição de sinal (até 500 
espectros/segundo) e quatro dimensões de poder de
resolução analítica, permitem um aumento na resolução
de picos e uma redução significativa no tempo de
análise cromatográfica. 

®O poderoso software  ChromaTOF  permite a busca 
automática de dados complexos de GC×GC, 
extraindo similaridades e diferenças que não podiam 
ser identificadas. 
Visite a página www.leco.com para mais informações 
sobre como a LECO pode ajudar você a atingir seus 
objetivos para análise de petróleo.
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Resumo

Este artigo apresenta uma visão atualizada do método QuEChERS para extração multiresíduo, que 
envolve extração inicial em acetonitrila, etapa de partição após a adição de sal e uma etapa de limpeza 
utilizando extração em fase sólida dispersiva. O método QuEChERS é hoje o método de extração mais 
utilizado para a determinação de resíduos de pesticidas em amostras de alimentos, proporcionando 
exatidão e precisão aceitáveis de pesticidas ácidos, neutros e básicos.
Palavras-chave
Preparo de amostra; QuEChERS; análise de alimentos; pesticidas.

QuEChERS: possibilities and trends in sample preparation for  
multiresidue determination of pesticides in food

Abstract

This paper presents an updated overview of the QuEChERS multiresidue extraction method that involves 
initial extraction in acetonitrile, an extraction/partition step after the addition of salt, and a clean-up step 
utilizing dispersive solid phase extraction. QuEChERS method is nowadays the most applied extraction 
method for the determination of pesticide residues in food samples, providing acceptable accuracy and 
precision for acidic, neutral and basic pesticides.
Keywords
Sample preparation; QuEChERS; food analysis; pesticides.

1 Introdução

Nos últimos anos, ocorreu um desenvol-
vimento rápido de novos métodos analíticos, 
visando à determinação de resíduos de pestici-
das em alimentos. Estes avanços tiveram como 
objetivo a substituição dos métodos tradicionais 
de análise de resíduos que apresentavam como 
característica a morosidade de suas diversas eta-

pas, o emprego de grandes volumes de solvente, 
o alto custo, etc.

Geralmente a complexidade da composição 
dos alimentos ocasiona dificuldades para a quan-
tificação dos pesticidas, sendo necessária a realiza-
ção de uma etapa de limpeza (clean-up) do extrato, 
após extração com solvente. Esta etapa é funda-
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mental, uma vez que reduz as interferências e o 
efeito matriz, além de diminuir a necessidade de 
manutenção técnica do sistema cromatográfico1.

As limitações na determinação de resíduos 
de pesticidas foram minimizadas após o desen-
volvimento dos métodos multirresíduo. Estes 
apresentam como vantagens a possibilidade de 
analisar um grande número de compostos, com 

altos percentuais de recuperação (exatidão) dos 
analitos, remoção dos possíveis interferentes da 
amostra, boa precisão e robustez, baixo custo, 
rapidez, facilidade e segurança (utilizam peque-
nos volumes de solventes de baixa toxicidade). 

A Tabela 1 apresenta, em ordem cronológica, o 
desenvolvimento destes métodos, enfatizando as 
etapas envolvidas e as principais características.

Tabela 1 Ordem cronológica dos principais métodos de análise de resíduos de pesticidas em alimentos.

Década Método Extração e limpeza Características Ref.

1960

Método de 
Mills

O método baseia-se em uma extração com 
acetonitrila sendo utilizado basicamente na 

determinação de compostos organoclorados 
em amostras não-gordurosas. Limpeza em 

coluna contendo florisil®.

A extração é seguida por uma 
etapa de partição com éter de 

petróleo. Baixa recuperação para 
organofosforados.

1-4

Método de 
Storherr

Com algumas modificações em relação 
ao método de Mills. A extração é realizada 
com acetonitrila, porém o éter de petróleo 
é substituído por diclorometano. Limpeza 

com carvão ativado.

Aplicação para organoclorados  
e organofosforados em 

frutas e vegetais.
5

1970

Método para 
organoclorados, 
organofosforafos 
e nitrogenados

Utiliza acetona na etapa de extração. 
Seguido de uma partição líquido-líquido 
utilizando diclorometano ou mistura de 
diclorometano e éter de petróleo, a fim 

de remover a água. A etapa de limpeza é 
realizada com carvão ativado.

Este foi o primeiro método em que 
uma solução de cloreto de sódio 
foi adicionada ao extrato para 

promover o efeito 
salting out.

6

Método de 
Luke

A extração dos pesticidas é realizada com 
acetona. Adiciona-se cloreto de sódio para 
saturar a fase aquosa, resultando maiores 

valores de recuperação dos compostos 
polares. A etapa de limpeza, quando 

realizada, é feita com coluna de florisil®.

Este método e suas modificaçoes 
ainda sao utilizados em análises 

de resíduos de pesticidas.
7-10

1980

Esta época foi marcada pelo 
desenvolvimento de métodos que não 

exigiam a utilização de grandes quantidades 
de solventes clorados substituídos, por 

mistura 1:1 de cicloexano e acetato de etila. 
Além disso, os solventes apolares foram 
substituídos por sais (Na2SO4, MgSO4, 

NaCl, etc.) durante o processo de partição. 
A SPE começou a ser amplamente utilizada, 
substituindo muitos métodos baseados na 

extração líquido-líquido.

A acetona continua sendo o 
solvente mais utilizado na extração, 
com a possibilidade de substituição 
por acetonitrila e acetato de etila. 
A fim de melhorar a recuperação 
de compostos polares o sulfato 
de sódio passa ser amplamente 
utilizado. Além disso, diversos 

procedimentos de limpeza  
foram desenvolvidos.

11-19

1990 
-atual

Os avanços da Química Analítica 
em consonância com o conceito 
de sustentabilidade levaram ao 

desenvolvimento de várias técnicas 
alternativas de extração.

Rapidez na execução das análises, 
miniaturização, automatização.

20-39
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Durante a década de 1990 ocorreu um 
grande desenvolvimento de métodos alternati-
vos de extração baseados na redução do volume 
de solvente utilizado na etapa de extração. Entre 
estes novos métodos pode-se citar a Extração em 
Fase Sólida (Solid Phase Extraction, SPE), a qual 
também tem sido empregada com frequência 
na etapa de limpeza do extrato para amostras de 
alimentos. Outros métodos que foram desenvol-
vidos neste período também tinham como obje-
tivo a simplificação de etapas como, por exem-
plo, Dispersão da Matriz em Fase Sólida (Matrix 
Solid Phase Dispersion, MSPD), Microextração 
em Fase Sólida (Solid Phase Microextraction, 
SPME) e Extração com Membrana Assistida por 

Solvente (Membrane-Assisted Solvent Extration, 
MASE). Em 1999, foi proposta a Extração Sortiva 
em Barra Magnética (Stir Bar Sorptive Extraction, 
SBSE) que fornece baixos limites de detecção 
(LD), especialmente para analitos hidrofóbicos. 
Extração por Fluido Supercrítico (Supercritical 
Fluid Extraction, SFE), Extração Acelerada por 
Solventes (Pressurized Liquid Extraction, PLE) e 
Extração Assistida por Micro-ondas (Microwave 
Assisted Extraction, MAE) são exemplos de méto-
dos que apresentam, dentre outras características, 
elevada eficiência, entretanto, geralmente deman-
dam investimento considerável em instrumenta-
ção. A Tabela 2 destaca algumas vantagens e des-
vantagens destas técnicas de preparo de amostra.

Tabela 2 Comparação entre as principais técnicas modernas de extração, utilizadas na análise de resíduos de 
pesticidas em alimentos.

Técnica Vantagens Desvantagens Ref.

MAE
Extração simultânea de diversas amostras; 
facilidade de operação; utiliza pequenas 

quantidades de solventes; tempo curto de extração.

Extração pouco seletiva; necessidade de 
limpeza do extrato; não pode ser utilizada  

para compostos termolábeis.
20-22

PLE
Automação do processo de extração; tempo curto 

de extração; consumo moderado de solventes; 
simplicidade no preparo da amostra.

Custos elevados para aquisição e manutenção 
do equipamento; baixa seletividade de 
extração; necessidade de limpeza do 

equipamento entre as extrações; não pode ser 
utilizada na extração de compostos termolábeis.

23-25

MSPD
Utilização de equipamentos simples; consumo 

moderado de solventes; simplicidade  
no preparo da amostra.

Não é apropriada para amostras secas ou  
com alto teor de lipídeos; alto consumo  

de sorventes; em alguns casos há  
necessidade de limpeza adicional.

26-28

SPME

A utilização de solventes pode ser completamente 
eliminada; possibilidade de reanalisar uma 

determinada amostra; fibra pode ser utilizada 
muitas vezes sem perda de adsorção; pode ser 

acoplada diretamente ao sistema cromatográfico.

Problemas de precisão; poucas fibras 
disponíveis comercialmente morosidade 
na otimização do método; percentual de 

recuperação relativamente baixo.

29-31

SFE

Consumo reduzido de solventes; possibilidade 
de extrair compostos termolábeis; não há 

degradação de compostos durante a extração; 
curto tempo de extração.

Custos elevados de aquisição e manutenção 
do equipamento; necessidade de limpeza do 
equipamento entre as extrações; operação 
complicada, quando comparada com as  

outras técnicas de extração.

32-35

MASE

Introdução direta de amostras não tratadas; 
diminuição do uso de solvente; possibilidade 

de analisar amostras complexas; eliminação de 
interferências; elevado grau de pré-concentração 

do analito; facilidade para automatizar.

Baixa eficiência; sensível a contaminantes 
sólidos que podem obstruir os poros da 

membrana, ocasionando um prolongado 
tempo de análise para o preparo de  

amostra; tempo prolongado de análise.

36-38



Prestes OD, Adaime MB, Zanella R Determinação multirresíduo de pesticidas em alimentos 

54 Scientia Chromatographica 2011; 3(1):51-64

Estes novos métodos possuem como base a 
instrumentação, sendo a extração muitas vezes 
automatizada, demandando analistas treinados e 
etapas de limpeza no intervalo entre extrações, 
o que implica em um maior tempo de análise. 
Outra desvantagem geralmente apresentada é 
o escopo limitado de pesticidas que podem ser 
extraídos sob determinadas condições. Sendo 
assim, estes procedimentos, podem ser empre-
gados em algumas aplicações, mas geralmente 
estão distantes de serem considerados ideais 
para um método multirresíduo de pesticidas em 
alimentos.

2 Desenvolvimento do método 
QuEChERS

Em 2003, Anastassiades et al.40 com o obje-
tivo de superar as limitações práticas dos métodos 
multirresíduo existentes, na época, introduziram 
um novo procedimento de preparo de amostra 
para extração de resíduos de pesticidas denomi-
nado QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, 
Rugged, Safe) sendo que a pronúncia, de acordo 
com os autores, deve ser catchers41. Esse método, 
que tem como vantagens ser rápido, fácil, econô-
mico, efetivo, robusto e seguro, explora as pos-
sibilidades oferecidas pela instrumentação ana-
lítica moderna.

Com o objetivo de atender aos rigoro-
sos Limites Máximos de Resíduos, estabe-
lecidos por legislações internacionais, este 
método foi idealizado para gerar extratos que 
pudessem ser analisados por Cromatografia 
Líquida e/ou Cromatografia Gasosa acopladas 
à Espectrometria de Massas em Série (GC-MS/
MS e LC-MS/MS)40. A praticidade e os excelentes 
resultados fornecidos pelo método QuEChERS 
em combinação com estas técnicas, ajudaram na 
popularização deste método e dos seus concei-

tos. De acordo com o ISI Web of Knowledge, o 
artigo no qual este método foi descrito pela pri-
meira vez já possui mais de 210 citações42.

2.1 Método QuEChERS original

Durante o desenvolvimento do método 
QuEChERS, Anastassiades et  al.40 revisaram 
as condições comumente utilizadas na análise 
multirresíduo de pesticidas e propuseram este 
novo método de preparo de amostra, baseado 
nas seguintes etapas: extração com acetonitrila, 
seguida da partição, promovida pela adição de 
sais (ex. sulfato de magnésio, MgSO4, e cloreto 
de sódio, NaCl). Um novo método de limpeza 
denominado Extração em Fase Sólida Dispersiva 
(Dispersive Solid Phase Extraction, D-SPE) foi 
proposto juntamente com o método QuEChERS. 
Na Figura  1a estão representadas as principais 
etapas do método QuEChERS original.

A utilização de acetonitrila como solvente 
possibilita a extração de uma menor quanti-
dade de co-extrativos lipofílicos provenientes 
da amostra, como por exemplo, ceras, gordu-
ras e pigmentos43. A acetonitrila proporciona a 
extração de uma ampla faixa de pesticidas com 
diferentes polaridades e, quando acidificada, 
permite recuperações satisfatórias de pesticidas 
que geralmente apresentam problemas de estabi-
lidade. Outra grande vantagem é que acetonitrila 
é mais adequada para LC-MS/MS do que ace-
tona e acetato de etila e pode ser utilizada sem 
problemas na análise por GC-MS/MS. Assim, 
acetonitrila foi escolhida como solvente de extra-
ção para o método QuEChERS40,44.

A maioria dos métodos multirresíduo de 
preparo de amostra empregam blenders, como 
o Ultraturrax, durante o procedimento de extra-
ção. O procedimento de agitação manual ou com 
auxílio do Vortex possui várias vantagens em 
relação à agitação mecânica, tais como, possibi-
lidade de realizar a extração a campo; a extração 
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Figura 1 Representação das etapas das principais versões do método QuEChERS a) original; b) acetato; e 
c) citrato.

ocorre em um único frasco fechado não expondo 
o analista; rapidez, uma vez que não há necessi-
dade de lavagem do homogeneizador no inter-
valo entre as extrações. Portanto, no método 
QuEChERS a agitação pode ser manual ou uti-
lizando Vortex40,45.

A adição de sais para promover o efeito 
 salting out é utilizada em vários métodos multir-
resíduo. Dependendo da natureza do solvente 
utilizado na etapa de partição obtém-se melho-
res percentuais de recuperação para analitos 
polares, uma vez que a adição de sais diminui a 
solubilidade destes compostos na fase aquosa, 
bem como a quantidade de água na fase orgânica 
e vice-versa46-48.

Nos métodos multirresíduo que utilizam 
acetona, a partição é controlada através de uma 
combinação de NaCl e solventes apolares, porém 

tem como desvantagens a diluição do extrato e 
o consumo de um maior volume de solvente. Os 
métodos multirresíduo que utilizam acetonitrila, 
desenvolvidos até então, não empregam adição 
de nenhum tipo de solvente apolar no processo 
de partição49,50. Na extração com acetonitrila, a 
adição de sais é muito conveniente uma vez que é 
rápida, fácil, apresenta baixo custo, tem a grande 
vantagem de não diluir o extrato da amostra e 
proporciona a separação das fases orgânica e 
aquosa.

A utilização de sais secantes, como sulfato 
de sódio (Na2SO4), tem a fi nalidade de melho-
rar a recuperação de pesticidas polares18. A esco-
lha do MgSO4 no desenvolvimento do método 
QuEChERS foi devido a maior capacidade de 
remover água quando comparado a outros sais. 
Além de reduzir o volume de fase aquosa, sua 
hidratação é uma reação exotérmica, tendo 

(a)
Quechers
(original)

(b)
Quechers
(acetato)

(c)
Quechers
(citrato)

10 g amostra
+

10 mL acetonitrila

1 mL sobrenadante
+

150 mg MgSO4
+

25 mg PSA

1 mL sobrenadante
+

150 mg MgSO4
+

50 mg PSA

1 mL sobrenadante
+

150 mg MgSO4
+

25 mg PSA

Análise cromatográ�ca

4 g MgSO4
+

1 g NaCl

6 g MgSO4
+

1,5 g CH3COONa

4 g MgSO4
+

1 g NaCl
+

1 g C6H5 Na3O7.2H2O
+

0,5 g C6H6 Na2O7.1,5H2O

15 g amostra
+

15 mL acetonitrila

10 g amostra
+

10 mL acetonitrila

Extração

Partição

Limpeza
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como resultado o aquecimento entre 40 e 45 °C 
da amostra durante as etapas de extração/parti-
ção, favorecendo a extração, especialmente dos 
compostos apolares40.

A etapa de limpeza é essencial para pro-
mover robustez e confiabilidade aos resultados 
obtidos pelo sistema cromatográfico, uma vez 
que componentes não-voláteis da matriz podem 
ficar aderidos no sistema de injeção e também na 
coluna cromatográfica, alterando a resposta do 
sistema e aumentando a frequência de manuten-
ções técnicas no equipamento51,52.

Tradicionalmente a etapa de limpeza 
emprega SPE, a qual utiliza cartuchos ou colunas 
que contêm entre 250 e 1000 mg de sorvente53. 
Esta técnica envolve operação manual, uso de 
diferentes solventes para lavagem do sorvente, 
etapas de evaporação e secagem. Muitos fatores 
afetam a precisão quando se trabalha com SPE, 
entre eles o ajuste do sistema de vácuo e o fluxo 
dos solventes. Esta técnica quando automatizada 
requer manutenção frequente, além dos sistemas 
hoje disponíveis apresentarem um custo consi-
derável53.

Ao contrário dos métodos já existentes 
para limpeza com SPE que utilizam cartuchos 
ou colunas, a D-SPE permite que o limpeza e 
a redução de água residual sejam efetuados de 
uma forma rápida e simultânea40. Esta etapa de 
remoção de água proporciona um extrato final 
de menor polaridade, facilitando assim a preci-
pitação de co-extrativos polares. O sorvente PSA 
(do inglês, primary secondary amine) retém as 
interferências da matriz, sendo que depois da 
agitação manual e centrifugação o extrato está 
pronto para ser injetado no sistema cromato-
gráfico40. A estrutura bidentada do PSA tem um 
elevado efeito quelante, devido à presença dos 
grupos amino primário e secundário. Como 
resultado, a retenção de ácidos graxos livres e de 
outros compostos polares presentes na matriz é 

muito forte. Um limpeza eficiente garante uma 
maior vida útil para insersores e colunas croma-
tográficas, reduzindo assim a contaminação do 
sistema cromatográfico e minimizando o efeito 
matriz54-58.

2.2 Modificações do método 
QuEChERS

Durante o desenvolvimento da primeira 
versão do método QuEChERS (Figura 1a), ape-
nas 25 pesticidas comumente analisados por 
GC-MS/MS foram avaliados40. Apesar da ver-
são original ter fornecido excelentes resultados 
para diferentes tipos de amostras59-61, algumas 
aplicações mostraram que certos compostos 
apresentavam problemas de estabilidade e/ou 
recuperação de acordo com o pH da matriz59,62,63. 
Desta forma, durante o período de otimização 
do método, percebeu-se que a utilização de tam-
pões (pH 5) promoviam recuperações satisfató-
rias (>70%) para compostos dependentes do pH 
(por ex.: pimetrozina, imazalil e tiabendazol), 
independente da matriz utilizada62,63.

De acordo com Lehotay e Anastassiades64, 
a adição de uma etapa de tamponamento foi a 
primeira modificação proposta para o método 
QuEChERS, com o objetivo de melhorar os 
percentuais de recuperação (70-120%). Lehotay 
et  al.65 desenvolveram o método “QuEChERS-
acetato” (Figura 1b), no qual o efeito tamponante 
(pH 4,8) é promovido pela adição de acetato de 
sódio. Este método foi adotado em 2007 como 
método oficial da Association of Official Analytical 
Chemists (AOAC) para a determinação de resí-
duos de pesticidas em alimentos66. Anastassiades 
et  al.63 propuseram o método “QuEChERS-
citrato” (Figura 1c), este utiliza uma mistura de 
citrato de sódio diidratado e hidrogenocitrato 
sesquihidratado como responsáveis pelo efeito 
tamponante (pH 5,0-5,5). Em 2008, o Comité 
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Européen de Normalisation (CEN), oficializou o 
método “QuEChERS citrato” como método de 
referência na União Européia67.

Outra modificação bastante relevante foi a 
adição de C18

[68], juntamente com PSA na etapa 
de limpeza (D-SPE), para promover uma lim-
peza mais efetiva de algumas matrizes, em espe-
cial aquelas que contêm gordura69-74. A combina-
ção do método QuEChERS com limpeza à baixa 
temperatura, visando a redução dos co-extrativos 
lipídicos, também foi empregada com sucesso. 
Porém, a adição de C18 na etapa de D-SPE é mais 
rápida e fácil, e promove uma remoção igual-
mente eficaz dos lipídios71.

Além destas modificações, a redução do 
teor de clorofila nos co-extrativos provenientes 
de amostras com pigmentação verde, foi outro 
avanço efetuado na etapa de limpeza40,63, obtido 
através da adição de uma pequena quantidade 
de carbono grafitizado69,73,74. Outra modificação 
realizada na etapa de limpeza foi o uso de uma 
maior quantidade de PSA na etapa de D-SPE 
em amostras de cereais como objetivo de remo-
ver de forma mais eficiente os ácidos graxos 
co-extraídos70.

3 Versatilidade e praticidade do 
método QuEChERS

A praticidade de execução do método 
QuEChERS pode ser observada na Figura  2. 
Ensaios de proficiência empregando este método 
comprovaram sua robustez, sendo o método 
transferido com sucesso entre os laboratórios 
participantes75.

As modificações já realizadas no método 
QuEChERS indicam um futuro promissor na 
análise multirresíduo de pesticidas em alimentos 
e outros produtos agrícolas. Além dos trabalhos 
citados, o método tem sido empregado de forma 

satisfatória quando aliado à Espectrometria de 
Massas, porém não está limitado somente a este 
tipo de detector.

Hernández-Borges et  al.76 utilizaram o 
método QuEChERS e GC-NPD para a determi-
nação de 11 pesticidas em banana, com valores 
de limite de quantificação (LQ) na faixa de 0,01 
a 0,14 mg.kg–1, percentuais de recuperação entre 
67 e 118% e RSD < 16%. O método QuEChERS 
também foi utilizado na extração de 36 pestici-
das em amostras de mel, seguida da determina-
ção por GC-ECD e GC-NPD. Obtiveram-se per-
centuais de recuperação entre 70 e 120% e RSD 
< 22%77.

Os inseticidas diflubenzurona e triflumu-
rona foram extraídos de amostras de tomate 
empregando-se o método QuEChERS e deter-
minados por LC acoplada a sistema de fotode-
rivatização pós-coluna com detector de quimio-
luminescência. A recuperação ficou entre 79,7 e 
94,2%, com valores de RSD < 10%, valores de LD 
na faixa de 0,05 a 0,26 μg.kg–1 e valores de LQ 
entre 10 e 20 μg.kg–1[78].

4 Limitações do método QuEChERS

Nos últimos anos, o método QuEChERS 
iniciou uma verdadeira transformação no pre-
paro de amostra para análise de resíduos de pes-
ticidas em alimentos, uma vez que suas carac-
terísticas de simplicidade, rapidez, baixo custo, 
entre outras, foram incorporadas em vários 
laboratórios de rotina. Porém, ao ser compa-
rado com métodos comumente utilizados para 
análise de resíduos de pesticidas em alimentos, 
observa-se que a relação entre a quantidade de 
amostra: solvente (1 g.mL–1) obtida no método 
QuEChERS é baixa se comparada com os valores 
típicos de 2 a 5 g.mL–1 dos métodos que utilizam 
solventes apolares79. Portanto, se a matriz não é 
uma fonte de ruídos na etapa de análise isto pode 
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Figura 2 Representação da praticidade de operação do método QuEChERS.

conduzir, no método QuEChERS, a valores de 
LQ mais elevados, para o mesmo volume de inje-
ção. Entretanto, considerando a alta detectabi-
lidade das técnicas cromatográficas disponíveis 

atualmente, principalmente com GC-MS/MS e 
LC-MS/MS, o método QuEChERS é adequado 
para o preparo de amostra visando o controle de 
resíduos de pesticidas em alimentos.



Determinação multirresíduo de pesticidas em alimentos Prestes OD, Adaime MB, Zanella R

Scientia Chromatographica 2011; 3(1):51-64 59

Além disso, a acetonitrila é um excelente 
solvente para os métodos de determinação que 
utilizam LC-MS/MS, mas não é ideal para análi-
ses empregando GC-MS/MS. Porém, os avanços 
nos sistemas de injeção permitem a combinação 
perfeita entre o método QuEChERS e GC-MS/
MS. Entre eles podemos citar a injeção de gran-
des volumes (Large Volume Injection – LVI), que 
permite a injeção de uma maior quantidade de 
extrato e consequentemente de analitos, promo-
vendo um aumento significativo de detectabili-
dade. Outro avanço bastante significativo nos 
sistemas de injeção foi a possibilidade da reali-
zação de programação de temperatura de vapo-
rização (Programmed Temperature Vaporized - 
PTV) que possibilita a obtenção de uma melhor 
resposta cromatográfica80.

5 Perspectivas na análise 
de resíduos de pesticidas 
empregando o método 
QuEChERS

As perspectivas em relação ao método 
QuEChERS são bastante otimistas, no que diz 
respeito a obtenção de resultados satisfatórios 
na extração de um número cada vez maior de 
pesticidas em diferentes tipos de amostras com-
plexas. Este método tem sido bem sucedido na 
extração de pesticidas em alimentos com dife-
rentes características como, por exemplo, frutas, 
vegetais, cereais e alimentos com alto teor de 
gordura como ovos, leite, abacate, azeite, entre 
outros68,81,82.

A versatilidade, uma das principais caracte-
rísticas do método QuEChERS, possibilitou sua 
utilização na determinação de outros tipos de 
resíduos e contaminantes, diferentes de pestici-
das. Este método já foi aplicado na determina-
ção de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 
em peixes83 de acrilamida em diferentes tipos de 

alimentos84, de medicamentos veterinários em 
amostras de origem animal85-88 e de medicamen-
tos em plasma humano89.

A medida que as legislações internacionais 
tornam-se cada vez mais restritivas em rela-
ção aos Limites Máximos de Resíduos haverá 
a necessidade de analisar um amplo escopo de 
diferentes tipos de resíduos e contaminantes. A 
fim de atender esta demanda, os fundamentos do 
método QuEChERS foram utilizados no desen-
volvimento dos primeiros métodos genéricos 
de extração90,91. Estes métodos possuem como 
característica a extração de um amplo escopo 
de diferentes tipos de resíduos e contaminantes, 
como por exemplo: pesticidas, micotoxinas e 
medicamentos veterinários.

6 Conclusões

Fica evidente que desde a sua publicação o 
método QuEChERS foi amplamente utilizado 
para a determinação multirresíduo de pesticidas 
em matrizes complexas, principalmente de ali-
mentos. As modificações deste método tiveram 
como objetivo garantir a eficiência da extração, 
minimizar a degradação de alguns compostos e 
aumentar o escopo de pesticidas e matrizes ana-
lisadas. As vantagens do método QuEChERS e 
a quantidade de informações publicadas até o 
momento permitem afirmar que o método repre-
senta o estado da arte na determinação multirre-
síduo de pesticidas em alimentos.
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Resumo

Os recentes desenvolvimentos da cromatografia líquida têm permitido separações mais eficientes e rápidas. 
Pode-se citar a recente introdução da UHPLC (Ultra-High Performance Liquid Chromatography), com o uso 
de colunas preenchidas com partículas porosas menores do que 2 µm de diâmetro (sub-2 µm), bem como 
o desenvolvimento de colunas com partículas superficialmente porosas sub-3 µm as quais não dependem 
estritamente de um sistema UHPLC. Apesar de as colunas com partículas superficialmente porosas sub-3 µm 
apresentarem quase a mesma eficiência daquelas com partículas sub-2 µm totalmente porosas, sob pressões 
consideravelmente mais baixas, o uso das primeiras em um sistema HPLC “não-otimizado” pode prejudicar 
parte desse desempenho. Este artigo descreve as implicações do uso de um sistema HPLC convencional sem 
as possíveis otimizações quando se empregam as colunas com essas fases estacionárias sub-3 µm. Ademais, 
são descritos os procedimentos necessários para otimizar um HPLC convencional, de maneira a se obter um 
desempenho próximo ao de um UHPLC ao usar essas fases estacionárias sub-3 µm.

Palavras-chave
HPLC; UHPLC; partículas superficialmente porosas; volume extracoluna; eficiência, instrumentação.

How to obtain higher efficiency with superficially porous particles in HPLC

Abstract

Recent developments in liquid chromatography have enabled faster and more efficient separations. We can 
cite the recent introduction of UHPLC systems (Ultra-High Performance Liquid Chromatography) with the 
use of columns packed with sub-2 µm porous particles, as well as the development of columns with sub-3 µm 
superficially porous particles, which are not strictly restricted to the use of a UHPLC system. Although columns 
with sub-3 µm superficially porous particles exhibit almost the same efficiency of those with sub-2 µm totally 
porous particles, under considerably lower backpressure, the use of a non-optimized HPLC system can hinder 
part of that performance. This article depicts implications related with the use of a non-optimized conventional 
HPLC system when sub-3 µm superficially porous particles columns are employed. Furthermore, procedures 
for optimizing a conventional HPLC are described in order to obtain performance similar to those of UHPLC 
systems, when using the above mentioned sub-3 µm stationary phases.

Keywords
HPLC; UHPLC; superficially porous particles; extra-column volume; efficiency; instrumentation.
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1 Introdução

Nesta década, os avanços na instrumentação 
e nos materiais de enchimento para cromatogra-
fia líquida têm permitido análises mais rápidas 
e separações mais eficientes, culminando com 
o aumento da produtividade dessa técnica e a 
sua aplicação em problemas mais complexos1. 
Dentre as abordagens apresentadas, pode-se des-
tacar o uso de colunas com suportes monolíticos, 
o emprego de altas temperaturas, as separações 
em leitos com partículas sub-2 µm sob ultra-altas 
pressões e a utilização da tecnologia de colunas 
preenchidas com partículas superficialmente 
porosas sub-3 µm.

Os suportes monolíticos consistem em um 
único bloco cilíndrico poroso, o qual está inse-
rido dentro do tubo da coluna cromatográfica. 
Os materiais monolíticos podem ser orgânicos 
ou inorgânicos, polimetacritato e poli(estireno-
-divinilbenzeno), sendo os mais comuns para 
o primeiro tipo e a sílica para o segundo. Os 
monólitos à base de sílica são os mais usados 
em HPLC (do inglês High Performance Liquid 
Chromatography ou Cromatografia Líquida de 
Alta Eficiência)1. Eles são caracterizados por uma 
estrutura macroporosa de 2 µm e uma mesopo-
rosa de 13 nm, garantindo excelente permeabi-
lidade e eficiências similares àquelas de colunas 
que contêm partículas porosas de 3 a 3,5  µm 
de diâmetro. A alta permeabilidade permite o 
uso de elevadas vazões da fase móvel e garante 
separações bastante rápidas. Alternativamente, 
colunas podem ser acopladas em série, elevando 
o número de pratos da separação. As principais 
limitações desses materiais referem-se à resistên-
cia ao pH da fase móvel (2-7,5) e a elevadas pres-
sões (Pmax = 200 bar)2.

Temperaturas elevadas são viáveis na 
melhoria do desempenho da HPLC3. O 
emprego dessa estratégia vem sendo chamada 

HTLC (do inglês High Temperature Liquid 
Chromatography ou Cromatografia Líquida 
a Alta Temperatura). Seus principais efeitos 
estão relacionados à redução da viscosidade da 
fase móvel, a qual permite mais alta difusão dos 
analitos e leva a maior eficiência do processo 
de transferência de massa. Adicionalmente, 
também se observa uma redução na pressão 
da coluna e, em associação com a caracterís-
tica anterior, permite análises mais rápidas 
por meio do aumento da vazão da fase móvel. 
As modificações nas características físico-quí-
micas dos solventes e solutos, decorrentes das 
altas temperaturas, implicam a necessidade de 
adaptações dos métodos sob essas condições. 
Por exemplo, variações na tensão superficial e 
constante dielétrica da água podem aumentar 
a sua força de eluição relativa à fase estacioná-
ria (requerendo menor percentual de solvente 
orgânico na fase móvel); alterações do pKa de 
solutos básicos também podem modificar as 
interações secundárias dentro da coluna e/ou 
a seletividade para um certo pH da fase móvel4. 
Essas modificações de características físico-
-químicas, por um lado, podem ser explora-
das como forma de melhorar a seletividade do 
método; por outro lado, elas implicam ajustes 
significativos ao se fazer a transferência de 
um método previamente desenvolvido para 
um equivalente sob elevadas temperaturas. 
Outras limitações são a necessidade de instru-
mentação capaz de controlar adequadamente 
a temperatura da fase móvel, a eventual degra-
dação dos compostos e a instabilidade térmica 
de algumas fases estacionárias.

Há tempos está bem estabelecido na teoria 
da cromatografia que o uso de colunas com par-
tículas menores resulta em maiores eficiências e 
permite o uso de mais altas velocidades ótimas 
de análise. Por outro lado, quanto menor o tama-
nho da partícula, mais altas pressões se fazem 
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necessárias para garantir a mesma vazão da 
fase móvel. A partir de 2004, foram comercial-
mente disponibilizadas colunas com partículas 
sub-2  µm, bem como instrumentação capaz de 
alimentar essas colunas com pressões superiores 
a 1000 bar. O termo UHPLC (do inglês Ultra-
High Performance Liquid Chromatography ou 
Cromatografia Líquida de Ultraeficiência) tem 
sido recentemente utilizado para descrever sepa-
rações que ocorrem com essas colunas sob pres-
sões que superam 400 bar5. Na prática, separações 
em UHPLC podem ser realizadas em curtíssi-
mos tempos de análise, com o mesmo poder de 
resolução de análises convencionais. Além disso, 
atualmente existem diversas colunas disponíveis 
(mais de dez fabricantes) para esse tipo de sepa-
ração, tornando bastante viável a transferência 
de métodos de um HPLC convencional para um 
UHPLC. As principais limitações à ampla utili-
zação da UHPLC ainda são instrumentais, uma 
vez que se fazem necessários equipamentos espe-
ciais com bombas e sistemas de injeção capazes 
de suportar altíssimas pressões e detectores com 
elevadas taxas de aquisição de dados devido aos 
rápidos ciclos de análise e reduzidos volumes a 
serem percorridos pela fase móvel.

As duas abordagens apresentadas acima, 
HTLC e UHPLC, podem ser utilizadas em con-
junto, expandindo ainda mais o desempenho de 
um sistema6. Essa estratégia vem sendo chamada 
HT-UHPLC e tem a capacidade de atingir o 
máximo de produtividade (alta eficiência em um 
mínimo de tempo) em HPLC1.

A tecnologia mais recentemente introduzida 
como estratégia para melhoria da eficiência em 
HPLC utiliza partículas superficialmente poro-
sas sub-3 µm (do inglês superficially porous par-
ticles)7. Em inglês essa tecnologia também tem 
sido chamada de Fused-Core, Core-Shell e Porous-
Shell, entre outros nomes, e deriva das partícu-
las peliculares desenvolvidas no passado8. Neste 

texto, essa tecnologia será tratada como “SPP 
sub-3 µm”. As “SPP” atuais têm tamanho típico 
de 2,6 ou 2,7 µm de diâmetro e são constituídas 
de um núcleo sólido não poroso (core), portanto 
impermeável, que é externamente revestido por 
uma camada porosa (shell) típica das partículas 
convencionais de HPLC (Figura 1). Em contraste 
com as partículas peliculares do passado, as quais 
consistiam em partículas relativamente gran-
des com uma fina camada porosa superficial, as 
partículas atuais geralmente têm ao menos 60% 
do seu volume total correspondente à camada 
porosa. A Figura 2 ilustra o desempenho com-
parativo entre uma coluna convencional e uma 
coluna “SPP sub-3  µm” moderna aplicadas à 
mesma amostra, enquanto a Figura 3 compara-a 
com uma coluna “sub-2 µm”. Essas novas colunas 
exibem eficiências próximas àquelas das colunas 
de UHPLC, porém necessitam aproximadamente 
da metade da pressão típica de tais sistemas2.

Todas as abordagens apresentadas acima 
conferem um ganho significativo de produ-
tividade e eficiência/capacidade de picos em 
relação à HPLC convencional (com partículas 
porosas de 3 a 5 µm de diâmetro)1. Certamente 
HT-UHPLC tem o maior destaque nesses aspec-
tos, seguida da UHPLC. A tecnologia “SPP 
sub-3 µm” e o emprego isolado de HTLC tam-
bém garantem excelentes desempenhos e, por 
último, mas ainda em grande destaque com-
parativo à HPLC convencional, apresenta-se a 
tecnologia das colunas monolíticas1. Diante dos 
resultados mostrados na literatura, pode-se infe-
rir que o uso da tecnologia “SPP sub-3 µm” em 
condições de elevadas pressões (UHPLC) e altas 
temperaturas (HTLC) deverá ter a capacidade, 
no futuro, de atingir níveis de desempenho sem 
precedentes. Atualmente alguns estudos encon-
tram-se em desenvolvimento nesse sentido, e 
colunas com partículas “SPP” com 1,7 µm já são 
comercialmente disponíveis (Figura  1b). O uso 
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de altas pressões foi demonstrado6,11, e empresas 

comercializam essas colunas para trabalhar até 

pressões de 600 bar e, em alguns casos, 1000 bar. 

Por outro lado, alguns trabalhos demonstraram 

o uso de temperaturas na faixa de 50 a 60 °C com 

essas colunas6,2, e esforços devem estar sendo 

empreendidos pelos fabricantes para aumentar a 

estabilidade térmica desses materiais.

Como pôde ser observado acima, cada uma 
das tecnologias apresenta suas vantagens ineren-
tes e algumas limitações. Todavia, do ponto de 
vista instrumental, as maiores limitações recaem 
sobre a UHPLC, uma vez que um equipamento 
especialmente desenvolvido para usar altas pres-
sões e para detectar os picos muito estreitos 
resultantes deve ser utilizado. O uso da HTLC 
também requer um controle rigoroso da tem-

Figura 1 a) Esquema de uma partícula superficialmente porosa. O núcleo central (“core”) ilustrado 
em amarelo é impermeável, sendo revestido externamente por uma camada porosa (“shell”), a qual é 
parcialmente representada na figura. Reproduzida com a permissão de Agilent Technologies. b) Imagens 
de um corte de partículas superficialmente porosas obtidas por microscopia eletrônica de transmissão 
(i) partícula com 2,6 µm de diâmetro da marca Kinetex, (ii) partícula com 1,7 µm de diâmetro da marca 
Kinetex, e (iii) partícula de 2,7 µm de diâmetro da marca Halo. Republicado a partir da referência 9, com 
permissão da Elsevier.

500 nm 500 nm 500 nm

(i) (ii) (iii)

Tamanho total da partícula = 2,7 mm

Capa porosa = 0,5 mm

Capa porosa = 0,5 mm

Núcleo sólido = 1,7 mm

(a)

(b)
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Figura 2 Cromatogramas comparativos entre uma coluna de HPLC convencional (150 × 4,6 mm) com partículas 
totalmente porosas de 5 µm e colunas modernas de 100 × 4,6 mm e 50 × 4,6 mm preenchidas com partículas 
superfi cialmente porosas de 2,7 µm de diâmetro. Todas as colunas sendo utilizadas em condições compatíveis 
com um equipamento HPLC convencional. Reproduzida com a permissão de Agilent Technologies.

peratura da fase móvel, isso geralmente exige 
dispositivos especiais em um HPLC e colunas 
com um diâmetro interno reduzido. Restam, 
dessa forma, as tecnologias “SPP sub-3 µm” e de 
suportes monolíticos como sendo as menos exi-
gentes do ponto de vista de uma instrumentação 
exclusivamente dedicada. Dessas duas últimas, 
a “SPP sub-3 µm”, apesar de mais recente, tem 
indicado que será mais aceita pelos usuários da 
cromatografi a. Por um lado, ela apresenta um 

desempenho superior e menos limitações quanto 
à pressão e ao pH de uso1; por outro, ao menos 
quatro fabricantes encontram-se no mercado, 
em contrapartida a dois fabricantes de colunas 
monolíticas à base de sílica. A Figura 4 compara 
as efi ciências das colunas mencionadas anterior-
mente com a de uma coluna convencional de 
3 µm. Observe que todas as colunas modernas 
possuem o lado direito de suas curvas (Termo C 
de van Deemter) com menor inclinação do que 
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Figura 3 Cromatogramas de um composto intermediário de um fármaco e suas impurezas. Análise comparativa 
usando colunas de 50 × 4,6 mm preenchidas com partículas totalmente porosas de 1,8 µm e com partículas 
superfi cialmente porosas de 2,7 µm. Republicado a partir da referência 10, com permissão da Elsevier.

Figura 4 Gráfi cos de van Deemter para o etilbenzeno 
obtidos a partir de quatro diferentes colunas (conforme 
indicado). Fase móvel ACN:H2O, 70:30 (v.v–1) e volume 
de injeção de 0,6 µL. Reproduzido com permissão a 
partir da referência 2; direitos autorais de Wiley-VCH 
Verlag GmbH & Co. KGaA.

a respectiva porção da curva da coluna conven-
cional, demonstrando que análises mais rápidas 
podem ser obtidas sem um grande comprometi-
mento da efi ciência cromatográfi ca, mesmo com 
vazões signifi cativamente mais altas que a veloci-
dade linear ótima (μopt).

Em vista da situação apresentada acima, 
a tecnologia “SPP sub-3 µm” mostra-se como 
uma abordagem capaz de ser utilizada em equi-
pamentos com uma confi guração mais próxima 
àquela dos HPLC convencionais. Nesse ponto, é 
importantíssimo salientar que a maior parte das 
empresas/representantes dessa tecnologia sabe 
indicar as exigências instrumentais que tais colu-
nas apresentam. Contudo, inadvertidamente, a 
alguns usuários pode ser passada a impressão 
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de que tais colunas são capazes de oferecer o seu 
máximo de desempenho em um HPLC conven-
cional “não-otimizado”. É óbvio que a substitui-
ção de uma coluna convencional com diâmetro 
de partículas da ordem de 3 a 5 µm por uma “SPP 
sub-3 µm” levará a uma maior eficiência, porém 
isso não significa que todo o potencial dessas 
colunas estará sendo explorado.

Um HPLC convencional, quanto às pressões 
máximas permitidas, tem a capacidade de aten-
der a demanda de uma coluna “SPP sub-3 µm” 
de maneira bastante razoável. Contudo, os efei-
tos do “volume extracoluna” (ECV, do inglês 
extra-column volume) e algumas configurações 
da aquisição e tratamento do sinal do detector 
podem prejudicar significativamente o desem-
penho geral dessas separações. De fato, em 
artigos anteriores dessa seção, já foi chamada a 
atenção aos problemas ocasionados pelo excesso 
de ECV na HPLC13,14. Como as separações em 
“SPP sub-3  µm” ocorrem em velocidades mais 
altas, e essas colunas apresentam excelente efi-
ciência, picos bastante estreitos são obtidos, os 
quais correspondem a bandas cromatográficas 
com volumes bastante reduzidos. Dessa forma, 
sistemas HPLC com configurações “não-otimi-
zadas” podem apresentar um excesso de ECV tão 
comprometedor ao ponto de prejudicar drastica-
mente a eficiência intrínseca de uma coluna “SPP 
sub-3 µm”. Atualmente, além dos sistemas UHPLC 
fabricados por diversas empresas, encontram-se 
também sistemas classificados como sendo de 
“cromatografia rápida”, algumas denominações 
usuais em inglês utilizadas por essas empresas são 
Rapid Resolution Liquid Chromatography, Ultra-
Fast Liquid Chromatography, e Rapid Separation 
Liquid Chromatography, entre outras. Esses siste-
mas, em geral, são configurações “de fábrica” de 
equipamentos mais próximos aos HPLC conven-
cionais, porém com especial atenção à redução 

dos desnecessários ECV, à otimização da fluídica 
do sistema e à utilização de detectores rápidos o 
suficiente para registrar picos bastante estreitos.

Este artigo apresenta as principais impli-
cações que um sistema HPLC “não-otimizado” 
tem sobre as separações obtidas com colu-
nas de alta eficiência do tipo “SPP sub-3 µm”. 
Adicionalmente, modificações passíveis de 
serem executadas nos sistemas HPLC conven-
cionais serão apresentadas e discutidas, de modo 
que os usuários interessados possam gradati-
vamente tornar os seus sistemas “relativamente 
ultrapassados” bastante competitivos frente às 
novas tecnologias UHPLC. Em outras palavras, 
este artigo trata de “como evitar que um sistema 
HPLC convencional acabe com boa parte da efi-
ciência que uma coluna cromatográfica moderna 
pode oferecer”.

2 O papel dos efeitos extracoluna 
sobre a eficiência cromatográfica

A eficiência total exibida em uma separação 
cromatográfica decorre da própria coluna cro-
matográfica e de aspectos extracoluna. Os fatores 
que afetam a eficiência intrínseca da coluna são 
bem conhecidos e geralmente relacionados com 
os termos A, B e C da equação de van Deemter 
(ou de equações derivadas dela), os quais são: 
efeito dos caminhos múltiplos, difusão longitu-
dinal do analito e resistência à transferência de 
massa do analito na fase móvel e na fase esta-
cionária, respectivamente. As colunas modernas 
têm a sua dinâmica de funcionamento otimizada 
justamente para minimizar o efeito que cada um 
dos termos acima representa no alargamento 
que uma banda cromatográfica experimenta no 
interior da coluna. Adicionalmente aos fatores 
acima, contribuições externas à coluna também 
afetam a eficiência apresentada no cromato-
grama. Esses efeitos são os denominados efei-
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tos extracoluna e, em boa parte, são devidos ao 
ECV mencionado anteriormente. Esses efeitos 
são decorrentes de todas as regiões do cromató-
grafo, a partir do sistema de injeção até o sistema 
de detecção (excetuando-se a coluna), e contri-
buem para o alargamento do pico cromatográ-
fico. Do ponto de vista estatístico, a largura do 
pico cromatográfico é definida por meio de sua 
variância (σ²), de maneira que o alargamento 
total da banda cromatográfica registrada no 
cromatograma pode ser calculado pela equação 
abaixo:

 (1)

em que  é a variância total do pico apre-
sentado no cromatograma; , a variância 
atribuída à contribuição intrínseca da coluna e 

, a variância relativa aos efeitos extra-
coluna. Estatisticamente, quando se deseja somar 
fontes distintas de dispersão de resultados, elas 
devem ser somadas por meio de suas variâncias e 
não a partir dos seus valores de desvio-padrão (σ).

Os efeitos extracoluna, por sua vez, podem 
ser divididos em diversas contribuições particu-
lares, as quais são equacionadas abaixo:

 (2)

em que cada variância representa a dispersão 
causada pelas respectivas partes ou eventos 
envolvidos na análise cromatográfica.

A Figura  5 ilustra cada um dos pontos de 
contribuição para o alargamento da banda cro-
matográfica em um sistema HPLC.

O sistema de injeção contribui com o pró-
prio volume de amostra introduzido no sis-
tema. Adicionalmente, dependendo do tipo de 
configuração do injetor utilizado, outros fatores 
somam-se ao volume da amostra, por exemplo: 
volume interno da válvula de injeção, volume não 
preenchido da alça de amostragem (no caso de 
inversão equivocada entre os pórticos de conexão 
da coluna e da bomba), volume do dispositivo 
de assentamento/encaixe da agulha de injeção e 

Figura 5 Esquema de um sistema HPLC. As áreas em vermelho representam os dispositivos ou fatores que 
causam o alargamento extracoluna da banda cromatográfica, em laranja está representada a coluna, principal 
responsável pelo alargamento dos picos em um sistema otimizado.
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conexão deste com a válvula injetora. Além dos 
próprios volumes, a dinâmica fluídica do disposi-
tivo também influencia para um maior ou menor 
alargamento da banda. Idealmente a geometria de 
válvulas, tubos e conexões é projetada de maneira 
a minimizar o processo de difusão causado pela 
transferência de massa em seu interior.

A princípio, duas modalidades de introdu-
ção da amostra têm sido empregadas em HPLC: 
“injeção” manual e por meio de amostrador auto-
mático. Na primeira, uma alça de amostragem 
instalada em uma válvula é preenchida, trans-
ferindo-se para o seu interior a amostra líquida 
presente no interior de uma seringa. A seguir, a 
válvula é acionada manualmente ou por meio de 
um dispositivo pneumático ou eletro-mecânico, 
inserindo a alça e, consequentemente, o seu con-
teúdo no caminho percorrido pela fase móvel 
que vem impulsionada pela bomba em direção 
à coluna cromatográfica. A injeção da amostra 
na alça pode ser feita de maneira a preenchê-la 
parcialmente ou totalmente. Todavia, por causa 
da dinâmica do fluido no interior das tubula-
ções, algumas limitações devem ser menciona-
das. Quando se promove a injeção do líquido, 
as porções adjacentes à parede do tubo movem-
-se mais lentamente do que as porções centrais 
do fluido. Dessa forma, observando-se longi-
tudinalmente, ocorre a formação de um perfil 
parabólico, em que a região central chega a ter 
o dobro da velocidade de preenchimento da 
região contígua à parede do tubo. Esse perfil faz 
com que uma parte da amostra comece a deixar 
o seguimento do tubo compreendido pela alça 
de amostragem antes que a alça esteja comple-
tamente preenchida. De maneira prática, para a 
obtenção de uma boa precisão do procedimento 
de amostragem, recomenda-se que a alça seja 
parcialmente preenchida até 50% de seu volume 
nominal, ou que então seja completamente pre-
enchida usando um excesso de amostra (≥ 200% 

do volume nominal da alça). Por causa da difi-
culdade em se medir manualmente com uma 
seringa, para um volume bastante preciso a ser 
introduzido no interior da alça de amostragem, a 
forma mais recomendada e popularizada de inje-
ção manual é aquela com alça totalmente preen-
chida. Para se ter certa versatilidade em relação 
aos volumes de injeção, dependendo do fabri-
cante e modelo de válvula, podem ser encontra-
das alças que variam entre 1 ou 2 µL, até mais de 
1 mL, bem como algumas alças presentes inter-
namente nos rotores da válvulas, as quais podem 
chegar a menos que 60 nL.

No caso dos amostradores automáticos, exis-
tem ao menos três formas básicas e distintas para 
introdução da amostra. Todas se baseiam na uti-
lização de, ao menos, uma válvula e uma bomba/
seringa mecanizada para promover o desloca-
mento de um volume da amostra. A forma mais 
simples e pouco utilizada na atualidade baseia-se 
na aspiração da amostra para o interior da alça de 
amostragem, a qual, totalmente preenchida, pos-
teriormente é deslocada para o caminho da fase 
móvel em direção à coluna; em inglês, esse modo 
de injeção é chamado pull to fill. Outro modo, o 
qual é bastante encontrado nos sistemas atuais, é 
chamado em inglês de push to fill e assemelha-se 
ao preenchimento manual da alça de amostra-
gem, exceto pelo fato de que a amostra é aspirada 
para o interior da agulha e tubulação de amostra-
gem e, em seguida, transferida para o interior da 
alça em um processo mecanizado. Devido à maior 
precisão executada nas medidas de volume pelo 
sistema mecanizado, essa técnica pode ser utili-
zada tanto no modo de preenchimento parcial 
quanto no total da alça, obtendo-se, em ambas, 
uma adequada precisão (desde que respeitados 
os percentuais de preenchimento citados ante-
riormente). O terceiro modo de amostragem, o 
qual vem sendo bastante utilizado pelos equipa-
mentos comercializados atualmente, é chamado 
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em inglês de integral-loop. Nesse caso, a agulha de 
aspiração que é inserida no frasco da amostra tem 
seu volume interno integrado à alça de amostra-
gem. Dessa forma, depois de aspirado um volume 
exato da amostra, a agulha é selada em uma das 
portas da válvula de injeção, de maneira a resis-
tir às altas pressões. Assim, quando a válvula é 
girada, todo o conteúdo aspirado é levado pela 
fase móvel à coluna.

Cada uma das formas de inserção tem suas 
vantagens e desvantagens sob diversos aspectos. 
Uma revisão mais abrangente sobre essas formas 
de introdução da amostra pode ser encontrada 
nas referências de 15 a 17. A utilização de uma 
alça de volume suficientemente pequeno e total-
mente preenchido, quer seja no modo manual 
quer no automático, fornece a menor dispersão 
da amostra dentro do volume de amostragem, 
uma vez que todo o espaço disponível estará 
homogeneamente preenchido pela solução. Por 
outro lado, essa é a modalidade que permite 
menor flexibilidade, pois a alça de amostra-
gem deve ser trocada para ocorrer variação do 
volume amostrado. Na prática, os amostradores 
automáticos que trabalham com preenchimento 
parcial (tanto no modo push to fill quanto no 
integral-loop), apesar de intrinsecamente contri-
buírem para uma dispersão um pouco maior da 
banda cromatográfica, podem, em muitos casos, 
promover injeções com precisões e volumes 
compatíveis com colunas modernas de HPLC/
UHPLC. Recomenda-se verificar nas especifica-
ções do amostrador automático disponível qual 
ou quais tipos de injeção são possíveis, qual o 
volume mínimo recomendado pelo fabricante e 
qual a precisão conseguida com ele. Na dúvida 
sobre se os pequenos volumes de injeção serão 
reprodutíveis, a injeção repetida (de 5 a 10 vezes) 
de uma solução padrão fornecerá estimativa do 
coeficiente de variação das injeções, permitindo 
avaliar a adequação à finalidade do método.

Outra fonte de dispersão é atribuída ao 
volume interno dos tubos e conexões que são 
utilizados para conectar a coluna cromatográfica 
ao injetor e ao detector. Eventualmente, deve-se 
somar a esse volume a contribuição de filtros de 
linha (in-line filters) ou pré-colunas acoplados 
preventivamente à coluna analítica, bem como 
dispositivos para aquecimento da fase móvel que 
é direcionada à coluna.

O sistema de detecção contribui de duas 
maneiras para o alargamento dos picos cromato-
gráficos. O volume interno da célula de detecção 
em fluxo contribui diretamente para o alarga-
mento da banda. Nesse dispositivo, deseja-se (no 
caso de detectores UV-Vis) o mais longo cami-
nho óptico possível para o feixe de radiação ele-
tromagnética, sem que ele contribua em excesso 
com o volume extracoluna. Além do volume 
intrínseco do detector, os eventos de aquisição e 
tratamento eletrônico-computacional dos dados 
também podem contribuir para o alargamento 
do pico cromatográfico. Os dois parâmetros 
relacionados com essa contribuição são a taxa/ 
frequência de aquisição de dados do detector e 
o seu tempo de resposta. Esses parâmetros são 
ajustados de maneira a se obter um número 
mínimo de pontos de aquisição ao longo do pico 
cromatográfico e a se atenuar suficientemente 
o ruído da linha de base sem alargar os picos. 
Idealmente, a taxa de aquisição deve ser regulada 
para garantir ao menos 20 pontos de aquisição 
ao longo do pico mais estreito de interesse no 
cromatograma. O tempo de resposta do detec-
tor (response time, ou digital filter response são 
alguns dos termos em inglês) está relacionado 
com a constante de tempo (time constant) e é o 
responsável por eletronicamente e/ou computa-
cionalmente atenuar o ruído de alta frequência 
do detector. Quanto mais longo for o tempo de 
resposta, menor o ruído registrado na linha de 
base; todavia, um tempo demasiadamente longo 
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afeta o pico cromatográfi co adquirido, tornando-
-o mais baixo e largo em relação ao aspecto 
real apresentado pela banda cromatográfi ca. A 
Figura  6 ilustra o efeito desses parâmetros de 
detecção. Observe que os picos mais estreitos 
(em unidades de tempo), adquiridos sob uma 
vazão de 1,0 mL/min, sofrem mais com taxas de 
aquisição baixas, constantes e longas de tempo. 

3 Quando os fatores extracoluna 
começam a prejudicar 
significativa mente a 
eficiência da coluna

Como explicitado acima, a efi ciência obtida 
em uma separação é fruto dos processos de alar-

gamento da banda cromatográfi ca ocorridos den-
tro da coluna e também fora dela. Todavia, em 
um sistema idealmente confi gurado, espera-se 
que a contribuição dos processos ocorridos fora 
da coluna seja desprezível.

A contribuição dos fatores intra e extracoluna 
na efi ciência será ilustrada por uma separação em 
coluna de 150 × 4,6 mm, 5 µm. Será considerada 
uma coluna com porosidade total igual a 0,6 (60% 
do volume do tubo ocupado pela fase móvel), um 
analito com fator de retenção igual a quatro (k = 4), 
uma vazão de 1,0  mL/min e altura do prato da 
coluna (H) igual a 11,5 µm. Usando fórmulas bási-
cas de cromatografi a, pode-se calcular uma efi ci-
ência (N) intrínseca à coluna igual a 13.044 pratos, 
t0 e tR do analito iguais a 1,5 e 7,5 minutos, equiva-
lentes a V0 e VR de 1,5 e 7,5 mL.

Figura 6 Infl uência das condições de detecção sobre o alargamento dos picos. Os números em parênteses, ao 
lado direito da taxa de aquisição, são a constante de tempo do fi ltro de ruído do detector. O composto testado 
foi o acenafteno (0,2 mg.mL–1) com fator de retenção igual a 3,6. Republicado a partir da referência 18, com 
permissão da Elsevier.
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Usando , tem-se que  é 

4.313 µL2. Considerando-se como aceitável uma 

perda de 10% na eficiência intrínseca da coluna, 
causada pelos efeitos extracoluna, isso significa 
que se pode aceitar uma  de aproxima-
damente 480 µL2. Usualmente, um sistema HPLC 
convencional moderno apresenta uma  
entre 40 e 60 µL2, contudo um sistema mal confi-
gurado pode apresentar variância bastante supe-
rior a 100 µL2. Como pode ser observado pelos 
valores acima, usando uma coluna convencional, 
as fontes típicas de dispersão de um HPLC não 
são capazes de afetar significativamente a efici-
ência de uma coluna.

Por outro lado, considerando-se uma coluna 
moderna com 50 × 4,6 mm, “SPP 2,6 µm” exi-
bindo H = 3 mm, porosidade total de 0,6 e um 
analito pouco retido com k = 1 sob vazão de 
1,0 mL/min, tem-se os seguintes resultados: 
N = 16.667, VR = 1,0 mL e  de aproxima-
damente 60 µL2. Nesse caso, um sistema HPLC 
convencional com  de aproximada-
mente 60 µL2, implicaria em uma redução de 
50% na eficiência final da separação (N de apro-
ximadamente 8.300).

Em contrapartida, a  para um sis-
tema UHPLC varia entre 4 e 10 µL² geralmente. 
Considerando um valor típico de 6 µL², ele equi-
valeria a apenas 9% de prejuízo em relação à 
eficiência da coluna “SPP 2,6 µm” ilustrada no 
parágrafo anterior.

Os exemplos apresentados permitem uma 
visualização clara do quão significante pode ser 
o efeito extracoluna em uma separação com 
colunas modernas, enquanto o mesmo sistema 
cromatográfico praticamente não afetaria a efici-
ência com colunas convencionais. Pelos cálculos 
apresentados, é bastante óbvio que, quanto mais 
eficiente for a coluna e menos retido o analito, 
menor será a variância do pico e, consequente-

mente, mais significativo o efeito da variância 
extracoluna. Como os equipamentos UHPLC 
são configurados para colunas bastante eficien-
tes, eles não comprometem o seu desempenho. 
Todavia, um sistema HPLC convencional pode 
afetar bastante o desempenho dessas colunas 
modernas, caso seu ECV seja excessivo. Como 
regra geral, deve-se manter o ECV do sistema 
com um volume máximo de  (calculado 
pela eficiência da coluna, seu volume morto e 
o fator de retenção do composto de interesse). 
Por exemplo, uma coluna com a  igual a 
60 µL² manteria 90% de seu desempenho se uti-
lizada em um sistema com ECV total de até apro-
ximadamente 15,5 µL.

Outro aspecto importante que deve ser con-
siderado é o diâmetro interno da coluna. Se as 
mesmas condições apresentadas acima forem 
consideradas para uma coluna “SPP 2,6 µm” com 
apenas 2,1 mm de diâmetro interno, picos com 
variância de apenas 2,6 µL2 podem ser esperados. 
Nesse caso, mesmo uma otimização detalhada 
de um sistema HPLC convencional provavel-
mente não será suficiente e até um equipamento 
UHPLC poderá sofrer por excesso de efeitos 
extracoluna.

Existem diversas formas para estimar o ECV 
do sistema cromatográfico ou se calcular direta-
mente a dispersão total extracoluna da banda 
(efeito da dispersão causada pelo ECV e outros 
fatores extracoluna), a qual está relacionada 
com a . Um dos métodos para estimar 
o ECV consiste em se somarem todos os volu-
mes do sistema a partir do injetor; por exem-
plo, volume de injeção, volume do tubo capilar 
do injector até a coluna (considerar a soma dos 
volumes no caso da existência de uma câmara 
para aquecimento da fase móvel), volume do 
tubo capilar da coluna ao detector, volume da 
célula de detecção, volume da pré-coluna, fil-
tros de linha e demais conectores. Na realidade, 
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esse procedimento resulta em um cálculo para o 
volume total do sistema HPLC a ser percorrido 
pela banda cromatográfica (excetuando-se a 
coluna). De fato, para converter a contribuição 
de cada um dos volumes do sistema em sua vari-
ância correspondente, deve-se considerar uma 
série de fatores que envolvem, entre outros, a 
dinâmica do fluido e o transporte de massa do 
analito nesse fluido. Esses cálculos vão além do 
pretendido com esse artigo, porém os interessa-
dos podem encontrar algumas dessas equações 
na referência 18, bem como a citação de trabalhos 
fundamentais acerca do assunto. Uma regra geral 
que pode ser observada nos cálculos efetuados 
para os equipamentos modernos é que o valor do 
desvio padrão (σ) em microlitros costuma apro-
ximar-se desse ECV, calculado acima, dividido 
por um fator entre 5,8 e 6,4. Dessa forma, pode-
-se estimar de maneira bastante aproximada que 
a , para um sistema com 45 µL de ECV 
calculado pelo procedimento acima, estará em 
torno de 55 µL2.

Outro método consiste em medir dire-
tamente o valor de  a partir de um 
pico obtido em um sistema cromatográfico sem 
coluna. O método de análise deve ser aprontado 
de maneira similar ao que será utilizado para 
uma análise cromatográfica (mesma fase móvel, 
mesmo analito e mesma vazão); todavia, no local 
da coluna, deverá ser utilizado um conector tipo 
união com volume morto desprezível. Outro 
cuidado importante é ajustar o detector para a 
maior taxa de aquisição possível e o seu tempo 
de resposta para o mais curto possível. Deve-se 
lembrar de não utilizar uma vazão maior do 
que 0,5 mL/min caso a taxa máxima de aquisi-
ção do detector seja de 10 Hz, ou maior do que 
1,0 mL/min, caso a taxa seja de 20 Hz (do contrá-
rio menos do que 20 pontos poderão ser adqui-
ridos ao longo do pico cromatográfico, prejudi-
cando a estimativa). A seguir, após o sistema estar 

estabilizado, injeta-se uma solução contendo um 
dos analitos de interesse, alternativamente pode 
ser injetada uma solução de uracila ou 0,1% 
(v.v–1) de acetona na fase móvel. O volume a ser 
injetado faz parte da estimativa da dispersão a 
ser calculada, portanto, variações nesse volume 
afetam o valor obtido. Recomenda-se injetar o 
volume definido pelo método em avaliação, caso 
a estimativa seja para essas condições, ou o menor 
volume possível de ser injetado pelo amostrador, 
caso a contribuição do volume injetado queira 
ser negligenciada. Finalmente, a partir do pico 
registrado no cromatograma dessa injeção, 
deve-se calcular o valor de σextracoluna tangen-
ciando-se o pico até a linha de base (largura das 
tangentes na linha de base = 4σ), ou medindo-
-se a largura dele a meia altura (largura do pico 
a meia altura = 2,355σ). Esse valor de σ, se calcu-
lado em unidades de tempo, deve ter seu valor 
multiplicado pela vazão utilizada na coluna, de 
maneira a encontrar o valor de σextracoluna em 
unidades volumétricas e assim calcular o valor 
de  em µL2.

Outra forma de estimar a  é 
válida para sistemas em que essa variância não 
seja significativa sobre o alargamento de picos 
cromatográficos. Nesse caso, deve-se proce-
der com a injeção de uma solução composta 
por diferentes padrões (uracila (marcador de 
volume morto), álcool benzílico, benzoni-
trila, nitrobenzeno, 4-cloro-1-nitrobenzeno, 
tolueno e anisol já foram usados com sucesso) 
no sistema HPLC, sob as mesmas condições. 
Geralmente a escolha de uracila e mais três ou 
quatro compostos é suficiente. Condição ade-
quada para uma coluna de 150 × 4,6 mm uti-
liza uma vazão de 1,2 mL/min e fase móvel com 
força suficiente para eluir os padrões com um 
fator de retenção entre 1 e 5. A seguir, injeta-se 
um volume adequado da solução dos padrões 
(o volume definido pelo método em avaliação, 
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caso a estimativa seja para essas condições, ou 
o menor volume possível de ser injetado pelo 
amostrador, caso a contribuição do volume inje-
tado queira ser negligenciada). A partir do cro-
matograma obtido, calcula-se então o tempo de 
retenção e a largura de cada pico a meia altura. 
Esses valores, se multiplicados pela vazão, serão 
convertidos às respectivas medidas volumétri-
cas. Finalmente, faz-se um gráfico plotando-se 
a variância do pico (σ²) (obtida ao dividir-se a 
largura volumétrica a meia altura por 2,355 e 
elevar o valor ao quadrado) em função do seu 
respectivo volume de retenção ao quadrado 
( ), ambos com as mesmas unidades volu-
métricas ao quadrado (geralmente µL²). Dessa 
forma, o intercepto da reta de regressão linear 
desse gráfico equivalerá ao valor de  
e a inclinação da reta a 1/N. A Figura 7 apre-
senta a maneira gráfica de se estimar o valor de 

; no exemplo dado no gráfico, o valor 
obtido pelo intercepto do gráfico equivale a 
45,7 µL².

As referências de 18 a 20 apresentam mais 
detalhes sobre a estimativa do ECV ou da 

 existente em um sistema HPLC.

4 Como ajustar as configurações  
de um HPLC convencional

As discussões acima deixam claro que um 
equipamento HPLC convencional não adequa-
damente configurado provavelmente prejudicará 
o melhor desempenho de colunas com altíssima 
eficiência. É importante reforçar que, quanto 
maior for o ECV, mais eficiente for a coluna, 
menor for o seu diâmetro interno, e menos reti-
dos forem os analitos, mais comprometedores 
serão os efeitos do alargamento extracoluna. 
Outros fatores, tais quais, temperatura de análise, 
viscosidade da fase móvel, coeficiente de difusão 

do analito na fase móvel, também afetam esse 
alargamento, todavia ultrapassam o escopo desse 
artigo.

Uma forma bastante simples de verificar na 
prática se a sua coluna está sendo afetada pelo 
excesso de alargamento causado pelo sistema é 
fazer a comparação entre a eficiência de um pico 
pouco retido (k < 2) e a de outro relativamente 
mais retido (k > 4). Uma perda superior a 20% 
na eficiência do primeiro pico em relação ao 
segundo é um forte indício de que fontes exter-
nas à coluna estejam prejudicando a eficiência 
global da análise (Figura 8).

Os procedimentos de otimização de um 
HPLC convencional, abaixo apresentados, segui-
rão uma ordenação de acordo com o grau de 
facilidade para serem implementados. É impor-
tante destacar que alguns equipamentos mais 
recentes já possuem alguns dos causadores de 
dispersão, apresentados a seguir, bastante redu-
zidos, portanto algumas das etapas a serem dis-
cutidas podem não surtir efeitos ou serem des-
necessárias.

4.1 Configurações de aquisição de  
dados do detector

Esse primeiro aspecto a ser considerado 
não está relacionado com o ECV do sistema, 
mas sim com as condições de detecção do pico 
cromatográfico. Conforme foi apresentado, ide-
almente um pico cromatográfico deve ter, ao 
menos, 20 pontos de aquisição ao longo de sua 
extensão. Para isso, uma taxa mínima de aquisi-
ção é necessária. Valores muito baixos deformam 
o pico, tornando-o alargado e prejudicando a 
sua integração; por outro lado, uma frequência 
de aquisição desnecessariamente alta acarreta 
maior ruído da linha de base. Um detector UV 
convencional costuma ter uma taxa máxima de 
aquisição da ordem de 10 a 20 Hz, tais taxas são 
suficientes para adquirir um mínimo aceitável 
de pontos ao longo de picos com largura a meia 
altura de 0,69 e 0,34 segundos, respectivamente. 
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Outros tipos de detectores também necessitam 
dos mesmos requisitos, haja vista a demanda, 
por exemplo, por espectrômetros de massa com 
altas taxas de aquisição de dados (baixos valores 
de dwell time e duty cycle) para serem acoplados 
a sistemas UHPLC.

Outro aspecto importante são os fi ltros de 
ruído utilizados pelos detectores e soft wares dos 
equipamentos. Conforme já foi mencionado, 
quanto mais longo for o tempo do fi ltro de ruído, 
maior a eliminação do ruído; todavia, um tempo 
demasiadamente longo em proporção à largura 
do pico leva à sua deformação. Nesse ponto, é 
importante recorrer ao manual do equipamento 
para saber as possibilidades de fi ltros de ruído a 
serem aplicadas e a sua relação com a constante 
de tempo do detector. Alguns equipamentos 
apresentam um tempo de resposta que está rela-
cionado à constante de tempo por um determi-
nado fator. No caso da espectrometria de massas, 
diversos fi ltros matemáticos podem ser utili-
zados para o alisamento (smoothing) dos picos 
cromatográfi cos; contudo eles devem ser usados 
com parcimônia para não causar excessivo alar-
gamento. Uma equação simples para estimar o 
tempo de resposta máximo para um determi-
nado pico é mostrada a seguir22:

 (3)

em que, τ é a constante de tempo e θ², o grau de 
alargamento aceitável para o pico. Por exemplo 
θ = 0,3 para um alargamento aceitável de 9%.

No entanto, como a relação entre o tempo 
de resposta do detector/soft ware e a constante 
de tempo pode não ser conhecida, o manual do 
equipamento é uma fonte importante de con-
sulta, pois deverá conter uma relação entre o 
tempo de resposta máximo para picos com uma 
determinada largura mínima, de maneira a não 
deteriorar a efi ciência desses picos em um per-
centual valor determinado. Alternativamente, 
um ajuste empírico da taxa de amostragem e 

Figura 7 Gráfi co da variância em função do 
volume de retenção ao quadrado para uma série de 
compostos (uracila, álcool benzílico, benzonitrila e 
anisol), demonstrando a estimativa do σ2

extracoluna partir 
do intercepto da reta e do número de pratos (N) a 
partir do inverso da inclinação.

Figura 8 Demonstração da perda de efi ciência de 
um pico pouco retido em relação a outro mais retido 
em um sistema HPLC convencional e em outro com 
confi guração otimizada. Adaptada da referência 21.



Santos Neto AJ Partículas superficialente porosas em HPLC 

80 Scientia Chromatographica 2011; 3(1):65-87

principalmente do fator de resposta pode ser 
conseguido rapidamente comparando-se as efi-
ciências obtidas para cromatogramas adquiridos 
em diferentes condições. O cromatograma apre-
sentado na Figura 9 e os respectivos dados com-
pilados na Tabela 1 ilustram esse procedimento.

4.2 Volume dos tubos conectores  
e ajuste das conexões

O ajuste dos volumes dos tubos conecto-
res do sistema pode ser um pouco trabalhoso. 
Todavia, um usuário cuidadoso pode fazer a 
maior parte desses ajustes sem a necessidade de 

Tabela 1 Influência das condições de aquisição de um detector UV/Vis sobre a eficiência cromatográfica exibida 
pelos picos.

Tempo de  
resposta 

(segundos)

Taxa de  
aquisição 

(Hz)

Uracila Fenol 4-cloro-nitrobenzeno Naftalento

wh 

0,008 minutos
wh 

0,011 minutos
wh 

0,021 minutos
wh 

0,031 minutos

0,02 80 16.240 21.641 25.706 25.061

0,1 40 15.514 22.028 25.705 25.080

0,2 20 12.755 18.647 24.699 24.506

0,5 10 6.965 12.658 21.712 23.872

No destaque a condição que não acarreta perda significativa de eficiência para os compostos estudados.  
Reproduzida com a permissão de Agilent Technologies.

Figura 9 Comparação da influência de diferentes condições de aquisição de um detector UV/Vis sobre a 
eficiência cromatográfica. Dados obtidos para uma coluna Poroshell 120 EC-C18, 100 × 4,6 mm; “SPP 2,7 µm”, 
com fase móvel: ACN:H2O, 60:40 (v.v–1), vazão de 2,0 mL/min, 2 µL de injeção e célula de detecção com 2 µL. 
Reproduzida com a permissão de Agilent Technologies.
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um técnico especializado, desde que tomados os 
cuidados que serão mencionados. Apesar de um 
pouco mais difícil do que a substituição da célula 
de detecção (a ser discutida na seção 4.4), a subs-
tituição dos tubos é mais barata; por exemplo, 
3  m de tubo PEEK, com resistência a pressões 
superiores a 550 bar, podem ser adquiridos no 
mercado nacional por menos de R$ 200 reais.

Os sistemas convencionais muitas vezes 
estão configurados com tubos com diâmetro 
interno (d.i.) de 254 µm (0,010”), os quais contri-
buem com um ECV de 0,51 µL.cm–1 de tubo. Um 
sistema com um total de 50 cm de tubos desse 
d.i. (algumas configurações podem ter bem 
mais) teria mais do que 25 µL de ECV apenas por 
conta das tubulações.

Recomenda-se a substituição das tubulações 
do equipamento (todas entre o injetor e o detec-
tor) por tubos com d.i. de 127 µm (0,005”) com 
o menor comprimento possível. Esses tubos con-
tribuem com ECV de apenas 0,13 µL.cm–1, o qual 
é mais compatível com os sistemas otimizados. 
Não se recomendam tubos ainda mais estreitos, 
pois eles apresentam maior facilidade de obstru-
ções e elevam de maneira incompatível a pressão 
extracoluna do equipamento. Alguns fabricantes 
oferecem tubos pré-cortados com as dimensões 
adequadas para substituir as tubulações originais 
do equipamento. Da mesma maneira, alguns 
tubos e dispositivos do amostrador automático 
podem ser reconfigurados para menores volu-
mes (recomenda-se consulta ao manual do equi-
pamento). Como exemplo, pode-se citar a possi-
bilidade de troca do assento da agulha de injeção 
de alguns injetores automáticos, a qual traz con-
sigo um tubo conector que pode ter o seu volume 
reduzido. Em caso de dúvidas, o representante de 
vendas ou técnico responsável pelo equipamento 
pode ser consultado.

Além dos volumes dos tubos, a qualidade 
da conexão entre eles também é importante. 
Deve-se garantir que a posição do tubo no inte-
rior da conexão esteja bem ajustada, de maneira 
a não restar um espaço vazio, funcionando como 
“câmara de mistura”. No caso da substituição da 
tubulação por tubos de PEEK comprados em 
“batelada” (não cortados de fábrica no compri-
mento adequado), deve-se utilizar cortador de 
tubos apropriado, bem como garantir que os cor-
tes sejam perfeitamente perpendiculares. Outra 
fonte de problemas são as conexões incompatí-
veis entre si. Apesar de algumas conexões terem 
comportamento quase universal, deve-se atentar 
à escolha correta dos conectores e anilhas utili-
zados em válvulas, colunas e demais dispositivos 
do equipamento. A Figura  10 ilustra algumas 
possíveis incompatibilidades entre conectores de 
diferentes marcas ou erros no ajuste da anilha; 
enquanto a Figura  11 demonstra o efeito desse 
erro de conexão sobre o cromatograma. Mais 
detalhes sobre problemas com conexões são dis-
cutidos na referência 23.

Como última observação sobre esse 
assunto, apesar de os tubos de PEEK recomen-
dados suportarem pressões superiores a 500 bar, 
alguns sistemas cromatográficos podem reque-
rer tubos mais resistentes. Uma alternativa 
simples aos tubos de PEEK são os denomina-
dos PEEKsil®, os quais são tubos de sílica fun-
dida revestidos externamente por PEEK. Esses 
tubos possuem resistência superior a 680 bar e 
são vendidos em diversos comprimentos e diâ-
metros internos; por exemplo, um pacote com 
5 tubos de 200  mm e 100 µm de d.i. pode ser 
adquirido no mercado brasileiro por aproxima-
damente 70 dólares (excluídas taxas locais de 
importação e frete). As conexões e anilhas de 
PEEK são uma alternativa muito usual às res-
pectivas de aço inoxidável; todavia, geralmente, 
são recomendadas para pressões de até 400 bar. 
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Figura 10 a) Erros no ajuste da posição da anilha de vedação. b) Exemplo da incompatibilidade entre conexões 
de diferentes fabricantes. Adaptado de Upchurch Scientific.

No caso da necessidade de lidar com pressões 
mais altas, existem conexões fabricadas com o 
polímero policetona (PK), as quais usualmente 
resistem a pressões superiores a 800 bar e tem-
peraturas de até 200 °C; adicionalmente, tal qual 
a maioria das conexões de PEEK, elas dispensam 
a utilização de chaves conectoras (Finger Tight 
Fittings).

4.3 Injeção da amostra

A injeção da amostra é crítica mesmo nos 
casos de análises por HPLC convencional. Já se 
mencionou em artigo anterior dessa seção que 
o excesso de volume injetado ou a injeção com 
solvente incompatível leva a distorções e alar-
gamentos dos picos24. No caso de sistemas com 

colunas mais eficientes, a introdução da amostra 
torna-se mais crítica. A injeção de um volume 
de 20 µL de amostra deve contribuir sozinha 
com uma variância maior do que 30 µL²[18]. Uma 
regra geral considera como volume máximo de 
injeção 15% do volume de um pico obtido sob 
condições ideais. Todavia, esse cálculo pode ser 
excessivamente permissivo em alguns casos. 
Para um pico ideal com variância de 60 µL², tal 
volume de injeção corresponderia a aproxima-
damente 4,6 µL e sozinho corresponderia a uma 
variância superior a 1,8 µL². Ademais, como 
outras fontes de alargamento para a banda estão 
presentes no injetor do sistema, os volumes óti-
mos injetados em colunas de mais alta eficiên-
cia muitas vezes não superam os 3 µL (exceto se 
for utilizada etapa de focalização ou compressão 
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da banda). Uma maneira simples de observar 
o efeito do volume de injeção seria injetar um 
volume correspondente a 15% do volume calcu-
lado para um pico ideal (aproximadamente 5 µL 
para uma coluna 50 × 4,6 mm) e, então, proce-
der com injeções comparativas, reduzindo-se 
gradativamente o volume injetado. Nesse ponto, 
convém relembrar que, dependendo do tipo de 
amostrador automático ou injetor manual utili-
zado, limitações quanto aos volumes mínimos 
permitidos e precisões obtidas podem estar 
presentes. De maneira geral, no caso de inje-
ções manuais, convém ser utilizado o modo de 
preenchimento total da alça, testando-se alças 
de reduzidos volumes nominais até encontrar 
o maior volume que não forneça contribuição 
signifi cativa ao alargamento dos picos. No caso 
de amostradores automáticos, primeiramente 
o tipo de procedimento de amostragem rea-

lizado pelo equipamento deve ser verifi cado, 
bem como os menores volumes que podem ser 
introduzidos com precisão (em alguns modelos, 
esse volume é inerente à alça de amostragem 
utilizada, e a sua substituição pode ser reque-
rida para a injeção de menores volumes). Dessa 
forma, dada a versatilidade desses amostradores 
automáticos para a injeção de volumes varia-
dos dentro de um intervalo aceitável, o maior 
volume possível deve ser ajustado de maneira 
a não contribuir com o alargamento dos picos. 
Finalmente, é importante mencionar que as inje-
ções dos maiores volumes possíveis de amostra 
somente se fazem necessárias quando amostras 
contendo analitos ao nível de traços são analisa-
das. Em outras situações, os volumes podem ser 
reduzidos sem grandes preocupações, desde que 
respeitadas as limitações de precisão do equipa-
mento.

Figura 11 Alargamento e assimetria de picos causada por lacuna entre o tubo e a base da conexão. Reproduzida 
com a permissão de Agilent Technologies.
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Figura 12 Avaliação da infl uência de um volume 
adicional de água para compressão das bandas 
cromatográfi cas. Picos em ordem de eluição: uracila, 
2-etilfenol, 4-propilfenol, e 4-terc-butilfenol. Fase 
móvel: MeOH:H2O, 65:35 (v.v–1) a 1,25 mL/min. 
Republicado a partir da referência 25, com permissão 
da Elsevier.

Estratégias interessantes para permi-
tir a injeção de volumes mais altos de amostra 
baseiam-se na focalização ou compressão dos 
picos dos compostos menos retidos. A focaliza-
ção consiste em utilizar, na solução da amostra, 
um solvente mais fraco do que aquele utilizado 
como fase móvel no início da corrida cromato-
gráfi ca. A compressão depende da possibilidade 
de programação do sistema de injeção utilizado e 
consiste em um volume de água (adicionado por 
uma programação de injeção em multietapas do 
injetor) a ser eluído logo em seguida à banda de 
injeção da amostra. A Figura 12 ilustra o efeito 
da injeção de 1,0 µL de amostra na presença e 
ausência de um volume de 10 µL de água para 
gerar compressão das bandas25. Aumentos de 
8% na resolução entre os picos 2-3 e 3-4 foram 
observados com o procedimento de compressão. 
Um cuidado especial deve ser observado para 
compostos com pequena retenção (geralmente 
k < 0,3), uma vez que, dependendo das caracte-
rísticas do analito e do solvente da fase móvel, 
a mistura entre o volume adicional de água e 
a banda correspondente ao pico do composto 
pode gerar distorções no pico desses compostos.

Até o momento, as discussões foram base-
adas em análises isocráticas, as quais dependem 
de uma adequada introdução da amostra para 
evitar o alargamento demasiado da banda cro-
matográfi ca. Por sua vez, as análises com gra-
diente promovem naturalmente um processo de 
compressão da banda para a maioria dos com-
postos. Dessa forma, análises no modo gradiente 
são menos exigentes com o excesso de volume 
que antecede a coluna analítica, desde que a pro-
porção inicial do gradiente seja fraca o sufi ciente 
para evitar uma rápida eluição dos primeiros 
analitos da amostra. Obviamente, os analitos 
muito pouco retidos devem receber especial 
atenção. Assim, qualquer sinal de alargamento 
em relação aos picos mais retidos é um indício 

de que o excesso de volume não está sendo total-
mente suprimido pela focalização e compressão 
da banda desses compostos.

4.4 Volume da célula do detector

Em adição às características de aquisição 
dos dados já mencionadas, o próprio volume da 
célula de detecção do equipamento pode causar 
alargamentos desnecessários. Um detector típico 
de HPLC convencional possui uma célula com 
volume de 10 µL ou pouco maior. Dependendo da 
efi ciência da coluna e da retenção do composto, 
células denominadas semimicro são mais reco-
mendadas. Por causa da necessidade de aquisi-
ção de uma nova célula, esse procedimento não 
foi listado entre os primeiros a serem tomados 
na otimização do sistema. O custo de uma célula 
desse tipo é de aproximadamente $ 1.700  dólares 
(sem taxas de importação), e a substituição da 
célula convencional do equipamento pode ser 
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realizada em poucos minutos. Talvez com o uso 
de uma coluna com 4,6 mm de diâmetro interno 
e 100 ou 150 mm de comprimento, a perda de 
efi ciência para compostos relativamente mais 
retidos não seja muito grande; todavia colunas 
mais curtas e estreitas, bem como compostos 
pouco retidos, tendem a ser mais afetados pelo 
excesso de volume. A Figura 13 mostra o efeito 
desse volume sobre uma coluna 100 × 3,0 mm. 
Observa-se que uma célula semi-micro com 5 µL 
é sufi ciente, enquanto uma célula convencional 
afeta o desempenho em mais do quase 12,5%. 
Para colunas com diâmetro menor, por exem-
plo, 2,1 mm, células micro com volume de 2 
µL ou ainda menores podem ser necessárias. É 
importante realizar a avaliação do efeito desse 
volume após ajustar adequadamente a taxa de 
aquisição e o tempo de resposta do detector. A 
Figura 13 deixa claro que o uso inadequado das 

condições de aquisição não deixa perceptível 
a perda de efi ciência causada pelo excesso de 
volume da célula.

5 Considerações finais

Em síntese, os passos sugeridos para a oti-
mização de um sistema convencional de maneira 
a minimizar os efeitos extracoluna sobre o alar-
gamento do pico cromatográfi co são:

1. Ajustar as condições de detecção. Um 
bom valor inicial sugerido seria uma 
taxa de aquisição de, ao menos, 10 Hz e 
tempo de resposta do detector inferior a 
0,3 segundos.

2. Substituir a tubulação do equipamento 
por tubos com d.i. de 127 µm e menor 
comprimento possível e assegurar que as 
conexões estão bem feitas.

3. Adequar o volume de injeção da amostra 
e/ou utilizar uma estratégia de focalização/
compressão das bandas cromatográfi cas.

4. Utilizar uma célula de detecção com 
volume compatível (5 µL para colunas com 
4,6 mm d.i. ou ≤ 3 µL para 2,1 mm d.i.).

As sugestões de otimização apresentadas 
neste artigo visam a extrair o máximo de efi ci-
ência de um sistema HPLC convencional. Para 
isso, busca-se minimizar todas as fontes de alar-
gamento dos picos cromatográfi cos, de maneira 
que colunas curtas e de altíssima efi ciência 
possam ser utilizadas com as mais altas vazões 
permitidas pelas limitações de pressão do equi-
pamento, possibilitando análises ultrarápidas. É 
óbvio que nem todos os usuários têm necessi-
dades de efi ciências tão altas, de tal forma que 
um equipamento “não otimizado” pode ser ple-
namente satisfatório para alguns. Ademais, um 
usuário com limitações de tempo ou recursos 
pode implementar apenas parte das etapas de 
otimização sugeridas, até o ponto de se atingir os 
valores de efi ciência demandados.

Figura 13 Avaliação do efeito do volume da célula 
de detecção e da taxa de aquisição do detector 
sobre a efi ciência. Células avaliadas (caminho 
óptico / volume): 10 mm / 13 µL, 6 mm / 5 µL, e 
3 mm / 2 µL. Dados obtidos para uma coluna Poroshell 
120 EC-C18, 100 × 3,0 mm; “SPP 2,7 µm”, com fase 
móvel: ACN:H2O, 60:40 (v.v–1), vazão de 0,8 mL/min, 
2 µL de injeção. Reproduzida com a permissão de 
Agilent Technologies.
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INSTITUTO INTERNACIONAL DE CROMATOGRAFIA

O Instituto Internacional de Cromatografia (IIC) é parte da Associação Internacional de 

Cromatografia, entidade de direito privado, sem fins lucrativos.

Os objetivos dos cursos do IIC são o aprimoramento/formação/ atualização dos usuários 

das técnicas cromatográficas e afim (Preparo de Amostras, Espectrometria de Massas, Gestão da 

Qualidade, dentre outras), tanto do ponto de vista teórico quanto prático.

A filosofia educacional do IIC é: “ao invés de ensinar apenas como operar um equipamento 

específico (dar o peixe) o IIC ensina a técnica (como pescar)”.

Os cursos do Instituto Internacional de Cromatografia são coordenados pelos Diretores do 

IIC, e ministrados pelos coordenadores, auxiliados por uma equipe técnica e científica altamente 

qualificada, constituída de docentes pós-graduados nos melhores centros do país na área, e 

pós-graduandos em fase de conclusão de suas teses. Na época em que cada curso for oferecido, 

uma relação dos instrutores é disponibilizada no website do IIC.

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

Os cursos são ministrados com auxílio de recursos audiovisuais modernos (datashow-computador; 

vídeos, demonstrações, resolução de problemas e outros recursos instrucionais). Os alunos 

recebem um livreto contendo cópia de todos os slides apresentados pelos instrutores, além de 

material bibliográfico de apoio. Em vários cursos também são fornecidos livros de autoria dos 

próprios docentes dos cursos. A maior parte dos cursos também tem aulas práticas de laboratório, 

conforme anunciado no folheto explicativo de cada curso.

Observações:

•	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, fi l-
mes, 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

Cromatografi a 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 Cromatografi a 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.

Cromatografi a 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 
Cromatografi a 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 Cromatográfi cos - Fernando M. Lanças

Livro de autoria do Prof. Lanças, descreve os princípios da validação de métodos 
cromatográfi cos 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 DE CURSOS DO I.I.C.

1º SEMESTRE 2011

Mês Dias Curso

Março

22 a 25 Introdução às Técnicas Cromatográficas

29 a 31
Cromatografia Líquida (HPLC ou CLAE):  

Fundamentos, Instrumentação e Aplicações

Abril

06 e 08
Cromatografia Gasosa:  

Fundamentos, Instrumentação e Aplicações

14 e 15 Validação	de	Métodos	Cromatográficos

26 a 29
Cromatografia Gasosa Acoplada a Espectrometria de Massas:  
GC/MS	&	GC/MS/MS	-	Teoria	e	Prática	em	Laboratório

Maio

18 a 20
Sistema	de	Gestão	da	Qualidade	(SGQ)	 
em	Laboratórios	-	ISO	17025	e	BPL

24	a	27
Cromatografia Líquida Acoplada à Espectrometria de Massas:  

LC/MS/MS	Teoria	e	Prática	em	Laboratório

Junho

13 a 15
Cromatografia Líquida Moderna  

(Teoria e Prática)

16	e	17
Como prever, evitar e resolver problemas em LC:  

TS	(Teoria	e	Prática)

Julho

06 a 08
Cromatografia Gasosa:  

Fundamentos, Instrumentação e Aplicações

20 a 22
Cromatografia Líquida (HPLC ou CLAE):  

Fundamentos, 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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EVENTOS 2011

PITTCON Conference & Expo 2011

Data: 13-18 de março

Local:	Georgia	World	Congress	Center	-	Atlanta,	GA,	USA

Informações: www.pittcon.org

1º Seminário Internacional ITAL – Instituto Fraunhofer “Inovação na Cadeia Produtiva de Alimentos”

Data: 11-14 de abril

Local:	Instituto	de	Tecnologia	de	Alimentos	–	Campinas/SP

Informações:	(19)3743.1758

BSMS Meeting 2011: Belgian Society for Mass Spectrometry Annual Meeting

Data: 29 de abril

Local:	Grand	Hornu	historical	industrial	site,	B-7301	Hornu	(Mons),	Belgium

Informações: www.bsms.be/index.jsp

AOCS Symposium

Data: 1-4 de maio

Local:	Cincinnati,	USA

Informações: www.aocs.org

International Symposium on Capillary Chromatography & Electrophoresis

Data: 1-5 de maio

Local:	San	Diego,	CA,	USA

Informações: www.casss.org

Triangle Chromatography Symposium

Data: 11-12 de maio

Local:	Raleigh,	NC,	USA

Informações: www.rtpnet.org

4º Simpósio Nacional de Biocombustíveis

Data: 19-20 de maio

Local:	13º	andar	do	Centro	de	Convenções	da	FIRJAN	–	Rio	de	Janeiro/RJ

Informações: http://www.abq.org.br/biocom/inscricoes.html
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34ª Reunião Anual – Sociedade Brasileira de Química – SBQ

Data: 23-26 de maio

Local:	Florianópolis,	SC

Informações: http://www.sbq.org.br/

ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics

Data: 5-9 de junho

Local:	Denver,	CO,	USA

Informações: www.asms.org

HPLC 2011 – International Symposium & Exhibition

Data: 19-23 de junho

Local: Budapest, Hungria

Informações: www.hplc2011.com

Chirality 2011

Data: 10-13 de julho

Local: Liverpool, UK

Informações: www.liv.ac.uk

8th International Congress of Pharmaceutical Sciences - CIFARP 2011

Data: 21-24 de agosto

Local:	Centro	de	Convenções	de	Ribeirão	Preto	-	Ribeirão	Preto	-	SP,	Brasil

Informações: www.cifarp.com.br

51º Congresso Brasileiro de Química

Data: 9-13 de outubro

Local:	São	Luís,	MA

Informações: http://www.abq.org.br/cbq/
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ARTIGOS PUBLICADOS

Artigos publicados no Scientia Chromatographica – Volumes 1 e 2

Volume 1, nº 1

Michael Tswett e o “nascimento” da Cromatografia
Carol H. Collins

Extração sortiva em barra de agitação (SBSE): fundamentos teóricos e fases seletivas
Maria Eugênia C. Queiroz

Cromatografia gasosa bidimensional
Cláudia Alcaraz Zini

Como economizar (ou eliminar o uso de) acetonitrila em tempos de “crise”?
Fernando M. Lanças

Rastreabilidade
Flávio Leite

Cromatografía de gases como herramienta de estudio de la composición química y capacidad 
antioxidante de especies vegetales ricas en timol y carvacrol, cultivadas en Colombia
Amner	Muñoz-Acevedo,	Jairo	R.	Martínez	y	Elena	E.	Stashenko

Volume 1, nº 2

Químicos redescobrem a Cromatografia líquido-sólido
Carol H. Collins

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

Maria Eugênia C. Queiroz

 Cuántos componentes hay en una mezcla? Respuesta cromatográfica
Elena	E.	Stashenko,	Jairo	René	Martinez

A Cromatografia líquida moderna e a espectrometria de massas: finalmente “compatíveis”?  
1. Fundamentos do acoplamento LC/MS

Fernando M. Lanças

Impurezas de degradação
Flávio Leite

Cromatografia líquida bidimensional
Rosângela Assis Jacques, Elina Bastos Caramão

Uma visão técnica para a compreensão e resolução de problemas em sistemas de 
cromatografia líquida
Álvaro	José	dos	Santos	Neto
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ARTIGOS PUBLICADOS

Volume 1, nº 3

Os primórdios da cromatografia líquido-líquido
Carol H. Collins

Microextração em fase sólida para análise de fármacos em fluidos biológicos
Maria Eugênia C. Queiroz

Indices de retenção em cromatografia gasosa bidimensional abrangente
Carin von Muhlen

Algunos aspectos de la detección en cromatografía de gases y cromatografía de gases 
acoplada a espectrometría de masas. Selectividad e identificación
Elena	E.	Stashenko,	Jairo	René	Martínez

Vantagens e limitações da miniaturização em Cromatografia líquida
Fernando M. Lanças

O paradigma da auto gestão nos laboratórios de ensaios
Oscar Bahia Filho

Problemas com o formato dos picos em cromatografia líquida, Parte 1
Álvaro	José	dos	Santos	Neto

Volume 1, nº 4

O desenvolvimento da Cromatografia em papel
Carol H. Collins

Fundamentos e avanços recentes da microextração em fase líquida empregando membranas 
cilíndricas ocas (LPME)
Igor	Rafael	dos	Santos	Magalhães,	Anderson	Rodrigo	Moraes	de	Oliveira,	Pierina	Sueli	Bonato

Aspectos prácticos de la ionización con electrones en la obtención de espectros de masas y su 
interpretación
Elena	E.	Stashenko,	Jairo	René	Martínez

Estratégias para diminuição do tempo de análise em Cromatografia líquida moderna
Fernando M. Lanças

A importância da metrologia química nos resultados das análises de resíduos
Oscar Bahia Filho

Problemas com o formato dos picos em cromatografia líquida, Parte 2
Álvaro	José	dos	Santos	Neto
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ARTIGOS PUBLICADOS

Volume 2, nº 1

O desenvolvimento da Cromatografia em camada delgada
Carol H. Collins

Extração em fase sólida: fundamentos teóricos e novas estratégias para preparação de fases 
sólidas
Maria	Eugênia	C.	Queiroz,	Isabel	Cristina	S.	F.	Jardim

Algunos aspectos prácticos para la identificación de analitos por cromatografía de gases 
acoplada a espectrometría de masas
Elena	E.	Stashenko,	Jairo	René	Martínez

Cromatografia líquida com Interação Hidrofílica (HILIC)
Fernando M. Lanças

Sub-produtos de desinfecção de águas potáveis: antigos e novos desafios
Elina B. Caramão, Cláudia Alcaraz Zini, Fábio Augusto

Problemas com o formato dos picos em cromatografia líquida, Parte 3
Álvaro	José	dos	Santos	Neto

Volume 2, nº 2

O aperfeiçoamento da Cromatografia em camada delgada
Carol H. Collins

Microextração em fase sólida com recobrimento internamente refrigerado: fundamentos 
teóricos e aplicações

Maria Eugência C. Queiroz, Eduardo Carasek, Edmar Martendal, Dilma Budziak

Separar, fragmentar e integrar: la rutina de un análisis por GC-MS. Patrones de fragmentación 
de moléculas orgánicas
Elena	E.	Stashenko,	Jairo	René	Martínez

O Renascimento das particulas superficialmente porosas (“core shell particles”) em HPLC
Fernando M. Lanças

Análise de resíduos contaminados com creosoto por cromatografia gasosa bidimensional 
abrangente (GC×GC). Uma nova ferramenta analítica para amostras ambientais complexas
Cláudia	Alcaraz	Zini,	Eduardo.	P.	Mateus,	Jytka	Zrostlíková,	Alexandra	B.	Ribeiro,	Philip	Marriott,	 
Marco	D.	R.	Gomes	da	Silva
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ARTIGOS PUBLICADOS

Volume 2, nº 3

Alguns antecedentes da Cromatografia por troca iônica
Carol H. Collins

Novas tendências em preparo de amostras para Cromatografia líquida
Maria	Eugência	C.	Queiroz,	Amália	G.	G.	Dionísio,	Marina	B.	Batistão,	Vagner	B.	dos	Santos,	 
Taciane M. Iceri, Neila M. Cassiano e Quezia B. Cass

GC y GC-MS: configuración del equipo versus aplicaciones
Elena	E.	Stashenko,	Jairo	René	Martínez

Problemas com o formato dos picos em Cromatografia líquida, Parte 4
Álvaro	José	dos	Santos	Neto

Caracterização das etapas de produção de cachaça por meio de perfis cromatográficos 
obtidos por Cromatografia gasosa bidimensional abrangente

Cláudia Alcaraz Zini, Elina Bastos Caramão, Zenilda de L. Cardeal, Philip J. Marriott

Aspectos diferenciados no estudo de validação de métodos cromatográficos. Estudo de casos: 
seletividade em fitoterápicos e verificação de concentração de substância de referência vencida

Flávio Leite, Oscar Bahia Filho

Volume 2, nº 4

Cromatografia por troca iônica utilizando resinas organicas
Carol H. Collins

Novas fases extratoras SPME baseadas na eletrodeposição de polímeros condutores
Maria Eugência C. Queiroz, Andréa R. Chaves

GC-MS: más de un analizador de masas, ¿para qué?
Elena	E.	Stashenko,	Jairo	René	Martínez

Uma abordagem simples e abrangente para dominar as variáveis que afetam a injeção em 
Cromatografia gasosa de alta resolução

Cláudia Alcaraz Zini, Elina Bastos Caramão, Francisco Radler de Aquino Neto

Técnicas de pré-concentração on line em eletroforese capilar
Pierina	Sueli	Bonato




