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EDITORIAL

A década do Ensino da Cromatografia e da Espectrometria de Massas
O marcante desenvolvimento recente das Técnicas de Separação demandam um contínuo aprimoramento 

dos usuários nas várias vertentes modernas destas técnicas.

Até meados da década passada, as duas principais técnicas de separação amplamente utilizadas nos 
laboratórios de análise eram a Cromatografi a Gasosa (GC, e na versão mais atual HRGC) e a Cromatografi a 
Líquida (LC - na versão mais popular atualmente, HPLC).

Sendo uma técnica que amadureceu antes, a cromatografi a gasosa tem passado recentemente mais por 
aprimoramentos do que por grandes descobertas. Um deles é a diminuição no tamanho do equipamento; 
atualmente podem ser encontrados na forma mini-GC e também no formato de microchip. As colunas 
atualmente possuem maior estabilidade térmica, e os recobrimentos são mais estáveis e seletivos do que 
nas gerações anteriores. Em termos de detecção, também ocorreram mais aprimoramentos do que grandes 
inovações, uma vez que o principal detector para GC – um espectrômetro de massas – há decadas é acoplado 
com sucesso a esta técnica cromatográfi ca. Assim, a proliferação recente de sistemas acoplados GC-MS veio 
a permitir um ganho substancial em análises qualitativas e quantitativas de substâncias químicas presentes 
em baixas concentrações em amostras complexas como as de interesse ambiental, aromas de frutas exóticas, 
óleos comestíveis, resíduos e contaminantes em alimentos, e muitas outras situações. A demanda por 
análises complexas sem (ou com menor) agressão ao Meio Ambiente e à saúde dos analistas, alavancou o 
desenvolvimento e aprimoramento de novas técnicas miniaturizadas de preparo de amostras para a análise 
cromatográfi ca. Assim, surgiram a SPME, SBSE, LPME, SPSE, MEPS, Quechers e várias outras técnicas mais 
sensíveis, rápidas e ambientalmente corretas de preparo tanto de amostras gasosas (exemplo: headspace de 
monômeros voláteis em polímeros), líquidas (exemplo fl uidos biológicos), semi- sólidas (ex: sedimentos de 
rio) ou sólidas (ex: alimentos). Por outro lado, a cromatografi a líquida (LC) foi a área de técnicas de separação 
a passar por maiores mudanças, em especial as colunas. Além do uso de partículas de 5 m de diâmetro 
médio, padrão da HPLC na primeira década do século XXI, a partir de meados desta década várias outras 
opções se consolidaram nesta técnica: colunas monolíticas, colunas com partículas superfi cialmente porosas, 
diminuição do padrão do tamanho das partículas para 3-3,5 m, dentre outras novidades. O surgimento 
em escala comercial de colunas contendo partículas sub-2 m (ou seja, partículas com diâmetro interno 
médio inferior a 2 m), tendo como consequencia a demanda por pressões mais elevadas, foi a principal 
responsável pela rápida disseminação da U-HPLC (ultra-HPLC). Nos demais aspectos, a HPLC foi motivo 
mais de aprimoramento do que desenvolvimentos marcantes. Outra novidade na década passada foi o (re)
surgimento da Cromatografi a com Fluido Supercrítico (SFC), técnica intermediária entre a GC e HPLC que, 
apesar de ainda pouco difundida, em muitas aplicações pode apresentar resultados bastante superiores a 
elas. Nesta segunda década do século XXI, a miniaturização da cromatografi a líquida (micro-LC e nano-LC) 
começa a ganhar força, especialmente através do acoplamento com espectrometria de massas empregando 
electrospray, uma forma de ionização compatível com os baixos fl uxos (vazões) típicos da micro-LC. Estas 
evoluções das técnicas, o aumento da complexidade das análises e a necessidade da emissão de resultados 
com credibilidade, aceleraram as exigências de aprimoramento dos sistemas de gestão da qualidade em 
ambientes regulados (e, atualmente, já em discussão em ambiente de pesquisa).

Atento a estas evoluções, e às necessidades de treinamento teórico e experimental geradas nas áreas de 
Ensino das Técnicas de Separação, o Instituto Internacional de Cromatografi a (IIC) lançou, em 2011, um novo 
programa denominado “A Escola de Cromatografi a M. Tswett”, em homenagem ao inventor da técnica. Além 
das tradicionais disciplinas de extensão isoladas oferecidas pelo IIC, foram desenvolvidas novas propostas 
contendo uma série de disciplinas e outras atividades correlatas (seminários, workshops, webinars,etc.) que 
consolidam um Curso de Extensão em diferentes níveis de treinamento. Os cursos abrangem as áreas de 
Cromatografi a Gasosa, Cromatografi a Líquida, Espectrometria de Massas, Preparo de Amostras e Gestão 
da Qualidade. Consulte o website do IIC para detalhes a respeito da Escola de Cromatografi a.

Lembrando o notável escritor francês Anatole France (1844-1924):
An education isn’t how much you have committed to memory, or even how much you know. It’s being able to 

differentiate between what you do know and what you don’t.

Fernando M. Lanças
Editor chefe
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Resumo

Na década de 1950, iniciou-se a aplicação de dois outros processos de separação que utilizavam colunas 
cromatográfi cas abertas: cromatografi a por exclusão e cromatografi a por bioafi nidade. O desenvolvimento 
de ambas as técnicas dependeu da comercialização de géis de dextrana e de agarose, altamente porosos, 
seguida da produção de polímeros orgânicos porosos com propriedades similares. Este capítulo sobre as 
“Pilares de Cromatografi a” descreve o início de ambas as técnicas de separação citadas.

Palavras-chave
História da cromatografia; cromatografia por bioafindade; cromatografia por exclusão por tamanho.

Open column separations: exclusion and bioaffinity chromatographies

Abstract

Starting in the 1950s, two other separation processes that use open column chromatography started to be 
applied: size exclusion and bioaffi  nity. An important contribution to both these developments involved 
the commercialization of highly porous dextran and agarose gels, followed soon aft er by the preparation 
of porous organic polymers with similar properties. Th is chapter of “Pillars of Chromatography” describes 
the early days of both these separation techniques.

Keywords
History of chromatography; bioaffinity chromatography; size exclusion chromatography.

1 Introdução

Nos cinquenta anos depois dos primeiros 
trabalhos de Tswett, nos quais a cromatogra-
fi a em coluna foi descrita[1], a grande maioria 
das separações era realizada por cromatografi a 
líquido-sólido em coluna. Em 1940, Martin e 

Synge introduziram a cromatografi a líquido-
-líquido em coluna[2]. Na década de 1950, duas 
outras modalidades de cromatografi a em coluna 
foram descritas: a cromatografi a por bioafi nidade 
e a cromatografi a por exclusão por tamanho.
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A cromatografi a por exclusão promove uma 
distribuição seletiva e dinâmica das moléculas a 
serem separadas entre dois líquidos, a fase móvel 
presente dentro dos poros da fase estacionária e a 
fase móvel externa aos poros. A fase estacionária, 
insolúvel na fase móvel, é comumente um polí-
mero ou um gel e apresenta poros de tamanhos 
bem controlados, que regulam a entrada e a saída 
das moléculas que podem permear parcialmente 
ou completamente dentro da fase estacionária, 
sem ter qualquer interação com ela, princípio 
esse diferente dos mecanismos que governam as 
outras modalidades de cromatografi a. As molé-
culas que não têm penetração são excluídas e 
saem primeiro, agrupadas, da coluna, enquanto 
as que penetram completamente também saem 
junto no volume total da eluição. Somente as 
moléculas que penetram parcialmente são sepa-
radas (Figura 1).

Esse fenômeno foi notado por vários pesqui-
sadores durante separações realizadas por outros 
mecanismos. Zeólitos porosos, atuando como 
peneiras moleculares, foram identifi cados por 
McBain em 1926[3]. Em 1930, Friedman[4] notou 
que a difusão diferencial da ureia e da glicerina 
em géis de agar foi inversamente proporcional 
à concentração da agar no gel. Em 1950, Deuel 
et  al.[5] relataram que diversas separações reali-
zadas em fases estacionárias de diferentes poro-
sidades apresentaram propriedades de peneira, 
além das interações pretendidas de adsorção 
ou partição. Uma observação similar foi feita 
por Wheaton e Bauman[6] em 1953, quando eles 
descreveram, pela primeira vez, o mecanismo 
de exclusão por íons, indicando que algumas 
substâncias não-ionizadas de baixa massa molar 
foram separadas em resinas de troca iônica, em 
ordem inversa das suas massas molares. Em 
1954, Deuel e Neukom[7] prepararam um gel de 
um polissacarídeo entrecruzado para uso em 
desalinização de soluções de macromoléculas. 
Lindqvist e Storgårds[8], em 1955, utilizaram 

amido para fracionar peptidos e aminoácidos. 
Nesses casos, as moléculas maiores passaram 
rapidamente pela coluna, enquanto os sais pene-
traram e eluíram bem depois. Nessa época, os 
processos que aplicavam peneiras moleculares 
para moléculas pequenas já estavam bem esta-
belcidos.

Um dos primeiros trabalhos que estudaram 
com cuidado o processo de peneira para molécu-
las de tamanho maior foi o de Lathe e Ruthven[9] 
em 1956 (Figura  2). Esses autores cuidadosa-
mente demonstraram que grãos de amido (de 
batata ou de milho) contêm poros de tamanhos 
diferentes, dependendo da quantidade de água 
(ou tampão) que os incha, e que os diferentes 
tamanhos de poros permitiram a separação de 
diversas moléculas, obtendo separações de, por 
exemplo, globulina e hemoglobina, com massas 
molares de 150000 e 67000, bem como a sepa-
ração de carboidratos e compostos similares, 

Figura 1 Esquema de uma separação por exclusão 
por tamanho.

Figura 2 Título do trabalho de Lathe e Ruthven, 
Biochem. J. 62, 665-674 (1956), descrevendo seus 
experimentos com peneiras moleculares de amido.
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com massas molares entre 3000 e 180 (Figura 3). 
Eles estenderam o estudo para diveras moléculas 
neutras com massas entre 100 e 400, variando o 
pH e o tampão, também obtendo separções. Os 
autores interpretaram seus resultados indicando 
que moléculas de massas altas não penetraram 
nos poros do amido e foram eluídas junto com o 
volume da fase móvel que circula fora dos poros e 
que moléculas muito pequenas, tais como ureia, 
penetraram em todos os poros. Os diferentes 
volumes de retenção das diversas moléculas com 
massas intermediárias refl etem nas penetrações 
parciais dessas espécies. Esse mecanismo ainda 
hoje é aceito.

O uso de amido como fase estacionária 
apresentou problemas de repetibilidade devido 
às diferentes fontes de amido e aos diferentes 
tamanhos dos grãos e como eles inchavam. Tal 
problema também foi notado pelo grupo do 
Professor Arne Tiselius, Prêmio Nobel em 1948, 
na Universidade de Uppsala, na Suécia, o qual 

tentou utilizar colunas de amido para separações 
eletroforéticas. Os pesquisadores atribuíram esse 
efeito às separações relacionadas à penetração 
diferencial das moléculas no suporte[10]. Na ten-
tativa de ter um suporte melhor, eles experimen-
taram a celulose, com sucesso moderado.

Após defender a sua tese de doutorado em 
1954, um dos pesquisadores, Per Flodin, saiu da 
universidade para trabalhar na fi rma Pharmacia 
AB, também em Uppsala. Lá, ele preparou um 
novo derivado de dextrana entrecruzada com 
epicloroidrina. Nessa época, a fi rma Pharmacia 
vendeu soluções contendo dextranas de dife-
rentes massas molares para serem empregadas 
em trabalhos clínicos, e a dextrana entrecru-
zada apresentou massas molares maiores. Flodin 
deu um bloco dessa dextrana entrecruzada para 
seu colaborador na universidade, Jerker Porath, 
que o triturou e peneirou o pó para utilizar em 
seus experimentos com eletroforese em coluna. 
Observou o mesmo fenômeno que os dois 
tinham observado em seus experimentos com 
amido, a separação por massa molar. Por outro 
lado, as propriedades dessas partículas de dex-
trana entrecruzada foram mais reprodutíveis que 
o amido, e os dois pesquisadores verifi caram que 
esse novo produto poderia ser aplicado em sepa-
rações baseadas nesse fenômeno.

Em 1958, a fi rma Pharmacia solicitou várias 
patentes sobre o produto e o processo de sepa-
ração[11,12] e, em 1959, iniciou a comercializa-
ção de Sephadex™. O nome é composto de “Se” 
de separação, “ph” da fi rma Pharmacia e “dex” 
de dextrana. Os primeiros géis comercializados 
foram preparados por meio de entrecruzamento 
de dextrana com epicloroidrina e obtidos em 
forma de blocos que foram subsequentemente 
triturados e peneirados, apresentando faixas de 
separação de 1000 a 5000 e de 1500 a 30000 para 
peptídeos e algumas proteínas ou de 100 a 5000 e 
de 500 a 10000 para polissacarídeos.

Figura 3 Eluição, separadamente, de diversos 
compostos neutros de massas molares diferentes, 
descrita por Lathe e Ruthven[9]. A coluna, com diâmetro 
interno de 16 mm, continha 75 g de amido de batata 
em água, e a fase móvel também foi água. Ureia, 
marcando o volume total da fase móvel, eluiu com 
73,5 mL (modifi cado da referência 9).
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Paralelamente à comercialização, Porath e 
Flodin publicaram uma descrição desse processo 
de separação na revista Nature[13], utilizando, 
pela primeira vez, o nome “fi ltração em gel” 
(Figura 4), sugerido pelo Prof. Tiselius. Eles ilus-
traram a descrição do processo com uma separa-
ção de glicose e duas frações das soluções de dex-
trana (Figura 5). Nos meses seguintes, Porath e 
seus alunos publicaram mais seis trabalhos rela-
tando diversas separações, entre elas, de enzimas 
e hormônios[14].

Todas as separações realizadas por “fi ltração 
em gel” utilizaram soluções aquosas, permitindo 
a separação de um grande número de biomo-
léculas. Por outro lado, a maioria de polímeros 
não é solúvel em água, somente em solventes 
orgânicos, solventes incompatíveis com os géis 
de Sephadex. Na tentativa de resolver esse pro-
blema, em 1960, Vaughan[15] separou poliestire-
nos de baixa massa molar utilizando pérolas de 
poliestireno com baixo entrecruzamento, incha-
das com benzeno e, em 1961, Cortis-Jones[16] 
relatou a separação, por massa molar, de algu-
mas moléculas relativamente pequenas, também 
utilizando colunas de poliestireno entrecruzado. 
Entretanto, estes poliestirenos não foram úteis 
para separar macromoléculas, uma vez que os 
seus poros não possuíam diâmetros apropriados.

Tal problema foi resolvido por John C. 
Moore, um pesquisador da fi rma Dow Chemical 
Company, quando preparou poliestirenos entre-
cruzados com divinilbenzeno na presença de 
diversos diluentes, obtendo materiais com maio-
res diâmetros de poro e permeabilidades em 
diferentes faixas de 1000 a 250000 em massa 
molar. Esses resultados foram publicados em 
1964 (Figura  6)[17], quando Moore propôs o 
nome “permeação em gel” para este processo que 
utilizou solventes orgânicos como fases móveis. 
A Figura 7 mostra a separação de alguns poliesti-
renos preparados pela fi rma Dow Chemical.

Figura 5 Separação em Sephadex G50, ilustrando a 
fi ltração em gel, descrita por Porath e Flodin[13]. Fase 
estacionária: Sephadex G50 (dextrana entrecruzada 
com epicloroidrina); fase móvel: água. a) Glicose; 
b) dextrano de Mn 1000; c) dextrano de Mn 20000; 
e d) a mistura dos três soluções (modifi cada da 
referência 14).

Figura 4 Título do trabalho de Porath e Flodin, Nature 
183, 1657-1659 (1959), descrevendo a fi ltração em gel.

A distinção entre fi ltração em gel, que uti-
lizou fases móveis aquosas, e permeação em gel, 
que utilizou como fases móveis solventes orgâ-
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nicos imiscíveis em água, entre outros nomes 
empregados para separações baseadas somente 
na permeação/exclusão dos materiais que esta-
vam sendo separados, foi mantida por mui-

tos anos, sendo esses nomes substituídos por 
exclusão por tamanho (size exclusion) no fi m do 
século 20, quando os poliestirenos entrecruzados 
com divinilbenzeno, mais rígidos, começaram a 
ser utilizados com fases móveis aquosas[18].

A cromatografi a por bioafi nidade se distin-
gue das outras modalidades de cromatografi a por 
se basear principalmente nas propriedades bioló-
gicas ou funcionais da fase estacionária e da subs-
tância (ou substâncias) a ser(em) separada(s) em 
escala analítica ou semipreparativa (Figura 8). A 
mistura a ser separada é aplicada no topo de uma 
coluna que contém um suporte inerte, ao qual 
um ligante que pode interagir especifi camente 
com a substância desejada está ligado. Uma fase 
móvel, na qual a interação substância-ligante é 
favorecida, passa pela coluna até que os compo-
nentes da mistura não retida saiam dela. Uma 
mudança nas propriedades da fase móvel, como 
mudança no pH ou na concentração de tampão 
ou a presença de um deslocador, permite que a 
substância retida seja eluída.

O primeiro trabalho que descrevia esse pro-
cesso foi publicado em 1951 por Lerman et al.[20] 
e abordou o isolamento de um anticorpo utili-
zando seu antígeno complementar quimicamente 
ligado à celulose em pó. A celulose purifi cada 
foi derivatizada com cloreto de p-nitrobenzila, 
o grupo nitro foi reduzido a uma amina que 

Figura 6 Título do trabalho publicado por J. C. 
Moore, J. Polym. Sci.: Part A, 2, 835-843 (1964), 
descrevendo a permeação em gel.

Figura 8 Esquema de uma separação seletiva por bioafi nidade. a) Ligante imobilizado; b) mistura a ser 
separada; c) componente desejado retido pelo ligante imobilizado; e d) eluição do componente retido (modifi cada 
da referência 19).

Figura 7 Eluição, separadamente, de vários 
poliestirenos apresentando massas molares entre 
1 milhão (S12) e 14000 (S1) por permeação em gel, 
descrita por Moore[17]. A coluna tinha dimensões de 
360 cm × 8 mm, a fase móvel foi tolueno, e a fase 
estacionária foi um poliestireno entrecruzado com 
divinilbenzeno na presença de tolueno e n-dodecano, 
cujo limite de permeabilidade foi 3 × 105 (modifi cada 
da referência 17).
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Figura 9 Título do trabalho publicado por Anfi nson 
et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 61, 636-643 
(1968), considerado o início da cromatografi a por 
bioafi nifi dade.

Figura 11 Christian Boehmer Anfi nsen (March 26, 
1916 – May 14, 1995).

foi diazotizada e acoplada à albumina bovina, a 
proteína selecionada, em solução tamponada a 
pH  8,75 com borato. Os grupos diazo que não 
reagiram com a proteína foram bloqueados por 
reação com β-naft ol. O complexo celulose-albu-
mina foi muito estável e um adsorvente efi ciente 
em contato com o soro. Os autores indicaram que 
inicialmente somente colocaram o soro em con-
tato com o adsorvente e, após certo tempo, sepa-
raram o sólido por fi ltração para eluir os anti-
corpos retidos. Entretanto, o processo foi muito 
mais efi ciente quando o adsorvente foi colocado 
em uma coluna cromatográfi ca, facilitando a 
remoção dos compostos não retidos. A eluição 
dos anticorpos desejados foi realizada por modi-
fi cação do pH para 3,2. Os autores concluíram 
que o processo constituía em um novo método 
para a obtenção de anticorpos com diferentes 
capacidades de reação. Entretanto, mais de uma 
década se passou antes que outros pesquisadores 
aproveitassem tais observações.

Em 1967, Porath et al.[21,22] descreveram a 
preparação de um gel de agarose ativado com 
brometo de cianogênio. Agarose é um dex-
trano entrecruzado com uma estrutura alta-
mente porosa, conhecida pelo nome comercial 
de Sepaharose, comercializado pela fi rma sueca 
Pharmacia[23]. Essa agarose ativada por CNBr 
pode reagir covalentemente em pH 10-11, com 
os grupos aminos primários não-protonados 
presentes em diversos compostos. O uso de bro-
meto de cianogênio eliminou a necessidade de 
inativar grupos diazo do método anterior, sendo 
que a agarose apresenta somente grupos hidroxi-
las pouco ativos na maioria das situações.

Em 1968, Anfi nsen et al.[24] realizaram 
esse processo para a purifi cação semiprepara-
tiva de diversas enzimas, utilizando colunas 
cromatográfi cas (Figura  9). Um dos compos-
tos selecionados para acoplar à Sepharose ati-
vada por CNBr foi 3´-(4-amino-fenil-fosforil)-

Figura 10 Purifi cação da nuclease de staphylococcus 
por cromatografi a por bioafi nidade. A fl echa indica 
quando a fase móvel foi trocada (modifi cado da 
referência 24).
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deoxitimidina-5´-fosfato, e a enzima a ser 
separada foi a nuclease de staphylococcus. O 
resultado, purifi cação completa em uma etapa, é 
mostrado na Figura 10. A purifi cação da nucle-
ase de  staphylococcus por cromatografi a por bio-
afi nidade utilizou uma coluna (5  cm × 8 mm) 
de Sepharose especifi camente modifi cada. 
Antes da aplicação da amostra, a coluna foi 
equilibrada com tampão borato, 0,05  mol.L–1, 
a pH 8 contendo CaCl2, 0,01 mol.L–1. A amos-
tra (40  mg, contendo ~8 mg de nuclease) foi 
aplicada em 3,2 mL do mesmo tampão. Após 
a passagem de 50 mL do tampão, que eluíram 
o primeiro pico, a fase móvel foi trocada para 
ácido acético 0,1 mol.L–1, eluindo a nuclease, 
que foi recuperada quantativamente. Frações 
foram coletadas e seus conteúdos determinados 
espectrofotometricamente. Os círculos cheios 
no cromatograma (pico à esquerda) indicam 
as diferentes substâncias presentes na amostra, 
as quais não foram retidas pelo grupo quimica-
mente ligado ao suporte, enquanto o pico após 
50 mL (círculos vazios) indica a nuclease. No 
mesmo trabalho, os autores também descreve-
ram dois outros pares de composto específi co 
ligado à Sepharose, com a enzima correspon-
dente purifi cada[24]. Este trabalho de purifi ca-
ção de enzimas, entre outros publicados por 
Christian B. Anfi nsen (Figura  11), resultaram 
no Prêmio Nobel que ele recebeu (dividido com 
Stein e Moore) em 1972.
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Resumo

Este trabalho de revisão crítica é parte de uma série cujo principal objetivo é apresentar e discutir as 
características mais relevantes da cromatografi a líquida capilar (cLC).
Dentre os vários aspectos cobertos neste trabalho, a revisão inclui o desenvolvimento, diferentes 
nomenclaturas propostas para a técnica, as principais vantagens, quando comparadas com a contrapartida 
denominada Cromatografi a Líquida de Alta Efi ciência (HPLC), e a instrumentação necessária para a 
operação no modo cLC. São também apresentadas e discutidas as principais razões pelas quais a cLC não 
é ainda uma técnica analítica de rotina.
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Capillary liquid chromatography: 
1. Main characteristics

Abstract

Th is review is part of a series to be published in this journal having as the main objective to present and 
discusses the major characteristics of capillary liquid chromatography, cLC. 
Among the several aspects covered in the paper, the review includes its development process, the several 
proposed nomenclatures, the main advantages of cLC over its conventional counterpart termed High 
Performance Liquid Chromatography (HPLC), and the instrumentation requirements to properly 
operates using this technique. Th e reasons why cLC is not yet a major universal routine analytical 
technique is also presented and discussed.
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Capillary liquid chromatography; c-LC; HPLC; miniaturization.
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Nesta série de artigos, discutiremos inicial-
mente as principais características relacionadas 
à diminuição do diâmetro interno das colunas 
utilizadas na cromatografi a líquida (Parte 1). 
Posteriormente, discutiremos alguns aspec-
tos teóricos pertinentes à redução do diâmetro 
interno das colunas (Parte 2), a tecnologia atual-
mente disponível para o preparo de colunas capi-
lares (Parte 3) e a instrumentação necessária para 
a cromatografi a líquida capilar (cLC) (Parte 4).

2 Histórico

Nos últimos 70 anos, a LC veio presenciando 
grandes saltos de inovações em praticamente 
todos os seus aspectos, como o desenvolvimento 
da cromatografi a de partição ocorrida na década 
de 40, o desenvolvimento da cromatografi a de 
troca iônica na década de 50 e o desenvolvi-
mento da sua versão instrumental na década de 
60, entre muitos outros[1-3].

No entanto, diferentemente do rápido 
desenvolvimento presenciado pela cromatografi a 
gasosa (GC) que, em apenas 10 anos de existên-
cia, já possuía sua versão capilar e, em 20 anos, 
já tinha atingido sua maturidade como técnica 
de separação, o desenvolvimento da LC não tem 
sido tão rápido.

Apesar de a LC ter sido o primeiro modo 
cromatográfi co a ser desenvolvido no início do 
século XX – 50 anos antes da GC –, por quase 
70 anos ela foi utilizada sem grandes modifi ca-
ções, fazendo com que a sua versão instrumen-
tal (a HPLC) só fosse desenvolvida duas décadas 
após o desenvolvimento do primeiro cromató-
grafo gasoso instrumental[4].

As primeiras colunas desenvolvidas 
para a HPLC possuíam entre 1,6-3,0 mm de 
d.i. × 50-100 cm de comprimento e eram, geral-
mente, empacotadas com partículas de 30 μm 
recobertas com uma fase estacionária pelicular. 

1 Introdução

Devido às inúmeras vantagens relacionadas 
à diminuição do diâmetro interno das colunas 
cromatográfi cas, a miniaturização da cromato-
grafi a líquida (LC) recentemente vem desper-
tando grande interesse da comunidade científi ca.

A miniaturização de um sistema cromato-
gráfi co usualmente refere-se à redução do diâme-
tro interno (d.i.) da coluna. O início da miniatu-
rização em cromatografi a é geralmente atribuído 
a Marcel Golay, o qual, em 1957, estudou os 
efeitos da diminuição do diâmetro interno no 
desempenho das colunas para GC.

Apesar do grande sucesso obtido com a 
miniaturização em cromatografi a gasosa, em 
cromatografi a líquida, o início da miniaturização 
ocorreu somente cerca de 10 anos depois, com 
Czaba Horváth (1967), que empregou colunas de 
diâmetro interno com 0,5 e 1,0 mm d.i. na sepa-
ração de ribonucleotídeos.

Atualmente, existem duas abordagens dis-
tintas para a miniaturização da LC. A primeira 
consiste na diminuição do diâmetro interno da 
coluna, enquanto a segunda consiste na separa-
ção dos analitos dentro de microchips. Esta revi-
são tratará somente da primeira abordagem.

Apesar de as primeiras colunas capilares 
para a LC terem sido desenvolvidas há mais de 
40 anos, até poucos anos atrás, o seu uso foi bas-
tante restrito, principalmente devido à falta de 
equipamentos adequados às suas dimensões e 
às difi culdades encontradas no empacotamento 
de colunas de pequeno diâmetro interno. No 
entanto, devido aos grandes avanços ocorri-
dos nas últimas décadas nas áreas da mecânica, 
eletrônica, computação e preparo de colunas, 
atualmente já é possível tanto encontrar equipa-
mentos comercialmente disponíveis destinados 
às aplicações capilares quanto preparar colunas 
capilares com grande efi ciência e reprodutibili-
dade.
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picos eluídos de suas antecessoras de 1,6-3,0 mm 
de d.i.), esse ainda podia ser detectado em uma 
cela de 8 μL sem signifi cativa perda de efi ciên-
cia. No entanto, devido ao processo de diluição 
intrinsecamente associado à cromatografi a que 
tem sua extensão diretamente proporcional ao 
comprimento da coluna e ao quadrado do seu 
diâmetro interno, essas colunas forneciam picos 
com concentrações tão baixas quanto as primei-
ras colunas de 1,6-3,0 mm de d.i., empacotadas 
com fase estacionária pelicular, desenvolvidas 
para a HPLC – embora o seu número de pratos 
teóricos fosse 20 vezes maior[6].

Desse modo, quando surgiram as primeiras 
fases estacionárias porosas de 5-10 μm, havia a 
necessidade de se redesenhar todo o equipa-
mento cromatográfi co (incluindo os detectores) 
para que ele se adaptasse às novas colunas. No 
entanto, ocorreu o inverso, as colunas tiveram 
seu diâmetro interno aumentado para que se 
adaptassem aos equipamentos[7].

Devido ao desenvolvimento tardio de sua 
instrumentação, o processo de miniaturiza-
ção das colunas utilizadas na LC teve seu início 
somente cerca de dez anos após a introdução das 
colunas capilares na GC[8], com os trabalhos pio-
neiros de Horváth et al.[9,10], Ishii et al.[11-17], Scott 
e Kucera[18-23] e Tsuda e Novotny[24-26].

Em 1967, Horváth et al. publicaram seu 
primeiro trabalho[9] relacionado com colunas 
capilares, com foco no estudo da dispersão dos 
picos em colunas tubulares abertas de aço-inox 
de 0,3 mm de d.i. (sem fase estacionária) e em 
colunas de aço-inox de 1 mm d.i., empacotadas 
com partículas de 50 μm, recobertas com uma 
fase estacionária pelicular de troca iônica.

Posteriormente, em 1969, Horváth e Lipsky 
publicaram um novo trabalho[10], que discutia 
diversos fatores que infl uenciavam a separação de 
ribonucleotídeos utilizando colunas de aço inox 
de 1 mm d.i., empacotadas com partículas reco-
bertas com resina pelicular de troca catiônica.

Entretanto, quando surgiram as primeiras 
fases estacionárias compostas de micropartí-
culas porosas de 5-10 μm, observou-se que as 
novas colunas de 1,6-3,0 mm de d.i. empaco-
tadas com o novo material, diferentemente do 
esperado, possuíam uma pior efi ciência quando 
comparadas com colunas de diâmetro interno 
maiores (5-6 mm) empacotadas com o mesmo 
material[5].  Essa observação fez com que grande 
parte dos cromatografi stas da época acreditasse, 
erroneamente, que colunas de pequeno diâme-
tro interno possuíam intrinsecamente efi ciências 
menores que as de grande diâmetro interno, o 
que fez com que as colunas de 5-6 mm de d.i. se 
tornassem o novo padrão a partir de então.

Na realidade, a menor efi ciência obtida pelas 
novas colunas de pequeno diâmetro interno não 
estava intrinsecamente relacionada à sua dimen-
são, como se acreditava, mas, sim, a um excessivo 
alargamento de banda ocorrido tanto dentro da 
coluna – devido à limitada tecnologia de empa-
cotamento existente na época – quanto fora da 
coluna – devido à utilização de detectores que 
eram inadequados aos picos estreitos normal-
mente eluídos dela. 

Tais detectores eram projetados para serem 
utilizados, principalmente, com colunas de 
2,1 mm d.i. × 500 mm de comprimento, que pos-
suíam em torno de 500 pratos teóricos, ou seja, 
eles eram projetados para a detecção de picos 
com um volume de eluição em torno de 200 μl ou 
maiores. Já uma coluna de 2,1 mm d.i. × 250 mm 
de comprimento empacotada com as novas partí-
culas de 5-10 μm podiam atingir até 10.000  pratos 
teóricos, fornecendo assim, para um pico não 
retido, um volume de eluição em torno de 24 μL 
que, obviamente, era muito estreito para as anti-
gas celas de detecção de 8 a 12 μL de volume 
interno utilizadas na época.

Apesar de as colunas de 5-6 mm de 
d.i. x 250 mm de comprimento fornecerem, para 
um pico não retido, um volume de eluição em 
torno de 100 μL (duas vezes mais estreitos que os 
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Aproximadamente na mesma época, 
Barth  et al.[29] usaram um sistema simplifi cado 
(Tabela 3) que também se baseava no diâmetro 
interno do tubo.

Mais recentemente, Chervet et al. [30], segui-
dos por Vissers [31], classifi caram a LC de acordo 
com a faixa do fl uxo (vazão) da fase móvel 
(Tabela 4).

No entanto, apesar de algumas classifi cações 
associarem o termo “cromatografi a líquida capi-
lar” (“LC capilar” ou “cLC”) a um tipo específi co 
de coluna, esse termo é frequentemente utilizado 
para se referir, de uma forma geral, a todas as 
técnicas que utilizam colunas de diâmetros inter-
nos menores que as utilizadas normalmente na 
HPLC.

Embora as diversas classifi cações citadas 
difi ram em um ou mais pontos, todas consideram 
que as colunas de diâmetro interno menor que 
1,0 mm não são mais classifi cadas como colunas 
de HPLC convencional. Desse modo, estipula-
remos, nesta revisão, o uso do termo “cromato-
grafi a líquida capilar” (cLC) a todas as técnicas 
que utilizam colunas com diâmetro interno igual 
ou menores que 1,0 mm. A Figura 1 ilustra um 
comparativo em escala dos diversos diâmetros 
internos das colunas utilizadas na LC.

Um novo passo no sentido da miniaturiza-
ção da LC foi dado por Ishii et al.[11-17] que, em 
1973, separaram, com sucesso, hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares, utilizando uma coluna 
de politetrafl uoretileno (PTFE) de 0,5 mm d.i. e 
15 cm de comprimento, empacotada com partí-
culas de 30 μm.

Três anos mais tarde, Scott e Kucera[18-23] rela-
taram a separação de alquil-benzenos com alta 
efi ciência em colunas de aço inox de 1 mm d.i. 
(posteriormente denominadas colunas “micro-
bore”) e 10 m de comprimento e, em 1978, Tsuda 
e Novotny[24-26] publicaram um trabalho que estu-
dava o desempenho de colunas de diversos diâ-
metros internos (50-200 μm), empacotadas com 
diferentes tamanhos de partículas (10-100 μm).

Apesar desse início promissor, a miniaturi-
zação da LC continuou bastante lenta nos últi-
mos 40 anos e, só recentemente, ela (re)começou 
a receber a atenção merecida.

3 Nomenclaturas utilizadas

Atualmente, existe muita discussão a res-
peito do sistema de nomenclatura a ser empre-
gado na classifi cação da LC. A maioria das téc-
nicas tem sido classifi cada com base no tipo 
ou diâmetro interno da coluna cromatográfi ca; 
todavia, com o uso de novos materiais para a 
manufatura dos tubos, como tubos de sílica fun-
dida, tubos poliméricos, tubos de aço inoxidável, 
tubos microtorneados em placas de silicone etc., 
essa nomenclatura vem se tornando insufi ciente-
mente precisa[27].

Ishii[5] foi um dos primeiros autores a suge-
rir uma classifi cação das colunas de acordo com 
o seu diâmetro interno (Tabela 1).

Verzele e Dewaele[28] sugeriram que a clas-
sifi cação (Tabela 2) deveria levar em conta, além 
do diâmetro interno, os vários tipos de colunas 
(metálicas, sílica fundida, tubulares abertas etc.).

 Tabela 1 Nomenclatura proposta por Ishii et al.[5] 
para LC.

Diâmetro interno 
(mm)

Nomenclatura

4,6 HPLC convencional

1,5 Semi-micro HPLC

0,46 Micro-HPLC

0,15 Ultramicro-HPLC

0,2-0,05 Colunas micro-capilares 
(fracamente) empacotadas

0,06-0,01 Coluna (capilar) tubular 
aberta



Cromatografia líquida capilar Coutinho LFM, Lanças FM

Scientia Chromatographica 2011; 3(2):115-130 119

Devido às inúmeras vantagens que permi-
tem sua aplicação em áreas onde a HPLC con-
vencional não se mostra totalmente adequada, 
atualmente a cLC vem sendo considerada como 
uma técnica complementar à HPLC. A seguir, 
algumas dessas vantagens serão discutidas.

4.1 Menor consumo de fase 
estacionária

Provavelmente, a vantagem mais imediata 
da redução do diâmetro interno das colunas cro-
matográfi cas esteja na redução da quantidade de 
fase estacionária utilizada. Para colunas empaco-
tadas (recheadas ou preenchidas), o volume que 
a fase estacionária ocupa dentro de uma coluna 
é proporcional ao comprimento da coluna e ao 
quadrado do seu diâmetro interno. Desse modo, 

Tabela 2  Nomenclatura proposta por Verzele e Dewaele[28] para LC.

Diâmetro interno Tipo Nomenclatura

5 mm ou maiores Metálicas empacotadas LC preparativa

5-3 mm Metálicas empacotadas LC ou LC convencional

2-1 mm Metálicas empacotadas Colunas microbore

100-25 µm
Tubulares abertas de vidro ou

sílica fundida semi-empacotadas
SPOT-LC

–
Tubulares abertas com paredes recobertas 

com material poroso 
PLOT-LC

–
Tubulares abertas com paredes recobertas 

com suportes revestidos
SCOT-LC

– Tubulares abertas com paredes recobertas WCOT-LC ou LC capilar

Tabela 3 Nomenclatura proposta por Barth et al.[29].

Diâmetro interno Nomenclatura

2-0,5 mm Colunas microbore

< 0,5 mm Colunas de micro-LC

Tabela 4 Nomenclatura proposta por Chervet et al.[30] 
e Vissers[31].

Diâmetro 
interno

Fluxo Nomenclatura

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

3,2-1,5 mm 100-500  µL/min HPLC 
microbore

1,5-0,5 mm 10-100 µL/min Micro-LC

500-150 µm 1-10 µL/min LC capilar

150-10 µm 10-1000 nL/min nano-LC

4 Vantagens relacionadas à 
miniaturização da coluna

Um ponto importante que deve ser ressal-
tado no que diz respeito à miniaturização da 
coluna de LC é que o seu principal interesse não 
está relacionado com o decréscimo do tamanho 
da instrumentação, mas, sim, pelo fato de ela 
trazer muitas vantagens relacionadas ao custo e, 
principalmente, à efi ciência da técnica[32].

Figura 1 Comparação em escala dos diversos 
diâmetros internos das colunas. a) convencional 
(4,6 mm); b) microbore (2,1 mm); c) capilar (320 µm); 
d) WCOT (20 µm).
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lize colunas de 4,6 mm d.i. A maioria desses sol-
ventes é altamente tóxica para o homem e para 
o ambiente, requerendo assim estocagem, trans-
porte e descarte especiais[4].

Já no caso de esse mesmo laboratório uti-
lizar colunas de 0,32 mm d.i., o volume de fase 
móvel descartado poderá ser reduzido em torno 
de 200 vezes, resultando assim em um consumo 
de apenas 500 mL de fase móvel no mesmo 
período de funcionamento. Em muitos casos, a 
quantidade total de fase móvel necessária para 
uma única separação poderá ser de menos de 
150 μL (5 μL/min; 30 minutos por análise). Isso 
explica por que a cLC também é chamada de 
“cromatografi a de uma gota” (“one drop chroma-
tography”) .

Devido à signifi cativa redução no consumo 
de fase móvel, a miniaturização da coluna pos-
sibilitará o uso de fases móveis de maior custo, 
como fases quirais, e solventes deuterados, assim 
como fases móveis tóxicas e infl amáveis, sem 
que eles forneçam grandes riscos à segurança do 
laboratório ou à saúde dos analistas.

4.3 Pequena quantidade de amostra

O volume de amostra que deve ser introdu-
zido em colunas capilares empacotadas é pro-
porcional ao quadrado do diâmetro interno da 
coluna. Essa característica é de extrema impor-
tância em situações em que não se dispõe de 
grande quantidade de amostras, como nas áreas 
de estudos biomédicos, química forense, produ-
tos naturais, entre muitas outras.

4.4 Aumento na sensibilidade

Uma vez que o processo de diluição ocor-
rido dentro de uma coluna cromatográfi ca é 
inversamente proporcional ao quadrado do seu 
diâmetro interno, a concentração de um analito 
eluído de uma coluna capilar de 0,32 mm  d.i. 
será cerca de 200 vezes maior que a concentração 

uma coluna que possui um diâmetro interno 
de 0,32 mm consumirá uma quantidade de fase 
estacionária em torno de 200 vezes menor que 
aquela utilizada no empacotamento de uma 
coluna de 4,6 mm d.i. Essa enorme redução pode 
tornar viável o uso de fases estacionárias que 
normalmente não são utilizadas na HPLC con-
vencional devido ao seu alto custo ou às peque-
nas quantidades.

4.2 Menor consumo de fase móvel

Semelhantemente à redução do consumo de 
fase estacionária, a redução do diâmetro interno 
das colunas também implicará na redução do 
consumo da fase móvel.

Uma vez que a separação cromatográfi ca 
não é dependente do fl uxo volumétrico de fase 
móvel, mas, sim, de sua velocidade linear média 
(u), uma mesma separação poderá ser atingida 
em duas colunas semelhantes, porém, de diferen-
tes diâmetros internos, se mantivermos a mesma 
velocidade linear média para ambas[21,33-35].

A relação entre o fl uxo volumétrico (F) da 
fase móvel e sua velocidade linear média (u) é 
dada pela seguinte Equação 1:

2

4
= cu  d  

F
π ε  (1)

onde dc é o diâmetro interno da coluna e ε a 
porosidade da mesma.

Desse modo, considerando que a HPLC 
utiliza fl uxos (vazões) da fase móvel entre 
0,5-1,5  mL/min em colunas de 4,6 mm d.i., o 
fl uxo previsto para uma coluna de 0,32 mm d.i. 
será cerca de 2,5-7,0 μL/min.

Em um típico laboratório de controle de 
qualidade, onde um cromatógrafo provavel-
mente estará em funcionamento 8 horas por dia, 
5 dias por semana, 20 dias por mês e 12 meses 
por ano, mais de 100 L de solventes utilizados 
como fase móvel serão produzidos em um perí-
odo de apenas um ano caso esse laboratório uti-
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Apesar de a programação de temperatura 
ser uma técnica muito utilizada na cromatografi a 
gasosa, ela é de difícil aplicação na HPLC devido 
ao gradiente radial de temperatura formado den-
tro da coluna. Tal gradiente é criado principal-
mente devido ao grande diâmetro interno e alta 
capacidade térmica das colunas utilizadas pela 
HPLC. Portanto, uma vez que a cLC utiliza colu-
nas de pequeno diâmetro interno e baixa capa-
cidade térmica, a programação de temperatura 
nessa técnica se torna viável.

Embora a variação da temperatura na cro-
matografi a líquida não produza efeitos tão 
pronunciáveis quanto aqueles produzidos pela 
variação do pH ou polaridade da fase móvel, 
a programação de temperatura é uma técnica 
muito promissora, uma vez que a instrumenta-
ção necessária para esse enfoque é mais simples 
e mais barata que um sistema de gradiente de 
fase móvel, seja ele realizado em baixa ou alta 
pressão. 

Historicamente, o efeito da temperatura 
na retenção foi relatado, pela primeira vez, há 
mais de 50 anos por Strain[40]. Um ponto impor-
tante levantado por esse autor diz respeito à 
decomposição dos analitos em temperaturas 
elevadas. Entretanto, dado o curto tempo das 
corridas  cromatográfi cas na cLC, o tempo de 
exposição dos analitos a altas temperaturas é 
muito pequeno nessa técnica para que possa 
ocorrer degradação na maior parte das aplica-
ções práticas da técnica.

Th ompson e Carr[41] também afi rmaram que 
a maioria das reações químicas, tais como hidró-
lise, oxidação, isomerização e epimerização, 
podem ser consideradas desprezíveis. Esse ponto 
é muito importante, visto que muitos justifi cam a 
não utilização da temperatura devido à degrada-
bilidade dos analitos, sem que, no entanto, com-
provem experimentalmente se essa degradação 
realmente ocorre[42].

desse mesmo analito eluído de uma coluna con-
vencional de 4,6 mm d.i. caso as duas separações 
sejam realizadas em condições cromatográfi cas 
semelhantes. Sendo assim, se um detector sensí-
vel à concentração (UV-Vis, fl uorescência, índice 
de refração etc.) for utilizado, haverá um ganho 
na sensibilidade na detecção dos picos eluídos. 

Entende-se por “condições cromatográfi -
cas semelhantes” as condições em que a efi ci-
ência das duas colunas, o comprimento delas, o 
caminho ótico utilizado nas duas detecções e a 
quantidade em massa do analito injetado sejam, 
essencialmente, os mesmos. 

Na prática, difi cilmente condições idênticas 
poderão ser utilizadas nas separações em escala 
convencional e capilar, principalmente no que 
diz respeito à injeção da mesma massa de ana-
lito em ambas as colunas, já que a capacidade 
de amostra de uma coluna capilar é muito redu-
zida. Dessa forma, essa vantagem da cLC frente 
à HPLC somente será válida nos casos em que a 
quantidade de amostra disponível for menor que 
a capacidade de amostra da coluna convencio-
nal[35,36,42]. A Figura 2 ilustra três cromatogramas 
simulados em condições cromatográfi cas seme-
lhantes para três colunas de diferentes diâmetros 
internos.

4.5 Aplicabilidade de programação 
de temperatura

Na cromatografi a líquida, a temperatura 
da coluna tem um papel muito importante no 
controle de várias propriedades, como o coefi -
ciente de partição, a pressão de vapor, a visco-
sidade e a difusividade molecular, entre muitas 
outras[37]. Desse modo, quase todos os parâme-
tros de importância na cromatografi a, incluindo 
o tempo de retenção, seletividade, efi ciência, 
pressão do sistema e várias outras propriedades 
da fase estacionária, serão, em maior ou menor 
escala, infl uenciados por variações da tempera-
tura da coluna[38,39].
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4.6 Facilidade no acoplamento a 
diversos sistemas de detecção

Devido ao baixo fl uxo utilizado na cLC, é 
possível o acoplamento direto com diferentes sis-
temas de detecção, como espectrometria de mas-
sas (MS) e detectores normalmente só utilizados 
na GC, como o detector por ionização em chama 
(FID) e detector por captura de elétrons (ECD).

4.7 Melhor permeabilidade das 
colunas

Dados obtidos por Verzele [43] (Tabela 5) 
demonstram que as colunas capilares possuem 
uma permeabilidade cerca de duas vezes maior 
que as colunas utilizadas na HPLC convencional. 

A principal vantagem de tal fato é a signifi -
cativa redução da pressão da coluna, que poderá 
proporcionar a utilização de partículas menores 
que as utilizadas na HPLC convencional, ou a 
utilização de colunas mais compridas, o que per-
mitirá, em ambos os casos, análises com alta efi -
ciência.

As razões dessa melhor permeabilidade 
ainda não são claras. Segundo Verzele[42], a 
melhor explicação seria que a densidade de 
empacotamento nas colunas de sílica fundida é 
menor. No entanto, essa menor densidade, dife-
rentemente do que ocorre em colunas de grandes 
diâmetros internos, não acarretaria uma menor 
estabilidade para as colunas capilares devido ao 

Figura 2 Cromatogramas simulados ilustrando o ganho de sensibilidade em colunas de diversos diâmetros 
interno: a) 0,320 mm; b) 2,1 mm; c) 4,6 mm.
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Um das vantagens da cLC é a facilidade do uso 
de longas colunas, o que resultaria num elevado 
número de pratos. Isso se deve à diminuição da 
difusão por múltiplos caminhos e pela efi ciente 
transferência de calor gerado pela queda de pres-
são na coluna. Tal geração de calor afeta o pro-
cesso de transferência de massa, o que resulta 
numa baixa efi ciência.

4.10 Utilização de colunas menores

Devido à grande efi ciência das colunas uti-
lizadas na cLC, existe também a possibilidade de 
se utilizarem colunas mais curtas com menores 
quantidades de material de empacotamento. Essa 
nova direção tem se tornado de grande interesse 
pelo fato de oferecer vantagens sobre os méto-
dos convencionais, por exemplo, na diminuição 
do custo e do tempo de análise, assim como a 
possibilidade de analisar amostras termicamente 
menos estáveis. 

4.11 Melhor inércia química

Tem sido demonstrada na literatura[45] uma 
infl uência negativa de traços de metais no mate-
rial de empacotamento, assim como nas paredes 
das colunas. Certamente, colunas de sílica fun-
dida, devido à sua inércia química característica, 
reduziriam consideravelmente este tipo de pro-
blema.

seu pequeno diâmetro interno e consequente 
efeito de compressão (“pinching eff ect”) da parede 
da coluna sobre o empacotamento.

4.8 Diminuição do fluxo ótimo

Como pode ser visto na Figura 3, as curvas 
que mostram a variação de efi ciência na formada 
altura de um prato (H) em função da velocidade 
linear média (gráfi co de van Deemter) para colu-
nas convencionais e microcolunas, apesar de se 
esperar teoricamente o mesmo comportamento, 
são diferentes na prática[42,44]. Observa-se que as 
colunas de cLC possuem o valor de velocidade 
linear ótima cerca de duas a três vezes menor que 
o esperado quando comparadas às colunas con-
vencionais.

A consequência prática dessa diminuição da 
velocidade linear ótima é que a utilização de fl u-
xos lentos reduz consideravelmente a pressão do 
sistema, possibilitando assim que as colunas de 
cLC sejam mais compridas ou empacotadas com 
partículas menores que na HPLC convencional, 
gerando colunas mais efi cientes.

4.9 Possibilidade de construção de 
colunas longas

Na HPLC convencional, o número de pratos 
não é proporcional ao comprimento da coluna 
quando várias colunas são conectadas em série. 

 Tabela 5 Pressão da coluna (“back pressure”) para HPLC e cLC.

Material de Empacotamento

Pressão da Coluna* (bar)

Razão Conv./cLCColuna convencional
4,6 mm x 25 cm

Coluna capilar
0,32 mm x 25 cm

10-µm ROSil-C18-HL-D 23 13 1,77

5-µm Spherisorb-ODS 49 26 1,88

2-µm ROSil-C18-D 437 228 1,91

1-µm ROSil-C18-D 1190 602 1,97

* Os valores das pressões abaixo de 350 bar foram obtidos diretamente do equipamento, valores de pressões maiores 
que 350 bar foram obtidas por extrapolação linear; condições cromatográfi cas: fase móvel: 90:10 (v/v) acetonitrila/água; 
fl uxo: 0,826 mL/min (coluna de 4,6 mm), 4 µL/min (coluna de 0,32 mm); u = 1,728 mm/s (para as duas colunas). Dados 
modifi cados da referência 42.
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Devido a vários fatores, incluindo interesses 
comerciais de várias companhias, a família das 
técnicas cromatográfi cas teve seu desenvolvi-
mento em instrumentos completamente diferen-
tes[4]. Entretanto, como apontado por Giddings[46], 
a divisão da cromatografi a em várias técnicas é 
artifi cial e improdutiva. Giddings também postu-
lou que a GC, a LC e a SFC são apenas diferen-
tes formas de apresentar a mesma técnica devido 
às particularidades na fase móvel. A primeira 
demonstração prática de que a GC, a LC e a SFC 
são complementares e podem ser efetuadas em 
um mesmo instrumento foi feita por Ishii et al.[47]. 

Os princípios e as aplicações da 
Cromatografi a Unifi cada foram publicados em 
outro trabalho anterior do grupo[42].

5 Instrumentação necessária

Embora a cLC possua todas as vantagens 
já discutidas em relação à HPLC convencional, 
para que tal técnica obtenha o máximo desempe-
nho, toda a instrumentação (injetor, tubulações, 
conexões, celas de detecção etc.) deve ser redi-

4.12 Facilidade na manutenção

Uma vez que as colunas de sílica fundida são, 
pelo menos, parcialmente transparentes, pode-se 
inspecionar visualmente problemas como vazios, 
canais etc. Caso necessário, podem-se utilizar 
revestimentos externos totalmente transparentes 
como silicones ao invés de poliimidas, uma vez que 
as colunas de LC, ao contrário das de GC, não são 
usualmente submetidas a temperaturas elevadas.

Outra vantagem advém das características 
da sílica: caso a parte superior de uma coluna 
se torne suja – por exemplo, devido à injeção de 
amostras sujas – pode-se cortar uma pequena 
parte da coluna com facilidade, sem prejuízo de 
seu desempenho, o que é praticamente impossí-
vel de ser realizado com colunas convencionais 
de aço inox utilizadas na HPLC.

4.13 Cromatografia unificada

Uma das principais vantagens da miniaturi-
zação da LC, assim como da GC e da cromato-
grafi a por fl uido supercrítico (SFC), está na pos-
sibilidade do desenvolvimento da cromatografi a 
unifi cada. 

F igura 3 Gráfi co de van Deemter para colunas empacotadas. Colunas: 4,6 mm x 15 cm (convencional), 
0,32 mm x 15 cm (capilar de sílica fundida); fase estacionária: 5-µm ROSil-C18-D; fase móvel: 75:25 (v/v) 
acetonitrila/água; detector: UV (254 nm); composto: pireno. Adaptado da referência 42.
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linear, quanto ao comprimento e, na quarta 
potência, quanto ao seu raio, fazendo com que 
a escolha das dimensões do tubo seja extrema-
mente importante[31].

Para colunas de 0,5-1,0 mm de d.i., tubu-
lações de aço inox especialmente desenvolvidas 
com d.i. 0,25 ou 0,125 mm são geralmente apli-
cadas. Alternativamente, tubulações de PEEK 
ou sílica fundida podem ser utilizadas. Já para 
colunas de diâmetro interno menor que 0,5 mm 
(500 μm), o uso de tubulações deve ser evitada 
sempre que possível, devendo, desse modo, 
conectar a coluna diretamente no injetor e no 
detector. 

Quando não for possível essa conexão 
direta, tubulações de diâmetro interno menor 
que 50 μm devem ser utilizadas. Todas as cone-
xões devem ser feitas evitando volumes mortos, 
o que pode ser atingido utilizando uniões do tipo 
ZDV (“zero dead volume”).

5.3 Dispositivos de introdução da 
amostra

Devido à pequena quantidade de fase esta-
cionária contida dentro da coluna, a quanti-
dade de amostra que pode ser introduzida sem 
que se sobrecarregue a coluna pode ser tão 
pequena quanto 700 nL para colunas de 1,0 mm 
d.i. x 25 cm de comprimento até cerca de 3 nL 
para colunas de 75 μm d.i. x 15 cm de compri-
mento, considerando que ambas estejam empa-
cotadas com partículas de 5 μm[58].

Normalmente, tais volumes de injeção 
podem ser atingidos facilmente e com grande 
repetibilidade, utilizando válvulas comercial-
mente disponíveis. Caso se necessite de volumes 
de injeção menores que aqueles fornecidos pelas 
válvulas, pode-se empregar diversas técnicas de 
injeção descritas na literatura[59-62]. Atualmente, 
válvulas de até 4 nL podem ser encontradas 
comercialmente.

mensionada de acordo com o volume da coluna. 
Isso é particularmente importante para os volu-
mes de injeção e detecção.

Apesar de atualmente já existirem instrumen-
tos comercialmente disponíveis desenvolvidos 
para a cLC, nenhum deles atingiu um satisfatório 
desempenho, pois a grande maioria não passa de 
adaptações de sistemas convencionais, enquanto 
os novos sistemas ditos desenvolvidos para a cLC 
ainda permanecem superdimensionados[48].

5.1 Sistema de bombeamento

O sistema de bombeamento da fase móvel 
utilizado na cLC deve ser capaz de fornecer um 
faixa de fl uxos que vai desde nL até poucos μL 
por minuto. As melhores bombas utilizadas atu-
almente para tal fi nalidade são as do tipo seringa 
e as do tipo micropistão reciprocante, tendo essa 
última um melhor desempenho devido à grande 
habilidade de compensação da pressão da coluna 
(“back pressure”), rápida estabilização do fl uxo e 
a facilidade de criação de gradiente[5,49-54].

A maioria dos sistemas de bombeamento 
para cLC disponíveis comercialmente utiliza 
sistemas de divisão de fl uxos conhecidos como 
“splitters”[48,55-57]. No entanto, tais sistemas pos-
suem várias limitações, como a dependência 
do fator de divisão quanto à pressão na coluna. 
Desse modo, se houver alguma variação da pres-
são na coluna, como a que pode ser causada 
por gradientes devido à constante mudança da 
viscosidade da fase móvel, haverá também uma 
variação do fl uxo na coluna. Além disso, a utili-
zação de divisores de fl uxos não acarretará uma 
diminuição do consumo da fase móvel, fazendo 
com que os sistemas que não utilizam sistemas 
de divisão sejam mais atrativos e econômicos.

5.2 Tubulações e conexões

A tubulação utilizada nas conexões das dife-
rentes partes do equipamento contribui para a 
variância do alargamento da banda, de forma 
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amostra empregada nesta técnica, sem que haja 
um alargamento excessivo do pico, na maioria 
dos casos, envolve um decréscimo no volume da 
cela de detecção[4].

Além dos sistemas de detecção normalmente 
utilizados na HPLC convencional, como a espec-
trofotometria na região do UV-Vis e a fl uores-
cência, diversos outros sistemas que são de difícil 
acoplamento na HPLC convencional podem ser 
utilizados, por exemplo, espectrometria de mas-
sas (MS), ressonância magnética nuclear (NMR), 
detecção por ionização em chama (FID), detec-
ção por captura de elétrons (ECD) etc.

5.6 Sistemas de aquisição de dados

O sistema de aquisição de dados na croma-
tografi a tem um papel muito importante, mas 
que, muitas vezes, é menosprezado pelos croma-
tografi stas. Um sistema de aquisição mal proje-
tado (ou mal utilizado) pode infl uenciar negati-
vamente tanto uma análise quanto uma coluna 
com baixa efi ciência. Isso ocorre devido ao alar-
gamento do pico causado, por exemplo, pela 
utilização de fi ltros analógicos de alta constante 
de tempo. Esse efeito de alargamento do pico é 
muito semelhante ao que ocorre quando se uti-
liza uma coluna com baixa efi ciência e, deste 
modo, é muito comum se confundir um sistema 
de aquisição mal projetado/utilizado com uma 
coluna deteriorada. 

Além da aparente falta de efi ciência na sepa-
ração, a frequência de aquisição do sinal pro-
veniente do detector também pode degradar a 
exatidão de sua quantifi cação. Na HPLC conven-
cional (colunas de 4,6 mm d.i.), a taxa de amos-
tragem considerada sufi ciente para uma integra-
ção “exata” é de 20 a 30 pontos por pico. Uma 
vez que os picos eluídos de colunas capilares ten-
dem a ser mais estreitos que aqueles eluídos das 
colunas de HPLC convencional, para que esse 
número seja mantido, devemos aumentar a fre-
quência de aquisição do sinal analítico na mesma 
razão da redução da largura do pico.

5.4 Colunas

Assim como ocorreu com a cromatografi a 
gasosa, os dois principais tipos de colunas estu-
dados para cLC são as colunas empacotadas e 
as colunas tubulares abertas (WCOT ou “Wall 
Coated Open Tubular”). Essa última geralmente 
consiste em um tubo de sílica fundida com um 
fi lme fi no de fase estacionária recobrindo sua 
parede interna. Esse tipo de coluna é essencial-
mente igual às utilizadas na cromatografi a gasosa 
capilar. Normalmente, a fase estacionária utili-
zada nesse tipo de coluna pode sofrer um pro-
cesso de “cross-linking” ou ser imobilizada na 
parede do capilar para evitar a remoção da fase 
estacionária pelo eluente. A principal desvanta-
gem desse tipo é que elas precisam possuir um 
diâmetro interno menor que 20 μm para que 
possuam uma boa efi ciência.

Esse tipo de coluna fornece, teoricamente, 
melhores resultados do que os obtidos com colu-
nas empacotadas. Isto é devido, principalmente, 
aos pequenos volumes requeridos para o equipa-
mento e acessórios utilizados com esta técnica, 
em função da pequena capacidade de amostra 
desse tipo de coluna. Entretanto, sua utilização 
fora do meio acadêmico atualmente ainda é 
muito limitada[4].

Como alternativa, as colunas empacotadas e 
monolíticas que utilizam a mesma tecnologia de 
preparação que as de HPLC têm ganhado muita 
aceitação na área da cLC. Diferentes técnicas de 
empacotamento vêm sendo relatadas, utilizando 
diversos meios de se transferir a fase estacionária 
do reservatório externo para dentro das colunas[63], 
os quais incluem a utilização de gases[64-66], dióxido 
de carbono supercrítico[67-71] ou líquidos [11,72].

5.5 Detectores

Praticamente todos os tipos de detectores 
utilizados em HPLC podem ser utilizados na 
cLC. A principal modifi cação necessária para 
que eles se adaptem ao pequeno volume de 
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versalização mais rápida da técnica é a limitada 
oferta de instrumentos e colunas de alta quali-
dade exclusivamente desenvolvidas e dedicadas 
a ela, assim como aplicações práticas fora da 
área de biomoléculas. Desse modo, para que a 
cLC possa atingir áreas além das acadêmicas e se 
tornar uma técnica de rotina tão bem sucedida 
quanto a cromatografi a gasosa, ela ainda tem que 
despertar um maior interesse dos fabricantes de 
equipamentos para que invistam mais recursos 
na produção de equipamentos mais robustos, de 
mais fácil utilização e com mais aplicações prá-
ticas. Do ponto de vista científi co, e a depender 
da área acadêmica, a cLC já atingiu a maturidade 
necessária para tornar-se uma técnica tão popu-
lar quanto a cromatografi a gasosa capilar.
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Resumo

O aperfeiçoamento de técnicas de preparação de amostras baseadas em sorção e/ou o desenvolvimento 
de novos materiais é extremamente importante para ampliar sua aplicabilidade, efi ciência e robustez. 
A fragilidade da sílica fundida e a necessidade de suportes robustos para microextração em fase sólida 
(SPME), bem como uma efi ciente interação entre o recobrimento extrator e o suporte, têm levado ao 
desenvolvimento e aplicação de novos materiais. Neste artigo, será discutido o uso de fi os metálicos 
na confecção de fi bras altamente robustas de SPME. Em especial, será destacado o uso da liga de NiTi 
recoberta com ZrO2 por eletrodeposição, a qual será avaliada como suporte e sorvente extrator para 
SPME, bem como substrato para reações sol-gel com poli-dimetil-siloxano (PDMS) e poli-etilenoglicol 
(PEG).

Palavras-chave
Microextração em fase sólida; suporte metálico; Ni-Ti; cromatografia; técnicas de preparação de amostras.

Unbreakable solid-phase microextraction fibers obtained by sol-gel reaction

Abstract

Improvement of sorption based sample preparation techniques and/or the development of new materials 
for these same techniques are/is extremely important to extend their (its) applicability, effi  ciency and 
robustness. Th e fragility of fused silica and the necessity of robust supports for solid phase microextration 
(SPME), as well as the importance of an effi  cient interaction between the extractor coating and the 
support, have driven the development and application of new materials. In this review the use of metallic 
wires as a support to “unbreakable” SPME fi bers will be discussed. Th e focus of this paper will be the 
use of NiTi alloy coated with ZrO2 by eletrodeposition and its evaluation as support and extracting 
sorvent for SPME, as well as substratum for sol-gel reactions with com polidimetilsiloxano (PDMS) and 
polietilenoglicol (PEG).

Keywords
Solid phase microextraction; metallic wires; Ni-Ti; chromatography; sample preparation techniques.
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1 Introdução

A miniaturização tem se tornado uma das 
tendências dominantes em Química Analítica. 
Exemplos típicos da miniaturização de técnicas 
para a preparação de amostras incluem, princi-
palmente, a microextração  líquido-líquido[1], dis-
cos ou cartuchos de SPE e SPE  on-line[2,3], micro-
extração em seringa empacotada (MEPS)[4-7], 
extração com gota única (SDME)[8] e extração 
assistida por membrana (MAE)[9]. Técnicas 
como essas, quando usadas em combinação 
com sistemas analíticos convencionais, podem 
resultar em análise mais rápida, levando a alta 
frequência analítica, menor consumo de sol-
ventes e manipulação da amostra. Além disso, 
essas técnicas podem manter ou até melhorar 
a sensibilidade, quando comparadas a técnicas 
convencionais. Em particular, espera-se que a 
redução no consumo de solventes em labora-
tórios analíticos contribua signifi cativamente 
na redução dos custos de análise. Muitas téc-
nicas de preparação de amostras miniaturiza-
das podem ser automatizadas e acopladas para 
análise on-line. Tal acoplamento de extração e 
análise favorece a total extração e transferência 
para o sistema analítico, resultando em alta sen-
sibilidade e uma perda potencial do analito mais 
baixa. Além disso, o analista pode usar pequenos 
volumes de amostra[10]. Técnicas de preparação 
de amostras livres de solventes que são baseadas 
em extração por sorção vêm ganhando a aten-
ção de pesquisadores. Dentre essas técnicas, 
está incluída principalmente a microextração 
em fase sólida (SPME)[11], a qual representa um 
importante avanço na efi ciência de extração de 
vários poluentes orgânicos em nível de traço[12] 
de matrizes líquidas[13], sólidas[14] e gasosas[15]. 
A SPME também é usada para amostragem de 
compostos voláteis e  semi-voláteis de amostras 
complexas, como lodo[16]. Adicionalmente, a 

SPME também tem sido aplicada com sucesso 
como um dispositivo para amostragem de com-
postos orgânicos voláteis de amostras biológi-
cas[17-19] e gêneros alimentícios[20-22] em análise 
cromatográfi ca. O dispositivo básico de SPME 
consiste em um suporte (mais comum o uso de 
sílica fundida), com cerca de 100 mm de compri-
mento, 0,110 mm de diâmetro, sendo que 10 mm 
de sua extremidade são recobertos com uma fase 
estacionária (fase extratora). Materiais polimé-
ricos termicamente estáveis que permitem uma 
difusão rápida do soluto são comumente usados 
como fases estacionárias[10].

Primeiramente, somente os recobrimentos de 
poli(dimetilsiloxano) (PDMS) e poliacrilato (PA) 
eram comercializados. Mais tarde, recobrimentos 
com fases mistas, como PDMS-divinilbenzeno 
(DVB), Carboxen-PDMS, Carbowax-DVB, tam-
bém foram utilizados[23]. Recentemente muitos 
novos tipos de fi bras, como as partículas de sílica 
ligadas com C8, C18[24], grafi te[25], carvão ati-
vado[26], alumínio anodizado[27], polipirrol[28,29], 
polianilina[30-32], fi bra recoberta com a impressão 
molecular do polímero (MIP)[33,34], cloreto de 
cobre(I)[35], entre outras, têm sido preparados.

Entretanto, muitas dessas fi bras são prepa-
radas por mera deposição física de um recobri-
mento polimérico sobre a superfície de sílica 
fundida. A ausência de uma interação adequada 
entre a fase estacionária e a superfície da sílica 
fundida pode ser responsável pela baixa estabi-
lidade química e térmica[10,23,36,37]. É evidente que 
futuros avanços na tecnologia de SPME devem 
depender grandemente do avanço científi co, 
levando ao desenvolvimento de tecnologias mais 
efi cientes para a criação de fases extratoras mais 
seletivas e a imobilização química dessas, como 
fi lmes de elevada estabilidade operacional (tem-
peratura, solvente etc.). A química de sol-gel ofe-
rece um simples e conveniente caminho para a 
síntese de materiais avançados e a aplicação deles 
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como revestimentos de superfícies. A química de 
sol-gel pode fornecer a incorporação efi ciente 
de componentes orgânicos em estruturas poli-
méricas inorgânicas sob circunstâncias térmi-
cas extremamente suaves[10]. Outro avanço na 
tecnologia de SPME aponta para a substituição 
do frágil suporte de sílica fundida por fi os metá-
licos que possuem boa estabilidade mecânica, 
tornando a SPME uma técnica de preparação de 
amostra mais robusta para análise de rotina.

2 Tecnologia sol-gel para fibras
de SPME

O processo de sol-gel consiste na rota de 
síntese em que ocorre uma transição do sistema 
sol para um sistema gel. O termo sol é empre-
gado para defi nir uma dispersão de partículas 
coloidais (dimensão entre 1 e 100 nm) estável 
em um fl uido. O termo gel pode ser visto como 
referindo-se a um sistema formado pela estru-
tura rígida de partículas coloidais (gel coloidal), 
as quais resultam da agregação linear de partí-
culas primárias ou de cadeias poliméricas (gel 
polimérico), que imobiliza a fase líquida nos seus 
interstícios, sendo que a gelatinização ocorre 
pela interação entre as longas cadeias poliméri-
cas lineares.

O processo de sol-gel pode ser dividido em 
duas classes, dependendo da natureza do pre-
cursor inorgânico utilizado: a dos sais (cloretos, 
sulfetos, nitratos etc.) e a dos alcóxidos. A rota 
que envolve o uso de precursores do tipo alcó-
xido aparece como a mais versátil atualmente. A 
hidrólise de uma solução de tetra-alcóxi-silanos 
em um solvente orgânico, como o álcool, leva 
à formação de partículas com função silanol, 
as quais formam um sol pela polimerização via 
condensação, e a continuação do processo leva 
a um gel. Essa transformação é designada tran-
sição sol-gel. Após secagem do gel, um xerogel 

é formado. As reações químicas que ocorrem 
durante a formação do sol, do gel e do xerogel 
infl uenciam fortemente a composição e as pro-
priedades do produto fi nal[38].

A Tabela  1 lista os nomes e as estruturas 
químicas dos principais ingredientes da solu-
ção usada para o recobrimento sol-gel. A solu-
ção sol-gel contém quantidades apropriadas do 
polímero de recobrimento PDMS ou PEG, um 
precursor alcóxi-silano (metil-trimetil-metóxi-
-silano, MTMOS), reagente de desativação da 
superfície (poli-metil-hidróxi-silano, PMHS), 
e um catalisador ácido (solução aquosa 95% de 
ácido tri-fl uor-acético, TFA).

O material sol-gel é formado como resul-
tado da hidrólise do precursor alcóxi-silano com 
subsequente condensação dos produtos hidroli-
sados, podendo submeter-se ao rachamento e ao 
encolhimento durante a etapa de secagem. Tanto 
o encolhimento quanto as rachaduras são efeitos 
indesejáveis durante o processo de secagem do 
gel. As fraturas capilares são devidas à evapora-
ção do solvente dos poros do gel. Tal problema 
se torna grandemente signifi cativo para recobri-
mentos por sol-gel com espessuras maiores que 
0,5-1 μm. No contexto de SPME, a preservação 
da integridade da estrutura é muito importante 
para que o recobrimento sol-gel possa fornecer 
as propriedades materiais desejadas. Uma rede 
sol-gel originária de um derivado alquil de um 
percursor tetra-alcóxi-silano (por ex. metil-tri-
-metóxi-silano) possui uma maior abertura em 
sua estrutura, o que facilita a secagem, minimi-
zando assim a tendência a fraturas[10].

O processo sol-gel envolve duas etapas prin-
cipais: (1) hidrólise do precursor e (2) policon-
densação dos produtos hidrolizados. Essas rea-
ções são catalisadas por ácidos e bases, levando 
à formação de uma rede polimérica. A reação 
do precursor metil-tri-metóxi-silano (MTMOS) 
pode ser representada pela Equação 1[10,38,39]. Os 
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Tabela 1 Nomes, funções e estruturas químicas dos reagentes usados no processo sol-gel para recobrimento 
de fi bras de SPME.

Reagente Função Estrutura química

Metil-trimetóxi-silano
(MTMOS)

Precursor sol-gel

Poli(dimetil-siloxano) com 
grupo hidroxila terminal

Recobrimento da 
fase estacionária

Poli(etilenoglicol)
Recobrimento da 
fase estacionária

Poli(metil-hidrosiloxano)
Reagente 

desativante

Ácido tri-fl uor-acético
(5% de água)

Ácido catalisador CF3COOH

produtos hidrolizados podem sofrer reações 
de policondensação e produzir uma rede poli-
mérica tridimensional, conforme descrita pela 
Equação  2. Em uma solução sol-gel que utiliza 
poli-dimetil-siloxano, contendo um grupo hidro-
xila terminal como reagente de recobrimento, 

esse grupamento hidroxila é ativado. A reação 
química envolvida pode ser esquematicamente 
representada pela Equação  3[10]. Selecionando 
poli(etilenoglicol) (PEG) como polímero de 
recobrimento, a reação química pode ser repre-
sentada pela Equação 4[39].

 (1)

 (2)
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 (3)

 (4)

O grupo silanol da superfície dos suportes 
(geralmente sílica fundida) está sujeito a reações 
de condensação, permitindo a ligação química 
entre a rede polimérica e a superfície dos suportes.
Dessa maneira, o recobrimento polimérico ligado 
à superfície do suporte é gerado pela exposição da 
fi bra utilizada como suporte na solução sol por 
um tempo determinado. O recobrimento, ou fi lme 
polimérico, é quimicamente ligado à superfície do 
suporte, e sua espessura pode ser controlada pela 

variação do tempo de exposição e concentração 
dos componentes da solução. Recobrimentos com 
maiores espessuras podem ser obtidos por repeti-
das exposições dos suportes à solução sol-gel.

A hidrólise - primeira etapa do mecanismo 
do processo sol-gel - é bem conhecida. Por outro 
lado, as reações de condensação começam antes 
que as reações de hidrólise terminem, tornando o 
mecanismo muito complexo e envolvendo muitas 
reações de hidrólise e condensação simultâneas[38].
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Historicamente, o uso da tecnologia de 
sol-gel é reportada desde meados de 1800[40]. 
Inicialmente aplicada em SPME por Chong 
et al.[10] em 1997, tem sido aplicada com sucesso 
no preparo de diferentes fi bras, como pode ser 
verifi cado por meio da Tabela 2.

3 Uso de suportes metálicos em 
microextração em fase sólida

Vários materiais vêm sendo propostos em 
substituição à sílica fundida, suporte tradicio-
nalmente usado em SPME. A aplicação de fi os 

metálicos como suportes pressupõe uma maior 
robustez para a técnica de SPME para análises 
de rotina. Diferentes materiais, tais como fi os 
de platina[32,41-43], fi os de alumínio anodizado[44], 
fi os de ouro[31,44], fi bras de carbono ativado[45], 
aço inoxidável[30,46-48], fi os de titânio[49] e fi os de 
cobre[35], vêm sendo explorados em substitui-
ção ao suporte tradicional de sílica fundida. 
Recentemente, uma nova geração de fi bras de 
SPME foi introduzida comercialmente pela 
Supelco. Essa nova fi bra, denominada de fi bra 
de metal super elástica, pode ser reutilizada em 
mais de 600 ciclos de extração[50-52].

Tabela 2 Diferentes fi bras para microextração em fase sólida desenvolvidas através de processo sol-gel.

Recobrimento Espessura 
fi lme

Compostos analisados Ref.

Poli-dimetil-siloxano (PDMS) 10 µm HPAa, n-alcanos, álcoois e fenóis [10]

PDMS 44 µm BTEXb [53]

Poli(etilenoglicol) (PEG) 40 µm BTEXb, cloro e nitrofenóis, ftalatos e pesticidas [39]

Calix[4]areno 60 µm Fenóis [54]

Éter de coroa - bisbenzo 40 µm Pesticidas e compostos organofosforados [55]

PDMS/poli(vinil-álcool) (PDMS/PVA) 5 µm Bifenilas policloradas (BPC) [56]

Éter de coroa aberta 55 µm Fenóis, BTEXb e ftalatos [36]

Éter de coroa com hidroxila 73 µm Fenóis [37]

Poli-fenil-metil-siloxano (PPMS) 70 µm Pesticidas organoclorados [57]

Tri-metoxi-silil-propil-metacrilato 
(TMSPMA)

70 µm Compostos voláteis da cerveja [58]

Anilina-metil-trietoxi-silano/PDMS

(AMTEOS/PDMS)
85 µm Compostos aromáticos [59]

Butil-metacrilato/divinil-benzeno

(BMA/DVB)
70 µm Compostos voláteis em vinho [60]

Hidroxi-fulereno 30 µm BPC, HPAa e aminas aromáticas [23]

(Tri-metoxi-silil-propil-amina)/PDMS

(TMSPA/OH-PDMS)
4 µm Fenol e clorofenóis em amostras ambientais [61]

Poli-metil-fenilssiloxano

(PMPS)
70 µm Pesticidas em vegetais [62]

Permetilado--ciclodextrina/ silicone 
hidroxi terminal (PM--CD/OH-TSO)

65-70 µm
Eters difenilpolibromados (PBDE) em 

amostras de solo
[63]

Tetra-n-butil-ortototitanato/grafi te
(TBOT/grafi te)

30 µm BTEXb em amostras gasosas [64]

a Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos; b benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno.
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Esse grupo de pesquisa tem explorado as 
vantagens da liga aproximadamente equiatô-
mica de NiTi, conhecida comercialmente como 
Nitinol®, como suporte para a confecção de fi bras 
de SPME. Essa liga se destaca por seu efeito de 
memória de forma (habilidade de transformação 
entre fases que permite a recuperação de uma 
geometria previamente defi nida mediante impo-
sição de gradiente de tensão e/ou temperatura) e 
pela superelasticidade. Tais propriedades aliadas 
à estável interação superfi cial com o ambiente 
externo, alta biocompatibilidade, excepcional 
durabilidade e resistência à corrosão são caracte-
rísticas altamente desejáveis[65]. As vantagens da 
liga de NiTi somadas àquelas do recobrimento 
com óxido de zircônio (ZrO2), incluindo forte 
adesão a superfícies metálicas, excelente biocom-
patibilidade, alta estabilidade térmica e resistên-
cia à corrosão e ao desgaste e, principalmente, à 
maior disponibilidade de grupos hidroxilas sobre 
sua superfície sugerem que esse suporte pode 
oferecer uma promissora alternativa como novo 
suporte para a técnica de microextração em fase 
sólida por meio do uso da tecnologia de sol-gel. 
Com a ativação do suporte NiTi-ZrO2 com solu-
ções de hidróxido de sódio 1,0 mol.L-1 e posterior 
solução de ácido clorídrico 0,5 mol.L-1,  supõe-se 

que ocorra uma exposição de grupamentos 
Zr-OH na superfície desse material, o que pos-
sibilita a aplicação do conjunto NiTi-ZrO2 como 
um novo suporte para reações sol-gel. Os gru-
pos Zr-OH na superfície do suporte podem 
também participar por meio de reações de con-
densação e assim prover ancoramento químico 
à cadeia polimérica na vizinhança imediata da 
superfície da fi bra. A Figura 1 ilustra as micro-
grafi as das fi bras de SPME obtidas via reação 
 sol-gel de PDMS utilizando suporte de NiTi sem 
a camada de óxido de zircônio (NiTi-PDMS) e 
NiTi com a camada de óxido de zircônio (NiTi-
ZrO2-PDMS). Quando não há o fi lme de zircônia 
sobre o fi o de NiTi, o recobrimento polimérico 
não é uniforme e, em muitos casos, a espessura 
de recobrimento não é reprodutível, resultando 
em diferentes espessuras.

As fi bras de NiTi-ZrO2-PDMS e NiTi-ZrO2-
PEG apresentaram excelente estabilidade térmica 
até 320 °C, possibilitando a aplicação de altas tem-
peraturas de dessorção, sem perdas na efi ciência 
de extração. A efi ciência da fi bra NiTi-ZrO2-
PDMS com 25 μm de espessura mostrou-se supe-
rior à da fi bra de PDMS 30 μm comercialmente 
disponível, apresentando excelente sensibilidade 
para a determinação de BTEX em água[66] e pes-

Figura 1 Micrografi as eletrônicas de varredura da fi bra de a) NiTi-PDMS e b) NiTi-ZrO2-PDMS. Ampliação 270×.
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ticidas organoclorados em infusões de chá[67]. A 
efi ciência de extração da fi bra NiTi-ZrO2-PEG foi 
comparável à das fi bras comerciais CW/DVB e 
PA, apresentando excelente efi ciência de extração 
para halofenóis e ft alatos em amostras aquosas[68] 
e haloanisóis em amostras de cortiça[69]. Ambas 
as fi bras demonstraram aplicabilidade, tanto para 
amostragem direta (contato direto da fi bra com 
a solução amostra), quanto para amostragem a 
partir do headspace da amostra (parte gasosa), 
e mantiveram efi ciência de extração por mais de 
450 ciclos de extração.

4 Conclusões e perspectivas

A microextração em fase sólida com reco-
brimento via reação sol-gel sobre uma superfície 
metálica oferece um bom desempenho analítico, 
com boa sensibilidade e alta robustez. A alta esta-
bilidade térmica obtida para as fi bras de NiTi-
ZrO2-PDMS e NiTi-ZrO2-PEG sugere uma pos-
sível e efi ciente ligação química entre o suporte 
zirconizado e o polímero de recobrimento.

Agradecimentos

Ao CNPq, pelo suporte fi nanceiro.

Referências

1 Leinonen A, Vuorensola K, Lepola L-M, Kuuranne 
T, Kotiaho T, Ketola RA. et al. Liquid-phase 
microextraction for sample preparation in analysis 
of unconjugated anabolic steroids in urine. Analytica 
Chimica Acta 2006; 16:559-172.

2 Lanças LM. Extração em Fase Sólida (SPE). São 
Carlos: RiMa; 2004.

3 Tarning J, Singtoroj T, Annerberg A, Ashton M, 
Bergqvist Y, White NJ et al. Development and 
validation of an automated solid phase extraction and 
liquid chromatographic method for the determination 
of piperaquine in urine. Journal of Pharmaceutical 
and Biomedical Analysis 2006; 41:213-218. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpba.2005.10.027

4 Abdel-Rehim M. Determination of local anaesthetics 
in human plasma samples using gas chromatography-
mass spectrometry. Journal of Chromatography B 
2004; 317:801-231.

5 Abdel-Rehim M, Skansen P, Vita M, Hassan Z, 
Blomberg L, Hassan M. Microextraction in packed 
syringe/liquid chromatography/electrospray tandem 
mass spectrometry for quantifi cation of olomoucine in 
human plasma samples. Analytica Chimica Acta 2005; 
539:35-39. http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2005.02.061

6 Altun Z, Abdel-Rehim M, Blomberg LG. New trends 
in sample preparation: on-line microextraction in 
packed syringe (MEPS) for LC and GC applications: 
Part III: Determination and validation of local 
anaesthetics in human plasma samples using a 
cation-exchange sorbent, and MEPS-LC-MS-MS. 
Journal of Chromatography B 2004; 813:129-135. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jchromb.2004.09.020

7 El-Beqqali A, Kussak A, Abdel-Rehim M. Fast 
and sensitive environmental analysis utilizing 
microextraction in packed syringe online with gas 
chromatography-mass spectrometry: Determination 
of polycyclic aromatic hydrocarbons in water. 
Journal of Chromatography A 2006; 1114:234-238. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2006.02.024

8 Zhao EC, Shan WL, Jiang SR, Liu Y, Zhou ZQ. 
Determination of the chloroacetanilide herbicides 
in waters using single-drop microextraction and gas 
chromatography. Microchemical Journal 2006; 83:105-110. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2006.03.008

9 Esteve-Turrillas FA, Aman CS, Pastor A, Guardia 
M. Microwave-assisted extraction of pyrethroid 
insecticides from soil. Analytical. Chimica Acta 2004; 
522:73-78. http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2004.06.039

10 Chong SL, Wang DX, Hayes JD, Wilhite BW, Malik 
A. Sol-Gel Coating Technology for the Preparation 
of Solid-Phase Microextraction Fibers of Enhanced 
Th ermal Stability. Analytical Chemistry 1997; 
69:3889-3898. http://dx.doi.org/10.1021/ac9703360

11 Arthur CL, Pawliszyn J. Solid phase microextraction 
with thermal desorption using fused silica optical 
fi bers. Analytical Chemistry 1990; 62:2145-2148. 
http://dx.doi.org/10.1021/ac00218a019

12 Pawliszyn J, Belardi R. Th e Application of Chemically 
Modifi ed Fused Silica Fibres in Extraction of Organics 
from Water Matrix Samples, and their Rapid Transfer 
to Capillary Column. Water Pollution Research Journal 
of Canada 1989; 24:179-191.

13 Helaleh MIH, Fujii S, Korenaga T. Column silylation 
method for determining endocrine disruptors 



Fibras robustas de SPME obtidas por reação sol-gel Carasek E, Martendal E, Budziak D

Scientia Chromatographica 2011; 3(2):133-143 141

from environmental water samples by solid phase 
micro-extraction. Talanta 2001; 54:1039-1047. 
http://dx.doi.org/10.1016/S0039-9140(01)00386-1

14 Ezquerro Ó, Ortiz G, Pons B, Tena MT. Determination 
of benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes in soils 
by multiple headspace solid-phase microextraction. 
Journal of Chromatography A 2004; 1035:17-22. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2004.02.030

15 Gorlo D, Wolska L, Zygmunt B, Namiesnik 
J. Calibration procedure for solid phase 
microextraction--gas chromatographic analysis of 
organic vapours in air. Talanta 1997; 44:1543-1550. 
http://dx.doi.org/10.1016/S0039-9140(96)02176-5

16 Basheer C, Lee HK. Hollow fi ber membrane-protected 
solid-phase microextraction of triazine herbicides in 
bovine milk and sewage sludge samples. Journal of 
Chromatography A 2004; 1047:189-194.

17 De Martinis BS, Martins Ruzzene MA, Martin 
CCS. Determination of ethanol in human blood 
and urine by automated headspace solid-phase 
microextraction and capillary gas chromatography. 
Analytica Chimica Acta 2004; 522:163-168. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2004.07.007

18 Deng C, Zhang J, Yu X, Zhang W, Zhang X. 
Determination of acetone in human breath by gas 
chromatography-mass spectrometry and solid-phase 
microextraction with on-fi ber derivatization. Journal 
of Chromatography B 2004; 810:269-275.

19 Bermejo AM, López P, Álvarez I, Tabernero MJ, 
Fernández P. Solid-phase microextraction for the 
determination of cocaine and cocaethylene in human 
hair by gas chromatography-mass spectrometry. 
Forensic Science International 2006;156:2-8. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2005.09.007

20 Plutowska B, Wardencki W. Aromagrams - 
Aromatic profi les in the appreciation of food 
quality. Food Chemistry 2007; 101:845-872. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.12.028

21 Ibáñez E, López-Sebastián S, Ramos E, 
Tabera J, Reglero G. Analysis of volatile 
fruit components by headspace solid-phase 
microextraction. Food Chemistry 1998; 63:281-286. 
http://dx.doi.org/10.1016/S0308-8146(98)00001-6

22 Azodanlou R, Darbellay C, Luisier JL, Villettaz 
JC, Amado R. Development of a model for quality 
assessment of tomatoes and apricots. Lebensmittel-
Wissenschaft  und-Technologie 2003; 36:223-233.

23 Yu J, Dong L, Wu C, Wu L, Xing J. Hydroxyfullerene as 
a novel coating for solid-phase microextraction fi ber 
with sol-gel technology. Journal of Chromatography 

A 2002; 978:37-48. http://dx.doi.org/10.1016/S0021-
9673(02)01347-X

24 Liu Y, Lee ML, Hageman KJ, Yang Y. Solid-Phase 
Microextraction of PAHs from Aqueous Samples 
Using Fibers Coated with HPLC Chemically Bonded 
Silica Stationary Phases. Analytical Chemistry 1997; 
69:5001-5005. http://dx.doi.org/10.1021/ac970686m

25 Kuo C-P, Shiea J. Application of Direct Electrospray 
Probe  To Analyze Biological Compounds and To 
Couple to Solid-Phase Microextraction To Detect Trace 
Surfactants in Aqueous Solution. Analytical Chemistry 
1999; 71:4413-4417. http://dx.doi.org/10.1021/ac990049r

26 Djozan D, Assadi Y. Monitoring of Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons in Water Using Headspace Solid-Phase 
Microextraction and Capillary Gas Chromatography. 
Microchemical Journal 1999; 63:276-284. http://dx.doi.
org/10.1006/mchj.1999.1791

27 Djozan D, Assadi Y, Haddadi SH. Anodized 
Aluminum Wire as a Solid-Phase Microextraction 
Fiber. Analytical Chemistry 2001; 73:4054-4058. 
http://dx.doi.org/10.1021/ac0100188

28 Wu J, Pawliszyn J. Preparation and applications of 
polypyrrole fi lms in solid-phase microextraction. 
Journal of Chromatography A 2001; 909:37-52. 
http://dx.doi.org/10.1016/S0021-9673(00)01025-6

29 Wu J, Pawliszyn J. Polypyrrole-Coated Capillary 
Coupled to HPLC for In-Tube Solid-Phase 
Microextraction and Analysis of Aromatic Compounds 
in Aqueous Samples. Analytical Chemistry 2001; 
73:55-63. http://dx.doi.org/10.1021/ac000885x

30 Minjia H, Chao T, Qunfang Z, Guibin J. Preparation 
of polyaniline coating on a stainless-steel wire using 
electroplating and its application to the determination 
of six aromatic amines using headspace solid-phase 
microextraction. Journal of Chromatography A 2004; 
1048:257-262.

31 Djozan DB, Bahar S. Solid-Phase Microextraction 
of Aliphatic Alcohols Based on Polyaniline Coated 
Fibers. Chromatographia 2004; 59(1-2):95-99. 

32 Bagheri H, Mir A, Babanezhad E. An 
electropolymerized aniline-based fi ber coating 
for solid phase microextraction of phenols from 
water. Analytica Chimica Acta 2005; 532:89-95. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2004.10.040

33 Koster EHM, Crescenzi C, Hoedt W den, Ensing K, Jong 
GJ. Fibers Coated with Molecularly Imprinted Polymers 
for Solid-Phase Microextraction. Analytical Chemistry 
2001; 73:3140-3145. http://dx.doi.org/10.1021/ac001331x

34 Djozan D, Ebrahimi B. Preparation of new solid 
phase micro extraction fi ber on the basis of atrazine-
molecular imprinted polymer: Application for GC and 



Carasek E, Martendal E, Budziak D Fibras robustas de SPME obtidas por reação sol-gel 

142 Scientia Chromatographica 2011; 3(2):133-143

GC/MS acreening of triazine herbicides in water, rice 
and onion. Analytica Chimica Acta 2008; 616:152-159. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2008.04.037

35 Farajzadeh MA, Rahmani NA. Electrolytically produced 
copper(I) chloride on the copper wire as an excellent 
sorbent for some amines. Talanta 2005; 65:700-704. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2004.07.039

36 Yun L. High extraction effi  ciency solid-phase 
microextraction fi bers coated with open crown 
ether stationary phase using sol-gel technique. 
Analytica Chimica Acta 2003; 486:63-72. http://dx.doi.
org/10.1016/S0003-2670(03)00491-4

37 Zeng Z, Qiu W, Huang Z. Solid-Phase Microextraction 
Using Fused-Silica Fibers Coated with Sol-Gel-Derived 
Hydroxy-Crown Ether. Analytical Chemistry 2001; 
73:2429-2436. http://dx.doi.org/10.1021/ac0012750

38 Kubota LT, Alfaya AAS. A Utilização de materiais 
obtidos pelo processo de sol-gel na construção de 
biossensores. Química Nova 2002; 25:835-841.

39 Wang Z, Xiao C, Wu C, Han H. High-performance 
polyethylene glycol-coated solid-phase microextraction 
fi bers using sol-gel technology. Journal of 
Chromatography A 2000; 893:157-168. http://dx.doi.
org/10.1016/S0021-9673(00)00692-0

40 Kumar A, Gaurav K, Malik A, Tewary DK, Singh 
B. A review on development of solid phase 
microextraction fi bers by sol-gel methods and their 
applications. Analytica Chimica Acta 2008; 610:1-14. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2008.01.028

41 Mohammadi A, Yamini Y, Alizadeh N. Dodecylsulfate-
doped polypyrrole fi lm prepared by electrochemical 
fi ber coating technique for headspace solid-phase 
microextraction of polycyclic aromatic hydrocarbons. 
Journal of Chromatography A 2005; 1063:1-8. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2004.11.087

42 Wu J, Mullett WM, Pawliszyn J. Electrochemically 
Controlled Solid-Phase Microextraction Based on 
Conductive Polypyrrole Films. Analytical Chemistry 2002; 
74:4855-4859. http://dx.doi.org/10.1021/ac025595q

43 Alizadeh N, Zarabadipour H, Mohammadi A. 
Headspace solid-phase microextraction using na 
electrochemically deposited dodecylsulfate-doped 
polypyrrole fi lm to determine of phenolic compounds 
in water. Analytica Chimica Acta 2007; 605:159-165. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2007.10.039

44 Djozan D, Assadi Y. Monitoring of Phenol and 
4-Chlorophenol in Petrochemical Sewage Using 
Solid-Phase Microextraction and Capillary Gas 
Chromatography. Chromatographia 2003; 58:637-642.

45 Sun T, Jia J, Fang N, Wang Y. Application of novel 
activated carbon fi ber solid-phase, microextraction 
to the analysis of chlorinated hydrocarbons in 
water by gas chromatography-mass spectrometry. 
Analytica Chimica Acta 1997; 530:33-40. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2004.08.042

46 Liu Y, Shen Y, Lee ML. Porous Layer Solid 
Phase Microextraction Using Silica Bonded 
Phases. Analytical Chemistry 2005; 69:190-195. 
http://dx.doi.org/10.1021/ac960791g

47 Hou J-G, Ma Q, Du X-Z, Deng H-I, Gao J-Z. Inorganic/
organic mesoporous silica as a novel fi ber coating of 
solid-phase microextraction. Talanta 2004; 62:241-246. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2003.07.003

48 Li X, Li C, Chen J, Li C, Sun C. Polythiophene as a 
novel fi ber coating for solid-phase microextraction. 
Journal of Chromatography A 2008; 1198:7-13. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2008.05.051

49 Cao D-D, Lu J-X, Liu J-F, Jiang G-B. In situ 
fabrication of nanostructured titania coating on 
the surface of titanium wire: A new approach 
for preparation of solid-phase microextraction 
fi ber. Analytica Chimica Acta 2008; 611:56-61. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2008.01.067

50 Setkova L, Risticevic S, Pawliszyn J. Rapid headspace 
solid-phase microextraction-gas chromatographic-
time-of-fl ight mass spectrometric method for 
qualitative profi ling of ice wine volatile fraction  – I: 
Method development and optimization. Journal 
of Chromatography A 2007; 1147:213-223. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2007.02.058

51 Setkova L., Risticevic S., Pawliszyn J. Rapid headspace 
solid-phase microextraction-gas chromatographic-
time-of-fl ight mass spectrometric method for 
qualitative profi ling of ice wine volatile fraction  – 
II: Classifi cation of Canadian and Czech ice 
wines using statistical evaluation of the data. 
Journal of Chromatography A 2007; 1147:224-240. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2007.02.052

52 Setkova L, Risticevic S, Linton CM, Ouyang 
G, Bragg LM. Pawliszyn J. Solid-phase 
microextraction-gas chromatography-time-of-fl ight 
mass spectrometry utilized for the evaluation of 
the new-generation super elastic fi ber assemblies. 
Analytica Chimica Acta 2007; 581:221-231. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2006.08.022

53 Oliveira AF, Silveira CB, Campos SD, Campos EA, 
Carasek E. Th e Use of a Th in Glass-Ceramic Rod as 
a Surface for Sol-Gel Coating in the Preparation of 
SPME Fibers. Chromatographia 2005; 61:277-283. 
http://dx.doi.org/10.1365/s10337-005-0507-x



Fibras robustas de SPME obtidas por reação sol-gel Carasek E, Martendal E, Budziak D

Scientia Chromatographica 2011; 3(2):133-143 143

54 Zhou F, Li X, Zeng Z. Determination of phenolic 
compounds in wastewater samples using a novel 
fi ber by solid-phase microextraction coupled to 
gas chromatography. Analytica Chimica Acta 2005; 
583:63-70. http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2005.02.009

55 Yu J, Wu C, Xing J. Development of new solid-phase 
microextraction fi bers by sol-gel technology for 
the determination of organophosphorus pesticide 
multiresidues in food. Journal of Chromatography 
A 2004; 1036:101-111. http://dx.doi.org/10.1016/j.
chroma.2004.02.081

56 Lopes AL, Augusto F. Preparation and characterization 
of polydimethylsiloxane/poly(vinylalcohol) coated solid 
phase microextraction fi bers using sol-gel technology. 
Journal of Chromatography A 2004; 1056:13-19. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2004.05.047

57 Cai L, Xing J, Dong L, Wu C. Application of 
polyphenylmethylsiloxane coated fi ber for solid-phase 
microextraction combined with microwave-assisted 
extraction for the determination of organochlorine 
pesticides in Chinese teas. Journal of Chromatography 
A 2003; 1015:11-21. http://dx.doi.org/10.1016/S0021-
9673(03)01328-1

58 Liu M, Zeng Z, Xiong B. Preparation of novel solid-
phase microextraction fi bers by sol-gel technology 
for headspace solid-phase microextraction-gas 
chromatographic analysis of aroma compounds in 
beer. Journal of Chromatography A 2005; 1065:287-299. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2004.12.073

59 Hu Y-I, Fu Y-I, Li G-K. Preparation of anilinemethyl 
triethoxy silane/polydimethylsiloxane sol-gel 
coatings for solid-phase microextraction of aromatic 
compounds. Analytica Chimica Acta 2006; 567:211-217. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2006.03.042

60 Liu M, Zeng Z, Tian Y. Elimination of matrix eff ects for 
headspace solid-phase microextraction of important 
volatile compounds in red wine using a novel 
coating. Analytica Chimica Acta 2005; 540:341-353. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2005.03.029

61 Bagheri H, Babanezhad E, Khalilian F. A novel 
sol-gel-based amino-functionalized fi ber for 
headspace soli-phase microextraction of phenol 
and chlorophenols from environmental samples. 
Analytica Chimica Acta 2008; 616:49-55. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2008.04.008

62 Zeng J, Chen J, Lin Z, Chen W, Chen X, Wang X. 
Development of polymethylphenylsiloxane-coated 
fi ber for solid-phase microextraction and ist analytical 
application of qualitative and semi-quantitative 
of organochlorine and pyrethroid pesticides in 
vegetables. Analytica Chimica Acta 2008; 619:59-66. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2008.02.013

63 Zhou J, Yang F, Cha D, Zeng Z, Xu Y. Headspace 
solid-phase microextraction with novel sol-gel 
permethylated-b-cyclodextrin/hydroxyl-termination 
silicone oil fi ber for determination of polybrominated 
diphenyl ethers by gas chromatography-mass 
spectrometry in soil. Talanta 2007; 73:870-877. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2007.05.006

64 Farhadi K, Mamaghanian M, Maleki RA. A 
sol-gel based solid phase microextraction fi ber 
for analysis of aromatic hydrocarbons. Journal 
of Hazardous Materials 2008; 152:677-682. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.07.057

65 Tan L, Crone WC. Surface characterization of 
NiTi modifi ed by plasma source ion implantation. 
Acta Materialia 2002; 50:4449-4460. http://dx.doi.
org/10.1016/j.jhazmat.2007.07.057

66 Budziak D, Mardendal E, Carasek E. Preparation and 
characterization of new solid-phase microextraction 
fi bers obtained by sol–gel technology and zirconium oxide 
electrodeposited on NiTi alloy. Journal of Chromatography 
A 2008; 1187(1-2):34-39. PMid:18314128. http://dx.doi.
org/10.1016/j.chroma.2008.02.003

67 Budziak D, Mardendal E, Carasek E. Application 
of poly(dimethylsiloxane) fi ber sol - Gel 
coated onto NiTi alloy electrodeposited with 
zirconium oxide for the determination of 
organochlorine pesticides in herbal infusions. 
Journal of Separation Sience 2008; 31:2875-2881. 
http://dx.doi.org/10.1002/jssc.200800130

68 Budziak D, Mardendal E, Carasek E. New poly(ethylene 
glycol) solid-phase microextraction fi ber employing 
zirconium oxide electrolytically deposited onto a 
NiTi alloy as substrate for sol-gel reactions. Journal 
of Chromatography A 2008; 1158:54-58. http://dx.doi.
org/10.1016/j.chroma.2008.05.048

69 Budziak D, Mardendal E, Carasek E. Application 
of robust NiTi-ZrO2-PEG SPME fi ber in the 
determination of haloanisoles in cork stopper 
samples. Analytica Chimica Acta 2008; 629:92-98. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2008.09.038

Recebido: 28/02/2011

Aceito: 26/04/2011





CROMATOGRAFIA GASOSA

Scientia Chromatographica 2011; 3(2):145-154

Instituto Internacional de Cromatografia

DOI: 10.4322/sc.2011.009

ISSN 1984-4433

Detecção em cromatografia gasosa rápida e cromatografia 
gasosa bidimensional abrangente

Marcio Pozzobon Pedroso
Departamento de Química, Universidade Federal de Lavras,

Cep 37200-000, Lavras, MG, Brasil
e-mail: marciopedroso@dqi.ufla.br

Resumo

A cromatografi a gasosa rápida e a cromatografi a gasosa bidimensional abrangente apresentam, em 
comum, a geração de picos muito mais estreitos que em cromatografi a gasosa convencional. A largura 
de base dos picos comumente observada nessas técnicas varia entre 1 s e 50 ms, podendo atingir valores 
tão pequenos quanto unidades de milissegundos. Com exceção do detector por ionização em chama 
e do espectrômetro de massas por tempo de voo, os demais detectores apresentam alguma limitação 
para a detecção de picos tão estreitos. Picos distorcidos ou com cauda e a baixa qualidade dos espectros 
de massas obtidos são os problemas mais observados. No presente trabalho, serão discutidas as 
características básicas dos detectores para cromatografi a gasosa, bem como o uso deles para a detecção 
de picos estreitos.

Palavras-chave
Cromatografi a gasosa; detectores; cromatografi a gasosa rápida; cromatografi a gasosa bidimensional abrangente.

Detection in fast gas chromatography and comprehensive two-dimensional 
gas chromatography

Abstract

Th e fast gas chromatography and the comprehensive two-dimensional gas chromatography generate 
peaks much narrower than in conventional gas chromatography. In these techniques, the peak width (at 
baseline) commonly observed ranges from 1 s to 50 ms, reaching values as small as units of milliseconds. 
Th e fl ame ionization detector and the time of fl ight mass spectrometer do not present limitation to detect 
such narrow peaks; however, other detectors present some limitations. Peak distortion, peak tailing and 
the low quality of the peak mass spectra are the main problems observed. In the present paper it will be 
presented the basic characteristics of the detectors for gas chromatography and their use to detect narrow 
peaks.
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1 Introdução

A cromatografi a gasosa (GC) é uma técnica 
consolidada para a análise de misturas que con-
têm compostos voláteis e semivoláteis, sendo que 
seu uso está amplamente difundido nos labo-
ratórios de pesquisas das mais diversas áreas, 
como petroquímica, fragrâncias, farmacêutica e 
ambiental. Duas variações da GC são a croma-
tografi a gasosa rápida e a cromatografi a gasosa 
bidimensional abrangente (GC×GC, comprehen-
sive two-dimensional gas chromatography), as 
quais têm sido amplamente estudadas e utiliza-
das em análises, sendo tema de diversas revisões 
na literatura[1-11]. A primeira tem como objetivo 
diminuir o tempo de análise em relação à GC, 
enquanto a segunda apresenta um poder de 
separação muito maior.

Em ambas as técnicas, é possível utilizar um 
equipamento convencional de GC com pouca ou 
nenhuma modifi cação do sistema. Entretanto, 
o sistema de detecção do equipamento deve ser 
compatível com o sinal cromatográfi co obtido por 
essas duas técnicas, visto que a largura dos picos é 
muito menor do que em GC convencional.

2 Detecção em cromatografia 
gasosa

O sistema de detecção em GC deve res-
ponder aos analitos previamente separados na 
coluna cromatográfi ca e que chegam ao detector 
como bandas discretas em fase gasosa. O detec-
tor monitora a passagem dessas bandas discretas, 
a qual normalmente ocorre na faixa de poucos 
segundos, resultando em um sinal transiente. Em 
função de algumas características dos detectores, 
eles podem ser classifi cados como: (i) seletivos 
ou universais, caso responda para poucos ou 
para muitos analitos diferentes; (ii)  destrutivos 
ou não-destrutivos, se a integridade do analito 

é mantida ou não durante a detecção e (iii) sen-
síveis à concentração ou ao fl uxo de massa, se 
o detector fornece uma resposta proporcional à 
concentração do analito naquela banda discreta 
ou à quantidade absoluta do analito[12].

Os detectores mais empregados em GC são 
o detector de ionização em chama (FID, fl ame 
ionization detector), o detector de condutividade 
térmica (TCD, thermal conductivity detector), o 
detector de captura de elétrons (ECD, electron-
-capture detector) e o espectrômetro de massas 
(MS, mass spectrometer). Além desses, cerca de 
60 detectores já foram usados em GC, sendo que 
a maior parte deles foi desenvolvida especial-
mente para tal fi nalidade, sendo as principais 
exceções o TCD e o MS[13].

O detector ideal deve apresentar algumas 
características, como detectar pequenas quanti-
dades, fornecer resposta linear aos analitos em 
várias ordens de grandeza, apresentar estabili-
dade e reprodutibilidade, ter sensibilidade ade-
quada, operar em temperaturas de ambiente até 
400 °C, ser de fácil operação e apresentar tempo 
de resposta curto. Em relação ao sinal que o sis-
tema de detecção produz, duas características 
são de fundamental importância: o ruído e a 
constante de tempo (τ).

O ruído é a variação do sinal do detector 
na ausência da amostra, normalmente originada 
por vazamentos, variações de temperatura, con-
taminação do gás de arraste ou alterações no 
ambiente e nos componentes dos amplifi cadores 
de sinal. Existem basicamente três tipos de varia-
ção do sinal: (i) os ruídos com frequência maior 
que a do pico cromatográfi co, os quais são nor-
malmente eliminados por fi ltros do sinal ou pelos 
programas de processamento dos dados; (ii) os 
ruídos com frequência similar à do pico croma-
tográfi co, normalmente causados por instabili-
dade do detector ou por fl utuações nas condições 
do ambiente, os quais são difíceis de diferenciar 
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de um pico cromatográfi co com amplitude simi-
lar e (iii) a deriva na linha de base, causada por 
uma pequena, mas constante, variação do sinal 
ao longo da corrida cromatográfi ca, causando 
uma inclinação no sinal da linha de base[13].

A constante de tempo é a medida da velo-
cidade de resposta do detector, defi nida como 
o tempo (em milissegundos) que o detector 
leva para responder a 63,2% de uma mudança 
abrupta na composição do eluato[14]. Na Figura 1, 
mostra-se a infl uência da constante de tempo 
do detector no perfi l do pico cromatográfi co. 
Observa-se que quanto maior for o valor da τ, 
mais baixo, largo e deslocado para tempos de 
retenção maiores é o sinal; entretanto a área do 
pico cromatográfi co não é alterada. O ideal é que 
o valor de τ seja 10% da largura do pico à meia 
altura. Os detectores modernos apresentam a 
constante de tempo da ordem de 10 ms.

Outras características do sistema de detec-
ção normalmente são apresentadas para avalia-
ção do desempenho do sistema. Uma delas é a 
razão sinal/ruído, para a qual um valor maior 
que três signifi ca que o sinal em questão pode 
ser considerado um pico com probalilidade de 
99%[13]. O limite de detecção se refere à mínima 
quantidade (ou concentração) de um analito que 

gera um pico com razão sinal/ruído maior que 
três[13]. A faixa dinâmica de um detector corres-
ponde ao intervalo de massa ou concentração 
na qual o detector apresenta uma resposta linear 
para o analito, enquanto a faixa linear corres-
ponde à razão entre o limite máximo da faixa 
dinâmica e o limite de quantifi cação.

A frequência de aquisição de um detector 
(ou taxa de aquisição) deve ser grande o sufi -
ciente para que o número de registros ao longo 
do pico seja sufi ciente para representá-lo ade-
quadamente. Quando o objetivo da análise é 
qualitativo, pelo menos três pontos são neces-
sários para identifi cação do analito[15]. Por outro 
lado, quando se necessita determinar exatamente 
a área do pico, o número mínimo de pontos nor-
malmente oscila entre 7 e 20, embora não haja um 
consenso entre os autores. Há autores que rela-
taram que 3-4 pontos são sufi cientes[16]; outros 
sugerem que 350 pontos são necessários[17], o 
que é inviável, levando em consideração a rela-
ção entre a largura dos picos cromatográfi cos em 
questão e a taxa de aquisição dos detectores.

Uma forma de avaliar o número de pontos 
necessários para análise quantitativa é a recons-
trução do pico ponto a ponto, observando se 
há alguma deformação aparente, ou por meio 
da avaliação do desvio-padrão da área do pico. 
Dalluge et al.[18] observaram que o desvio-padrão 
relativo das áreas e das alturas dos picos croma-
tográfi cos em função do número de pontos por 
pico foram de cerca de 3 e 7%, respectivamente, 
para 5-6 pontos. Já Cordero e colaboradores rela-
taram que o desvio-padrão das áreas dos picos 
variou entre 3 e 12%, sendo os maiores valores 
obtidos para 5 pontos por pico[19]. Embora em 
alguns casos os desvios sejam um pouco eleva-
dos, cabe ressaltar que, em algumas análises, as 
variações decorrentes da etapa de preparo da 
amostra são muito superiores aos valores descri-
tos acima[1].

Figura 1 Infl uência da constante de tempo no perfi l 
do sinal cromatográfi co (1 < 2 < 3).
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Na Figura 2, mostra-se um exemplo teórico 
da infl uência do número de pontos na defi nição 
de um pico cromatográfi co. Observa-se que o 
ápice do pico cromatográfi co aparece deslocado 
do valor real (vermelho) quando poucos pontos 
são amostrados ao longo do pico, em função de 
o ponto máximo do pico não ter sido registrado. 
Outro fato relacionado ao formato do pico é que, 
muitas vezes, os programas para tratamento dos 
dados cromatográfi cos manipulam matematica-
mente os dados para que o pico em questão se 
ajuste a formatos pré-defi nidos.

3 Detecção em cromatografia 
gasosa rápida e em 
cromatografia gasosa 
bidimensional abrangente

Uma das tendências em GC é diminuir o 
tempo de análise, aumentando signifi camente 
o número de amostras analisadas no mesmo 
intervalo de tempo e possibilitando o seu uso 
em aplicações que necessitam de resultados 
em poucos minutos. A diminuição no compri-
mento e no diâmetro interno das colunas capi-
lares permite realizar análises cromatográfi cas 
num tempo signifi cativamente menor que nas 

análises que empregam colunas convencionais 
(25-30 m × 0,25-0,32 mm). Ainda, o aumento da 
velocidade do gás de arraste também faz com que 
os analitos sejam eluídos mais rapidamente. Além 
disso, a taxa de aquecimento da coluna cromato-
gráfi ca deve ser maior que em análises conven-
cionais, podendo atingir valores de até 20 °C/s[2].

Quando colunas mais curtas e com diâme-
tro interno e espessura do fi lme da fase esta-
cionária menores são usadas, a capacidade da 
coluna é menor e, portanto, menos amostra pode 
ser injetada sem que ocorra a saturação da fase 
estacionária. Uma consequência natural de todos 
esses fatores é que o tempo de corrida é menor, 
e a banda cromatográfi ca é mais estreita que em 
análises convencionais, da ordem de dezenas ou 
centenas de milissegundos, situação tipicamente 
observada nas análises por GC rápida.

As abordagens discutidas anteriormente 
para diminuição do tempo de análise normal-
mente acarretam a diminuição da resolução cro-
matográfi ca. Contudo, se a resolução entre dois 
picos é maior do que o necessário (separação 
completa entre dois picos corresponde à resolu-
ção de 1,5[12]), a diminuição da resolução pode ser 
aceitável, desde que o valor fi nal seja sufi ciente 
para a separação dos analitos. Em determinadas 
situações, a resolução entre os picos pode ser 
sacrifi cada em função da grande diminuição no 
tempo de análise.

Como explicado anteriormente, a dimi-
nuição do comprimento (e também diâmetro 
interno) da coluna associado ao aumento da 
velocidade do gás de arraste e da taxa de aqueci-
mento resultam, praticamente, na mesma sepa-
ração em menos tempo. Como exemplo, a sepa-
ração completa de 33 ésteres metílicos de ácidos 
graxos levou 25 minutos empregando GC con-
vencional e apenas 2 minutos por GC rápida[20]. 
Porém, o custo para a diminuição do tempo de 
análise foi a perda de resolução entre isômeros 
em dois pontos do cromatograma.

Figura 2 Número de pontos ao longo do pico 
cromatográfi co. Vermelho: pico real. Taxa de 
aquisição: verde > preto > azul.
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A GC rápida pode ser classifi cada de acordo 
com a largura do pico à meia altura e com o 
tempo total da análise[21]. Outros autores levam 
em conta um fator para quantifi car o aumento 
de velocidade, o qual é o resultado da multi-
plicação da diminuição do tamanho da coluna 
pelo aumento na velocidade do gás de arraste 
(ambos em relação às condições convencionais)
[22]. Embora não exista um acordo entre as clas-
sifi cações, os termos GC rápida, muito rápida 
e ultrarrápida são relatados na literatura, nos 
quais as larguras de pico típicas são da ordem de 
200-1000 ms, 30-200 ms e 5-30 ms, respectiva-
mente. Os fundamentos da GC rápida não serão 
discutidos, mas podem ser encontrados em tra-
balhos de revisão da literatura[1-4].

Outra técnica que apresenta picos croma-
tográfi cos estreitos é a GC × GC. Entretanto, ao 
contrário da GC rápida, que tem por objetivo 
diminuir o tempo de análise (e, como consequ-
ência, geralmente leva à diminuição do poder 
de separação), o objetivo principal da GC × GC 
é aumentar o poder de separação em relação 
à GC  convencional. O aumento da resolução 
obtido na GC × GC está relacionado ao aumento 
da capacidade de pico da técnica[23], ou seja, ao 
número máximo de picos separáveis. Como na 
GC × GC são empregadas duas colunas, a capa-
cidade de pico da técnica será o produto da capa-
cidade de pico de cada coluna.

As duas colunas usadas na GC × GC, as 
quais apresentam fases estacionárias diferen-
tes, são conectadas em série, e um dispositivo 
denominado modulador é situado entre elas. A 
primeira coluna tem dimensões convencionais, 
enquanto a segunda é curta e efi ciente (cerca de 
1-2 m × 0,1-0,18 mm). O modulador tem a fun-
ção de coletar continuamente pequenas frações 
do eluato da primeira coluna, reconcentrá-las 
em uma banda estreita e reinjetá-las na segunda 
coluna. Nesse processo, toda a amostra é subme-

tida a dois mecanismos de separação, sendo que 
mecanismos independentes e diferentes são pre-
feríveis para a maior parte das análises. Devido 
ao processo de reconcentração da banda croma-
tográfi ca no modulador e também pelo fato de 
a segunda coluna ser curta e efi ciente, a largura 
dos picos obtidos varia de 50 a 500 ms. Maiores 
detalhes sobre os fundamentos da GC × GC 
podem ser encontrados em outros trabalhos[5-11].

Finalmente, é importante salientar que, 
tanto na GC × GC quanto na GC rápida (em suas 
diferentes classifi cações), a largura dos picos é de 
5 a 1000 vezes menor que na GC convencional e, 
portanto, um destaque deve ser dado na forma 
de detecção dessas duas técnicas. Infelizmente, o 
sistema de detecção de alguns cromatógrafos a 
gás não é adequado para detecção de picos estrei-
tos (principalmente na cromatografi a ultrarrá-
pida) e contribui para o alargamento do pico cro-
matográfi co. Ainda, alguns amplifi cadores são 
ajustados para reduzir o ruído, o que causa a dis-
torção de picos muito estreitos[13]. Dessa forma, 
os sistemas de detecção devem ter constante de 
tempo menor que 10 ms, e a taxa de aquisição 
dos dados deve ser de 100 Hz ou maior para que 
o pico cromatográfi co seja detectado sem distor-
ções. Além disso, o volume interno dos detec-
tores e de suas conexões com a coluna croma-
tográfi ca deve ser o menor possível para evitar 
que dois picos previamente separados na coluna 
sejam novamente misturados no detector. Caso 
o volume interno do detector seja muito elevado, 
pode haver difusão dos analitos dentro da cela 
de medida, o que necessariamente alarga o pico. 
Esse tipo de alargamento é denominado alarga-
mento extracoluna, o qual pode também ocorrer 
no injetor ou em outras conexões[15].

Os detectores usados para monitoramento 
de picos estreitos devem preencher os requisi-
tos descritos anteriormente para que possam 
ser empregados sem comprometer a separa-
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ção cromatográfi ca ou a informação analítica. 
Alguns detectores, como os FID modernos e o 
MS com analisador por tempo de voo (TOF, time 
of fl ight  - TOFMS), podem ser usados sem que 
nenhuma modifi cação seja feita. A constante de 
tempo dos FID mais antigos é muito alta para 
detecção de picos estreitos sem que eles sejam 
deformados. Ainda, em alguns equipamentos 
modernos, é necessário habilitar no soft ware a 
detecção de picos estreitos.

Com respeito aos detectores usados em GC 
rápida, os mais usados são o FID e os MS[3]. O 
FID apresenta taxa de aquisição de até 200 Hz, 
faixa dinâmica de aproximadamente 106, limite 
de detecção de unidades de pg de carbono 1/s, 
além da robustez e fácil operação. Uma alterna-
tiva ao FID poderia ser o TCD usado em ins-
trumentos portáteis; entretanto altos limites de 
detecção e baixa sensibilidade para algumas espé-
cies limitam seu uso. Outros detectores podem 
ser utilizados, porém a frequência de aquisição 
e o volume interno irão defi nir sua aplicabili-
dade. Os detectores de nitrogênio-fósforo (NPD, 
nitrogen phosphorous detector), fotométrico de 
chama (FPD, fl ame photometric detector), ECD e 
TCD podem ser utilizados em GC rápida, pois 
são dotados de eletrônica rápida. Já o TCD e o 
NPD não são adequados para as análises por 
GC ultrarrápidas, uma vez que apresentam célu-
las com grande volume interno[2], o que causa o 
alargamento dos picos e pode levar à coeluição 
de picos previamente separados.

De forma similar, os detectores mais empre-
gados na GC × GC também são o FID o MS, além 
do μECD, este com design modifi cado para uso 
em GC × GC[6,24,25]. O μECD apresenta volume 
interno de 150 μL, taxa de aquisição de até 50 Hz, 
ampla faixa dinâmica e limite de detecção de 
fg/s. Embora a taxa de aquisição seja um pouco 
menor que o ideal para GC × GC, e os picos obti-
dos apresentem um pouco de cauda em compa-

ração com a detecção por FID, deve-se levar em 
consideração a seletividade e a detectabilidade 
do μECD, principalmente para a análise de com-
postos organalogenados[26]. No mesmo sentido, o 
NPD pode ser empregado para detecção seletiva 
de compostos de N e P, porém os picos são assi-
métricos devido ao mecanismo de operação do 
detector, embora a parte eletrônica permita taxas 
de aquisição de até 200 Hz[24].

Dentre os detectores MS, o TOFMS é a 
melhor opção tanto para GC rápida quanto para 
GC × GC devido à alta frequência de aquisição 
desse detector: até 500 espectros de massas com-
pletos por segundo podem ser adquiridos[25]. 
Para picos da ordem de 100 ms, isso representa 
em torno de 50 pontos por pico. A elevada frequ-
ência de aquisição dos TOFMS permite monito-
rar picos extremamente estreitos, além de possi-
bilitar a deconvolução dos espectros de massas 
de compostos coeluídos, a qual é feita por meio 
de soft wares específi cos. Em GC rápida, fazendo 
uso de um GC/TOFMS operado a 500 Hz, com 
faixa de razão massa/carga de 40-200 unidades 
de massa atômica (u.m.a.), dez compostos foram 
separados em apenas 500 ms[20]. Não foram 
observados problemas com o formato do pico 
cromatográfi co, mesmo para picos tão estreitos 
quanto 12 ms. Ferramentas de deconvolução 
espectral foram usadas para isolar o espectro 
de massas de cada um dos picos para posterior 
comparação com as bibliotecas de espectros de 
massas: a deconvolução foi efi ciente desde que 
o tempo de retenção dos picos fosse maior que 
10  ms, e a similaridade entre os espectros de 
massas obtidos e os da biblioteca foram satisfa-
tórios. Assim, em GC rápida (ou ultrarrápida), a 
falta de resolução cromatográfi ca pode ser com-
pensada pela deconvolução espectral.

Por outro lado, o custo de um analisador 
TOFMS é signifi cativamente maior que os outros 
MS. Além disso, quando o TOFMS é usado para 
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a detecção em GC × GC, os arquivos de dados 
gerados são extremamente grandes, da ordem 
de GB, o que demanda o uso de computadores 
com alta velocidade de processamento e elevada 
memória interna.

Ao contrário dos TOFMS, os analisado-
res quadrupolares (qMS) estão disponíveis em 
grande parte dos laboratórios: além do custo 
mais acessível, eles apresentam boa robustez, 
fácil operação e ótima compatibilidade com as 
bibliotecas de espectros de massa[1]. Os qMS 
apresentam a velocidade de varredura fi xa 
(u.m.a./s) e, com isso, a taxa de aquisição dos 
qMS está relacionada com os modos com que 
ele pode ser operado: (i) no modo de varredura 
(full scan), uma grande faixa de razões massa/
carga (40-400) é monitorada e, com isso, a taxa 
de aquisição do detector é de, tipicamente, 20 Hz 
(os mais antigos apresentavam taxas de 2,43 Hz); 
(ii) no modo de íons selecionados (SIM, selected 
íon monitoring), apenas algumas razões massa/
carga são monitoradas e, dessa maneira, é pos-
sível atingir taxas de aquisição de 50 Hz. Uma 
alternativa, que será discutida a seguir, é aumen-
tar a taxa de aquisição por meio da diminuição 
da faixa de razões massa/carga: dessa forma, mais 
pontos por pico serão obtidos e, em alguns casos, 
o espectro incompleto pode ser empregado para 
a identifi cação.

Para picos de cromatografi a rápida de até 
30  ms, a taxa de aquisição de um GC/qMS é 
insufi ciente para determinar o real formato do 
pico cromatográfi co, mesmo quando operado a 
50 Hz. Já para picos com largura de base de cerca 
de 200 ms, o qMS passa a ser adequado. Já para 
GC × GC, embora o qMS não seja o detector 
mais adequado quando comparado ao TOFMS, a 
aplicabilidade da GC × GC/qMS tem sido inves-
tigada devido à disponibilidade de GC/qMS nos 
laboratórios de pesquisa e a possibilidade de 
transformá-lo em um GC × GC pela instalação 

de um kit comercial (ou desenvolvimento do 
mesmo). Uma das primeiras alternativas para 
usar o qMS foi alargar propositalmente o pico 
cromatográfi co, gerando picos de GC × GC da 
ordem de 1 s; como os equipamentos mais anti-
gos adquiriam o sinal à taxa de 2,43 Hz, foram 
obtidos cerca de três pontos por pico, os quais 
foram sufi cientes para identifi cação. Contudo, 
tal alternativa não é aplicável para fi ns quantita-
tivos e, além disso, a capacidade de separação da 
GC × GC foi reduzida[27].

A alternativa de diminuir a faixa de razão 
massa/carga investigada para atingir uma taxa 
de aquisição maior (até 50 Hz) tem sido bastante 
explorada. Assim, em uma análise por GC × GC/
qMS, a faixa de razão massa/carga foi fi xada 
entre 41-228, o que levou à taxa de aquisição de 
20 Hz[28]. Para picos de 100 ms, isso representa 
2 a 3 pontos, os quais podem ser sufi cientes 
para a identifi cação dos compostos. Entretanto, 
a reconstrução do pico cromatográfi co foi pre-
judicada, bem como o tempo de retenção na 
segunda dimensão, sendo que diferentes valores 
foram obtidos para picos modulados pertencen-
tes ao mesmo composto. Portanto, para os detec-
tores qMS que alcançam taxas máximas de 20 Hz 
para espectros de massas com faixa reduzida, o 
objetivo fi nal da análise deve ser qualitativo ou 
quantitativo, visto que as condições experimen-
tais para cada caso são contrárias.

Já para detectores com velocidade maior, 
de 10.000 u.m.a./s, e para faixa de m/z restrita 
a 95  unidades, é possível alcançar 50 Hz com 
um qMS. Essa taxa de aquisição é sufi ciente para 
quantifi cação de picos com largura de base menor 
que 200 ms. Por fi m, para novos equipamentos, 
que alcançam a velocidade de 20.000 u.m.a./s, é 
possível alcançar a taxa de aquisição de 50 Hz 
para a faixa de massas de 40-330 m/z[29]: isso cor-
responde a 20 pontos para um pico com largura 
de base de 400 ms. Dessa forma, a informação 
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quantitativa é preservada e, além disso, é possível 
realizar a identifi cação dos compostos utilizando 
todo o espectro de massas (se a massa molecular 
for menor que 330). Essa alternativa parece ser 
bastante viável, pois possibilita a análise quali-
tativa e quantitativa sem necessitar do TOFMS. 
Entretanto, se uma faixa de massas maior se faz 
necessária para fi ns qualitativos, a taxa de aquisi-
ção deve diminuir para 25 Hz ou 33 Hz, ou seja, 
sempre há uma relação entre a largura dos picos 
e a taxa de aquisição do qMS, esta última alte-
rada pela modifi cação da faixa de razão massa/
carga investigada: quanto menor a largura do 
pico, maior deve ser a taxa de aquisição, o que 
é normalmente alcançado pela diminuição do 
intervalo de razão massa/carga.

Outra característica dos qMS é que, quando 
eles são operados a altas taxas de aquisição, pode 
ocorrer a distorção do espectro de massas ao 
longo do pico (“spectral skewing”), a qual está 
relacionada com a variação do fl uxo de íons den-
tro da fonte de ionização[15,19]. Esse fenômeno, 
que pode levar a problemas na identifi cação dos 
compostos, pode ser detectado observando-
-se a variação na razão entre a intensidade de 
alguns íons (geralmente os mais abundantes) 
para cada espectro de massas obtido ao longo do 
pico cromatográfi co[19]. A demonstração desse 
efeito foi apresentada pela comparação entre 
espectros de massas obtidos experimentalmente 
em diferentes taxas de aquisição com os espec-
tros de massas de bibliotecas. Utilizando-se um 
GC/qMS, os espectros foram obtidos para a faixa 
de 40-240 m/z, com taxas de aquisição de 1000 e 
11.111 u.m.a./s. Observou-se que o valor de 
similaridade foi um pouco menor para a taxa de 
aquisição mais elevada e que alguns compostos 
apresentaram pequena distorção nos espectros 
de massa. Resultados similares foram obtidos[15] 
quando taxas de aquisição de 10 Hz foram com-
paradas com taxas menores: para 10 Hz, a simi-

laridade espectral foi inferior às taxas de aquisi-
ção menores. A distorção espectral também foi 
avaliada para o qMS no modo SIM para apenas 
três íons[29], sendo observada pequena variação 
nas intensidades relativas dos íons monitorados.

Por fi m, algumas comparações entre qMS 
e TOFMS são mostradas para análises por 
GC × GC. Para a análise de óleo essencial de euca-
lipto, a taxa de aquisição do GC × GC/qMS foi de 
25 Hz para um intervalo de razão massa/carga 
entre 41 e 228 u.m.a.; já para o GC × GC/TOFMS, 
os valores foram 100 Hz e 45-415 u.m.a., respec-
tivamente[30]. Comparação semelhante havia sido 
feita na análise de voláteis de café[31]. Em ambos 
os estudos, o desempenho do TOFMS foi supe-
rior tanto em detectabilidade quanto em qua-
lidade dos espectros de massas obtidos, o que 
acarretou maior número de compostos identifi -
cados em relação ao qMS. Contudo, ainda não 
há uma comparação entre TOFMS e qMS que 
operam a 20.000 u.m.a./s.

4 Considerações finais

A detecção em cromatografi a gasosa rápida 
e em cromatografi a gasosa bidimensional abran-
gente apresenta algumas peculiaridades em 
relação à GC convencional. Devido às menores 
larguras de base dos picos, o sistema de detec-
ção deve ser rápido o sufi ciente para monitorar 
o efl uente da coluna cromatográfi ca. Em ambas 
as técnicas, o detector por ionização em chama é 
intrinsecamente adequado para realizar a detec-
ção, bem como os espectrômetros de massas com 
analisadores por tempo de voo. Para os demais 
detectores, modifi cações na geometria ou nas 
condições operacionais são necessárias, como 
no caso dos qMS, no qual o custo para alcançar 
maiores taxas de aquisição é a perda da informa-
ção espectral. Porém, para os qMS modernos, os 
quais alcançam velocidade de até 20.000 u.m.a./s, 



Detecção em Fast–GC e GC × GC Pedroso MP

Scientia Chromatographica 2011; 3(2):145-154 153

grande parte do espectro de massa dos compos-
tos pode ser analisada com taxa de aquisição de 
até 50 Hz, possibilitando a análise qualitativa e 
quantitativa da amostra.
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Resumo

O interesse por sistemas e colunas cromatográfi cas que permitem análises mais rápidas tem crescido nos 
últimos anos. Recentemente, a introdução de colunas com partículas superfi cialmente porosas sub-3 μm 
mostrou-se como uma alternativa interessante aos sistemas e colunas de UHPLC que operam em 
pressões próximas ou superiores a 1000 bar. Essas novas colunas têm apresentado efi ciências próximas às 
de colunas UHPLC mencionadas acima, porém sob menores pressões, possibilitando ainda análises mais 
rápidas do que em HPLC tradicional. Um aspecto importante do uso de colunas com mais alta efi ciência 
é o aumento da demanda por sistemas de cromatografi a com uma reduzida dispersão extracoluna 
das bandas cromatográfi cas. Nesse contexto, esse artigo apresenta a avaliação do efeito de diversos 
parâmetros relacionados com a dispersão extracoluna sobre o desempenho de uma coluna preenchida 
com partículas superfi cialmente porosas, dando sequência ao artigo publicado na edição anterior, o qual 
trazia uma detalhada discussão sobre o papel desempenhado por cada um desses parâmetros.
Palavras-chave
HPLC; partículas superficialmente porosas; volume extracoluna; eficiência; instrumentação.

Influence of instrumental parameters on the performance of HPLC column 
packed with superficially porous particles sub-3 m

Abstract

There is a growth interest in chromatographic systems and columns that allow faster analysis. Recently, 
the introduction of sub-3 μm superficially porous particles has been showing an interesting alternative 
to UHPLC systems and columns, which work at pressures of about 1000 bar. The chromatographic 
efficiency of these new columns have been almost reaching that one of the above mentioned UHPLC 
columns, but under lower pressures; moreover, they have been allowing faster analyses than those 
obtained with traditional HPLC. A relevant aspect of using very high efficient columns is the increased 
demand for HPLC systems with reduced extracolumn dispersion of the chromatographic bands. In this 
context, this article presents the evaluation of the effects of several parameters on the performance of 
columns packed with superficially porous particles, forwarding the article published in the previous 
edition, which brought a detailed discussion about the hole of each of those parameters.
Keywords
HPLC; superficially porous particles; extra-column volume; efficiency; instrumentation.
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oferecem colunas cromatográfi cas. Dentre as 
recomendações existentes, algumas são bastante 
pertinentes como:

1. Ajustes nas condições de detecção. Uma 
sugestão é diminuir o tempo de resposta 
do detector e aumentar a frequência de 
aquisição de dados.

2. Substituir a tubulação do equipamento 
por tubos de menor comprimento e 
diâmetro interno.

3. Substituir uma célula de detecção conven-
cional por uma de menor volume.

4. Adequar o volume de injeção da amostra.
Os ajustes das condições de detecção estão 

relacionados com três parâmetros: a taxa de aqui-
sição de dados do detector, o seu tempo de res-
posta e o volume interno da célula de detecção.

Os detectores necessitam ter a diminuição 
do volume da célula para manter a concentra-
ção e o sinal analítico (baixa dispersão da amos-
tra), mantendo ainda o maior possível caminho 
óptico, a fi m de se obter alta detectabilidade. A 
constante de tempo do detector deve ser sufi -
cientemente rápida (≤ 100 ms) devido às estrei-
tas larguras de base dos picos (apenas poucos 
segundos) e às altas taxas de amostragem e aqui-
sição dos dados que são necessárias para adqui-
rir dados sufi cientes em curto espaço de tempo; 
assim os eventos de aquisição e tratamento ele-
trônico-computacional dos dados são ajustados 
de forma a obter um número mínimo de pontos 
de aquisição ao longo do pico cromatográfi co 
(geralmente 20) e minimizar signifi cadamente 
o ruído da linda de base sem, ao mesmo tempo, 
provocar o alargamento dos picos[6].

Para as tubulações do equipamento (todas 
entre o injetor e o detector) é recomendada 
a substituição por tubos com d.i. de 127 μm 
(0,005”) com o menor comprimento possível. 
Esses tubos contribuem com ECV de apenas 
0,13 μL.cm–1, o qual é mais compatível com os 

1 Introdução

Tem havido um grande interesse no tipo de 
análise por HPLC (Cromatografi a Líquida de 
Alta Efi ciência), atualmente denominada como 
“ultrarrápida”. Em complementação à já con-
solidada UHPLC (Cromatografi a Líquida de 
Ultraefi ciência), a qual utiliza pressões incompa-
tíveis com a HPLC tradicional, a recente intro-
dução de colunas preenchidas com partículas 
superfi cialmente porosas sub-3 μm (as quais 
têm sido denominadas “SPP sub-3 μm”, do inglês 
superfi cially porous particles) tornou possível 
análises efi cientes e em um tempo mais curto em 
sistemas HPLC limitados a pressões mais baixas 
do que as usadas em UHPLC.

O desempenho geral da maior parte das 
separações cromatográfi cas pode ser prejudicado 
pelos efeitos do “volume extracoluna” (ECV) e 
algumas más confi gurações da aquisição e tra-
tamento do sinal do detector. Conforme discu-
tido no artigo dessa seção publicado na última 
edição, vários parâmetros instrumentais de um 
HPLC convencional, se não forem ajustados 
apropriadamente, podem prejudicar a efi ciência 
intrínseca das modernas colunas SPP sub-3 μm. 
No artigo anterior, foi feita uma discussão sobre 
o papel desses parâmetros frente à efi ciência cro-
matográfi ca, por meio do aumento da dispersão 
extracoluna das bandas cromatográfi cas[1].

Uma vez que, em sistemas de cromatografi a 
rápida, os picos eluem em tempos mais curtos, 
em bandas com um pequeno volume em relação 
a separações convencionais, modifi cações devem 
ser feitas em um HPLC convencional, para que 
o máximo da efi ciência das colunas possa ser 
obtido durante a análise.

Diferentes recomendações visando melho-
rar o resultado das separações cromatográfi cas 
vêm sendo sugeridas, principalmente em manu-
ais de empresas que vendem produtos para cro-
matografi a[2-5], na maior parte, empresas que 
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radas soluções diluídas de trabalho na fase móvel 
das análises. Os respectivos padrões foram agru-
pados em três misturas, de acordo com as suas 
classes, os hidrocarbonetos policíclicos aromáti-
cos (PAH), as fl uoroquinolonas (FQ) e as sulfo-
namidas (SF). Utilizou-se, no preparo das fases 
móveis, água ultrapurifi cada, acetonitrila (grau 
HPLC) e, eventualmente, ácido fórmico (grau 
analítico).

2.2 Sistemas cromatográficos e coluna

Foram usados dois sistemas HPLC conven-
cionais da série 20A Prominence, Shimadzu, 
contendo bombas LC-20AD, amostrador auto-
mático SIL-20A e -20AC, forno para colunas 
CTO-20A e detector UV-Vis SPD-20A, entre 
outros dispositivos. Adicionalmente, em alguns 
experimentos, utilizou-se um injetor manual 
Rheodyne, modelo 7725i, com alça de amos-
tragem de 20 μL. Utilizou-se uma coluna com 
partículas SPP do tipo Poroshell 120 EC-C18 
(100 × 3,0 mm, 2,7 μm), Agilent, precedida por 
um fi ltro pré-coluna de baixa dispersão (2 μm) 
do mesmo fabricante.

Uma vez que foram avaliadas diferentes con-
dições cromatográfi cas e instrumentais, adequa-
das a cada experimento, os detalhes pertinentes 
a cada situação serão apresentados junto aos seus 
respectivos resultados e discussões.

2.3 Parâmetros cromatográficos 
avaliados

Inicialmente foram comparados dois sis-
temas cromatográfi cos da mesma série com 
arranjos instrumentais diferentes. Cada sistema 
foi confi gurado com o menor volume extraco-
luna possibilitado pelo arranjo instrumental do 
equipamento (denominados HPLC 1 e HPLC 2), 
utilizando ainda as condições de detecção que 
propiciassem o menor alargamento da banda 
cromatográfi ca. A seguir foi avaliado o efeito, 

sistemas otimizados. Não se recomendam tubos 
ainda mais estreitos, pois eles apresentam maior 
facilidade de obstruções e elevam de maneira 
incompatível a pressão extracoluna do equipa-
mento. Contudo, em equipamentos confi gura-
dos para colunas com menor diâmetro interno, 
tubos ainda mais estreitos podem ser requeridos.

A injeção da amostra é crítica mesmo nos 
casos de análises por HPLC convencional. No 
caso de sistemas com colunas mais efi cientes, a 
introdução da amostra torna-se ainda mais crí-
tica. O volume de injeção de amostra deve ser 
reduzido com a fi nalidade de evitar o espalha-
mento da amostra e, consequentemente, o alar-
gamento do pico cromatográfi co.

Neste artigo, uma coluna preenchida com 
partículas SPP sub-3 μm foi utilizada de maneira 
a avaliar o efeito de diferentes parâmetros pre-
sentes em um HPLC tradicional. Teve-se por 
objetivo ilustrar numericamente e visualmente 
esses efeitos sobre a efi ciência cromatográfi ca 
ou sobre parâmetros derivados dela. Com essa 
abordagem, pretende-se racionalizar a escolha 
dos parâmetros instrumentais para a análise com 
o objetivo de não prejudicar substancialmente a 
efi ciência, contudo sem sacrifi car outras caracte-
rísticas cromatográfi cas, tais como as limitações 
de pressão do equipamento e a relação sinal/
ruído dos picos cromatográfi cos obtidos.

2 Materiais e métodos

2.1 Padrões e reagentes

Foram utilizados padrões analíticos de ura-
cila, naft aleno, antraceno, fenantreno, pireno, 
levofl oxacina, pefl oxacina, ciprofl oxacina, enro-
fl oxacina, sulfacetamida, sulfadiazina, sulfatia-
zol, sulfamerazina, sulfametazina, sulfametazol, 
sulfacloropiridazina, sulfametoxazol, sulfadime-
toxina e sulfaquinoxalina. A partir de soluções-
-estoque em solventes apropriados, foram prepa-
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intrínseca da coluna. Para a vazão de maior efi -
ciência cromatográfi ca, foi feita a comparação 
entre as efi ciências e a relação sinal/ruído obti-
das com ambas as células. Foram também com-
parados os cromatogramas da mistura de FQ, em 
análise por gradiente, de maneira a observar o 
efeito da célula de detecção sobre a resolução do 
cromatograma.

2.3.2 Teste 2 – avaliação da frequência 
e tempo de resposta do detector 
sobre a efi ciência, resolução e 
relação sinal/ruídos dos picos 
cromatográfi cos

Foram obtidos cromatogramas nas con-
dições de 10 Hz e 0,02 segundos; 3,3 Hz e 
0,02 segundos; 3,3 Hz e 0,5 segundos; e 1,0 Hz e 
1,0 segundo. Por meio desses resultados, foi feita 
comparação das efi ciências e relações sinal/ruído 
para os picos do naft aleno e pireno.

2.3.3 Teste 3 – avaliação do volume 
da tubulação sobre efi ciência e 
resolução dos picos cromatográfi cos

Foram utilizadas três diferentes tubula-
ções de ligação entre a válvula do amostrador 
automático e a entrada da coluna. As duas pri-
meiras foram constituídas de tubulação PEEK 
“ vermelha”, com 127 μm de diâmetro interno, 
uma com 30 cm de comprimento e aproxima-
damente 3,8 μL de volume interno, e a outra 
com 60  cm e aproximadamente 7,6 μL; adicio-
nalmente foi avaliada tubulação PEEK “alaran-
jada”, com 508 μm de diâmetro interno e 30 cm 
de comprimento, com aproximadamente 60,8 μL 
de volume interno. Em todas as situações, foram 
calculadas as efi ciências para os picos do naft a-
leno e pireno na mistura dos PAH e compara-
das as resoluções com os cromatogramas das 
FQ e SF.

sobre a efi ciência, da presença do fi ltro pré-
-coluna de baixa dispersão precedendo a coluna 
analítica, optando-se por utilizá-lo em todas as 
análises subsequentes.

2.3.1 Teste 1 – avaliação do volume da 
célula de detecção e infl uência da 
vazão sobre a efi ciência, resolução 
e relação sinal/ruído dos picos 
cromatográfi cos

Após os testes preliminares, foi utilizado 
o sistema HPLC 2 no restante dos experimen-
tos. Foram comparadas as efi ciências do inje-
tor manual e do amostrador automático, sob 
condições ótimas, para os picos dos PAH, inje-
tando-se 2 μL de solução em ambos os casos, 
constatando-se ausência de diferenças entre 
ambos. Com as condições de detecção que pro-
piciam o menor alargamento da banda croma-
tográfi ca (frequência de aquisição de 10 Hz e 
tempo de resposta de 0,02 segundos), foram 
construídos gráfi cos de van Deemter para os 
analitos naft aleno e pireno, comparando uma 
célula de detecção convencional (12 μL de 
volume e 10  mm de caminho óptico) e uma 
célula de detecção semimicro (2,4 μL de volume 
e 3 mm de caminho óptico). Primeiramente, 
foi utilizado o injetor manual, o qual permi-
tia a utilização de pressões de até 400  bar no 
sistema HPLC; a seguir, para as outras curvas 
comparativas, foi utilizado o amostrador auto-
mático, limitando a pressão máxima do sistema 
em pouco mais do que 200 bar.

A partir desses experimentos, foram calcu-
ladas as efi ciências para os picos do naft aleno e 
pireno na separação isocrática dos PAH, sendo 
também construídas curvas de van Deemter. 
Adicionalmente, considerando todos os analitos 
da mistura dos PAH, foi feita curva das variân-
cias dos picos cromatográfi cos em função dos 
respectivos volumes de retenção para estimativa 
da variância extracoluna e da efi ciência média 
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micro de 2,1 mm de diâmetro. Apenas como 
uma referência inicial, as colunas “solvent saver” 
requerem uma vazão de 0,43 mL/min para 
equivalerem em velocidade linear de análise a 
uma coluna similar com 4,6 mm de diâmetro a 
1,0 mL/min.

Os sistemas HPLC 1 e 2 utilizados estavam 
confi gurados em arranjos instrumentais ligei-
ramente diferentes. Portanto, foram feitas com-
parações entre ambos de maneira a verifi car se 
pequenas modifi cações no posicionamento dos 
módulos cromatográfi cos poderiam provocar 
uma diferença perceptível na efi ciência croma-
tográfi ca. Uma vez que ambos os equipamentos 
estavam confi gurados em suas condições ótimas 
de efi ciência no momento das análises, não foi 
possível observar diferenças na efi ciência e perfi l 
cromatográfi co entre ambos os equipamentos, 
demonstrando que, de fato, ambos poderiam ser 
usados adequadamente com a coluna em ques-
tão. Por questões de facilidade de acesso para 
modifi cações nas confi gurações instrumentais, 
optou-se então por realizar o restante dos expe-
rimentos de confi guração instrumental no deno-
minado HPLC 2.

Atualmente tem sido recomendado o uso 
de fi ltros pré-coluna como forma de prevenção à 
obstrução dos frits de entrada da coluna, sem que 
seja adicionado um excesso de volume extraco-
luna, como os que são causados por pré-colunas 
incompatíveis. Neste trabalho, optou-se pelo uso 
de um fi ltro de baixa dispersão, tido como apro-
priado para o tipo de coluna utilizado. Conforme 
pode ser observado pelas bandas cromatográfi -
cas comparadas (Figura 1), com e sem a presença 
do fi ltro pré-coluna, nenhuma diferença foi per-
cebida com relação ao alargamento das bandas 
e consequente perda de efi ciência. Dessa forma, 
foi confi rmada a adequação do fi ltro pré-coluna 
à sua fi nalidade, tendo ele sido mantido no res-
tante dos experimentos.

2.3.4 Teste 4 – avaliação do volume 
de injeção e efeito focalizador 
do gradiente sobre a eficiência, 
resolução e relação sinal/ruído 
dos picos cromatográficos

Foram avaliadas injeções de 1, 2, 5 e 10 μL 
utilizando-se o amostrador automático. 
Conforme, anteriormente, foram avaliadas as 
efi ciências e relações sinal/ruído para os picos 
do naft aleno e pireno na mistura dos PAH. 
Adicionalmente, visualmente foram compara-
das as diferentes efi ciências por meio da super-
posição dos picos cromatográfi cos de interesse, 
com o ajuste da escala dos cromatogramas. 
No caso das injeções em gradiente, com mis-
tura das FQ e SF, foi possível ainda visualizar o 
efeito da focalização dos analitos, comparando 
os primeiros picos com os últimos picos eluí-
dos no cromatograma.

2.3.5 Demais ajustes e avaliações das 
condições cromatográficas

De maneira a obter menor pressão croma-
tográfi ca no sistema e, consequentemente, tra-
balhar em maiores vazões, mesmo sob restritas 
limitações de pressão máxima, foram avaliadas 
as separações a 30 e a 40 °C, bem como o com-
portamento cromatográfi co e vazões máximas 
alcançadas em cada situação.

3 Resultados e discussões

Selecionou-se uma coluna SPP sub-3 com 
dimensões de 100 × 3,0 mm. Colunas com 
3,0  mm de diâmetro têm sido denominadas 
“solvent saver” por apresentarem um consumo 
menor de fase móvel em relação a colunas de 
diâmetro interno convencional de 4,6 mm, ao 
mesmo tempo em que não possuem condições 
tão exigentes de instrumentação (a respeito dos 
volumes extracolunas) como as colunas semi-
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3.1 Avaliação do teste 1 – volume da 
célula de detecção

Apesar de as bombas e demais confi gura-
ções dos sistemas HPLC utilizados serem com-
patíveis com pressões de até 400 bar, os amos-
tradores automáticos utilizados eram limitados 
a pressões de aproximadamente 200 bar, fato 
esse que limitaria a utilização da coluna analítica 
até um terço de sua pressão máxima de trabalho 
(600 bar). Dessa forma, para avaliação da coluna 
em velocidades mais altas de análise, na cons-
trução das curvas de van Deemter, uma válvula 
de injeção manual também foi utilizada. Com 
essa confi guração, a coluna analítica pode ser 
operada até vazões de 1,3 mL/min, sem ultra-
passar a pressão de 400 bar (em condições de 
análise similares àquelas do cromatograma da 
Figura 1). Em sistemas HPLC mais modernos, 
os quais suportam pressões mais altas, vazões 
ainda maiores podem ser utilizadas, até o limite 
de 600  bar. Com relação à efi ciência cromato-
gráfi ca, não foram observadas diferenças entre a 
injeção manual e a injeção automática de volu-
mes de 2 μL de amostra nas condições ótimas 
de vazão.

A Figura 2 mostra uma comparação entre 
as efi ciências obtidas para os picos do naft a-
leno e pireno nos seus máximos de efi ciência 
(segundo o gráfi co de van Deemter), a 0,8 e 
0,7 mL/min de vazão, respectivamente. Como 
pode ser observado, há uma perda de 7,8% na 
efi ciência do pico mais retido (pireno) e de 9,9% 
no menos retido (naft aleno). Todavia, a escolha 
da melhor célula de detecção deve ser feita com 
cuidado, pois o uso de uma célula semimicro 
pode levar a uma menor razão sinal/ruído para 
os picos registrados. Por exemplo, nos expe-
rimentos realizados para o pireno, na Figura 
2, houve uma redução de 20,8% na intensi-
dade observada para o pico cromatográfi co e o 
dobro da intensidade do ruído na linha de base, 

Figura 1 Avaliação da utilização de um fi ltro pré-
coluna de baixa dispersão precedendo a coluna 
analítica. a) banda cromatográfi ca preta (por cima) 
– Análise com a utilização do fi ltro; e b) banda 
cromatográfi ca verde (por baixo) – Análise sem 
a utilização do fi ltro. Destaque para o pico do 
antraceno, normalizado para a mesma altura, de 
maneira a favorecer a comparação da largura da 
banda. Condições gerais: detecção a 10 Hz, fi ltro de 
resposta de 0,02 segundos, vazão de 0,4 mL/min de 
mistura ACN:H2O, 60:40 (v/v), volume de injeção de 
2 µL e temperatura do forno a 30 °C.

Figura 2 Comparação entre as efi ciências máximas 
obtidas para os picos do naftaleno e pireno usando 
uma célula de detecção convencional e uma célula 
semimicro. Condições gerais: detecção a 10 Hz, fi ltro 
de resposta de 0,02 segundos, fase móvel ACN:H2O, 
60:40 (v/v), volume de injeção de 1 µL e temperatura 
do forno a 40 °C. Vazões utilizadas: 0,8 mL/min para 
o naftaleno e 0,7 mL/min para o pireno.



Parâmetros instrumentais sobre colunas SSP sub-3 m Amparo MR, Franzini CD, Schiavon B, Carvalho LS, Santos Neto AJ

Scientia Chromatographica 2011; 3(2):157-172 163

levando a uma redução de 60% da razão sinal/
ruído desse pico com o uso da célula semimicro. 
Diante desse resultado, observa-se que a melhor 
efi ciência contrasta com uma razão sinal/ruído 
inferior. Em situações reais, a escolha do ana-
lista deve ser ponderada de acordo com o parâ-
metro mais importante para a análise. Se o mais 
importante for a efi ciência e, ainda, se um limite 
de detecção (LD) e quantifi cação (LQ) mais bai-
xos não forem necessários, a célula semimicro 
torna-se então a melhor escolha. Por outro lado, 
se a efi ciência não for tão limitante, mas sim a 
busca por menores valores de LD e LQ, a esco-
lha pelo uso da célula convencional deve ser 
considerada. Uma sugestão seria a verifi cação 
da infl uência de ambas as células frente à situa-
ção real de análise. Um exemplo pode ser obser-
vado na Figura 3, onde se normaliza e detalha 
uma região do cromatograma da separação de 
padrões de FQ em uma célula convencional e em 
uma célula semimicro. Observa-se que há uma 
perda de efi ciência com o uso da célula conven-
cional, porém essa perda não chega a ser crítica 
para a separação em questão. Numericamente 
há uma redução na resolução do primeiro par 
de 2,34 para 1,62 e do segundo par de 1,99 para 
1,48; todavia a razão sinal/ruído com a célula 
convencional é o dobro daquela obtida com a 
célula semimicro.

Para obter-se a efi ciência intrínseca da 
coluna e ter uma estimativa da variância extra-
coluna obtida com o sistema em condições óti-
mas de análise, foi construída uma curva das 
variâncias dos picos dos PAH em função dos 
volumes de retenção ao quadrado. Como foi 
demonstrado no artigo anterior[1], o valor do 
intercepto desse gráfi co equivale à variância 
extracoluna e a inclinação, ao inverso da efi ciên-
cia (1/N). A Figura 4 ilustra essa curva, onde se 
verifi ca uma variância de 63 μL2 e uma efi ciência 
de 19594 pratos.

3.2 Avaliação do teste 2 – condições 
do detector

Conforme mencionado anteriormente, as 
condições de aquisição e atenuação do ruído 
confi guradas para a detecção dos picos cromato-
gráfi cos podem causar prejuízos à efi ciência cro-
matográfi ca. Por outro lado, com o aumento da 
frequência de aquisição e redução no tempo de 
resposta do detector (responsável pela atenuação 
do ruído), um aumento do ruído da linha de base 
é observado, levando à redução da relação sinal/
ruído dos picos detectados. O detector utilizado 
nesses experimentos tinha a capacidade de tra-
balhar com aquisição máxima de 10 Hz e com 
um fi ltro de resposta mínimo de 0,02  segundos. 
É importante ressaltar o aumento recente no 
número de modelos de detectores de diversos 
fabricantes, capazes de atuar em frequências mais 
altas de aquisição, justamente pela demanda tra-
zida pela UHPLC e cromatografi a rápida. Com 
relação à frequência de aquisição, um valor 

Figura 3 Destaque de uma parte dos cromatogramas 
normalizados das FQ comparando uma célula 
semimicro (verde) e uma célula convencional (preto). 
Os picos correspondem a levofl oxacina, pefl oxacina e 
ciprofl oxacina (em ordem crescente de retenção). Os 
cromatogramas foram normalizados para obterem-se 
intensidades iguais, de maneira a favorecer a 
comparação do alargamento das bandas. Condições 
gerais: detecção a 3,3 Hz, fi ltro de resposta de 
0,02 segundos, separação por gradiente, temperatura 
do forno a 40 °C, vazões de 0,6 mL/min e volume de 
injeção de 2 µL.
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adequado pode ser estimado pelos picos mais 
estreitos de interesse, calculando-se a frequência 
mínima para a aquisição de, ao menos, 20  pontos 
ao longo da banda cromatográfi ca. Por serem 
valores facilmente confi gurados via soft ware, 
o teste das melhores condições de aquisição do 
cromatograma pode ser facilmente executado. 
As Figuras 5 e 6 ilustram o efeito de diferentes 
condições de detecção para picos da mistura de 
PAH. A redução na frequência de aquisição de 
10 Hz para 3,3 Hz causou uma redução de 6 a 7% 
na efi ciência para os picos dos PAH, sabendo que 
o pico mais afetado costuma ser aquele menos 
retido, e, por consequência, mais estreito. Por 
outro lado, a mudança citada acima elevou a 
razão sinal/ruído do pireno em 28% devido ao 
menor ruído observado na linha de base e ligeiro 
aumento na intensidade do pico cromatográfi co. 
Como pode ser observado, o uso de um tempo 
de resposta maior (0,5 segundos), ou mesmo 
uma frequência menor (1 Hz), provoca perdas 
excessivas de efi ciência, especialmente para os 
picos menos retidos. Com relação ao ruído da 
linha de base, um aumento excessivo do tempo 
de resposta não contribui tanto quanto a redução 
na frequência de aquisição, com base nos resul-
tados apresentados, de modo que o aumento de 
0,02 para 0,5  segundos, mantendo a frequência 
em 3,3 Hz, elevou de 28 para 32% os ganhos em 
relação à condição 10 Hz e 0,02 segundos.

De acordo com a discussão anterior, o ajuste 
da frequência de aquisição deve levar em conta a 
situação real de análise. Tomando como exemplo 
a separação das fl uoroquinolonas apresentada na 
Figura 7, para a largura apresentada pelos picos, 
uma frequência de 3,3 Hz foi sufi ciente. Pode-se 
observar, pela comparação dos cromatogramas, 
que o perfi l e largura dos picos mantiveram-se 
idênticos, tendo-se de diferença apenas a redu-
ção do ruído da linha de base; fato esse que dobra 
a relação sinal/ruído desses analitos. O detalhe 

Figura 4 Gráfi co da variância em função do quadrado 
do volume de retenção para a análise da mistura de PAH. 
Condições gerais: detecção a 10 Hz, fi ltro de resposta de 
0,02 segundos, célula semimicro, fase móvel ACN:H2O, 
60:40 (v/v), volume de injeção de 1 µL, temperatura do 
forno a 40 °C e vazão a 0,8 mL/min.

da Figura 7 demonstra que as bandas cromato-
gráfi cas de ambas as aquisições foram perfeita-
mente sobrepostas, ressaltando que a redução 
de frequência não trouxe prejuízo para a efi -

Figura 5 Comparação entre as efi ciências obtidas 
para os picos do naftaleno e pireno usando diferentes 
frequências e tempos de resposta do detector. 
Condições gerais: fase móvel ACN:H2O, 60:40 (v/v), 
volume de injeção de 1 µL, temperatura do forno a 
40 °C, vazão de 0,8 mL/min e célula semimicro.
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Figura 6 Comparação entre as razões sinal/ruído 
para o pico do pireno usando diferentes frequências 
e tempos de resposta do detector. Condições gerais: 
fase móvel ACN:H2O, 60:40 (v/v), volume de injeção 
de 1 µL, temperatura do forno a 40 °C, vazão de 
0,7 mL/min e célula semimicro.

Figura 7 Parte dos cromatogramas das FQ comparando a aquisição em 3,3 Hz e 0,02 segundos (verde) com a 
aquisição em 10 Hz e 0,02 segundos (preto). Os picos correspondem a levofl oxacina, pefl oxacina, ciprofl oxacina 
e enrofl oxacina (em ordem crescente de retenção). No destaque, a sobreposição não normalizada do pico da 
ciprofl oxacina nas duas condições de detecção. Condições gerais: separação por gradiente, temperatura do 
forno a 30 °C, vazão de 0,5 mL/min, volume de injeção de 1 µL e célula semimicro.

ciência. É importante ressaltar que essa análise 
foi realizada a uma vazão de 0,5 mL/min, sob 
aproximadamente 200 bar de pressão; em uma 

condição mais rápida de análise, por exemplo, 
triplicando-se a vazão e chegando-se ao limite de 
pressão recomendado para a coluna, ao menos 
o triplo da frequência de aquisição desse experi-
mento deveria ser utilizado.

3.3 Avaliação do teste 3 – volume das 
tubulações

É reconhecido que o volume excessivo das 
tubulações é uma das principais fontes de pro-
blemas de alargamento de picos em equipamen-
tos antigos, não confi gurados para cromatogra-
fi a rápida. A Figura 8 ilustra o quanto o excesso 
de volume nas tubulações pode atrapalhar a 
efi ciência cromatográfi ca. Comparando-se 
diferentes tubos na ligação entre o injetor e a 
coluna, pode-se observar a crítica infl uência 
dessa variável. O comprimento mínimo de 
tubulação necessária para conectar a coluna 
(colocada no forno) à válvula de injeção do 
amostrador automático é de 30 cm, sendo que, 
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3.4 Avaliação do teste 4 – volume de 
injeção

O volume de injeção máximo permitido em 
uma coluna, sem causar alargamento, depende 
do fator de retenção dos compostos de interesse, 
bem como da modalidade de análise. É sabido 
que a injeção da amostra em solução bem mais 
fraca do que a fase móvel leva à focalização dos 
analitos e que um efeito similar também é obser-
vado para os picos mais retidos em uma análise 
por gradiente. A Figura 9 demonstra que a inje-
ção da mistura de PAH em volumes crescentes 
até 10 μL não provocou o alargamento dos picos. 
Dado o fator de retenção de todos os analitos e o 
percentual de acetonitrila utilizada na fase móvel 
isocrática (60%), observa-se que tanto o naft aleno 
quanto o pireno (o menos e mais retido dos anali-
tos, respectivamente) foram bem focalizados.

com esse comprimento, o ajuste da coluna 
dentro do forno é bastante difícil. Idealmente, 
um tubo de 60 cm permite o ajuste da coluna 
na vertical, facilitando o manuseio e trocas de 
colunas. Comparando-se a utilização de tubos 
de PEEK vermelho (127 μm d.i.) de 30 e 60 cm, 
não se observou qualquer diferença no croma-
tograma dos PAH, inclusive para o pico da ura-
cila, o qual tem fator de retenção praticamente 
nulo. Por outro lado, o uso de um tubo inapro-
priado, mesmo que no menor comprimento 
possível (tubo laranja com 30 cm), provocou 
perdas enormes de efi ciência. O pico do pireno 
na Figura 8 apresenta uma redução de 34% em 
sua efi ciência, enquanto o pico do naft alento 
(menos retido) é demasiadamente alargado ao 
ponto de sofrer também um grande prejuízo em 
sua simetria.

Figura 8 Cromatogramas normalizados dos PAH comparando tubulação pré-coluna com 60,8 µL (verde) e 7,6 µL 
(preto). Os picos correspondem a naftaleno, antraceno, fenantreno e pireno (em ordem crescente de retenção). No 
destaque, a sobreposição, normalizada para a altura, dos picos cromatográfi cos, ilustrando o maior alargamento 
do pico menos retido. Condições gerais: fase móvel ACN:H2O, 60:40 (v/v), volume de injeção de 1 µL, temperatura 
do forno a 40 °C, vazão de 0,7 mL/min, célula semimicro, detecção a 10 Hz e tempo de resposta de 0,02 segundos. 
Tubulação com aproximadamente 60,8 µL correspondente a 30 cm de tubo de PEEK alaranjado (508 µm d.i.) e 
com aproximadamente 7,6 µL correspondente a 60 cm de tubo PEEK vermelho (127 µm d.i.).
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por moléculas polares com diferentes graus de 
hidrofobicidade. A análise dessas SF é iniciada 
com fase móvel contendo apenas 8% de ACN 
em sua composição, tendo esse teor aumentado 
gradativamente até 33% ao fi m da análise. Dessa 
forma, os primeiros picos eluem em fase móvel 

Por outro lado, a separação das sulfona-
midas é um excelente exemplo do poder de 
focalização de uma análise em gradiente e dos 
problemas causados aos picos não focaliza-
dos no caso de excessivo volume de injeção. A 
mistura das sulfonamidas utilizada é composta 

Figura 9 Detalhe de picos cromatográfi cos normalizados para a altura, comparando diferentes volumes de 
injeção (1, 2, 5 e 10 µL) – a) pico do naftaleno, b) pico do pireno – e ilustrando ausência de perda de efi ciência 
para injeções de até 10 µL sob as condições utilizadas. Condições gerais: fase móvel ACN:H2O, 60:40 (v/v), 
temperatura do forno a 40 °C, vazão de 0,8 mL/min, célula semimicro, detecção a 10 Hz, tempo de resposta de 
0,02 segundos e mistura dos padrões analíticos preparada em fase móvel.
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nítido o alargamento do pico da sulfacetamida 
com os volumes crescentes de injeção, enquanto 
o último par de analitos não sofre qualquer alar-
gamento mesmo quando 10 μL de solução são 
injetados.

muito fraca, incapaz de permitir a focalização 
dos analitos injetados em água. Todavia, os 
últimos picos, eluídos em uma fase móvel mais 
forte, são satisfatoriamente focalizados, con-
forme se observa na Figura 10. Nessa fi gura, fi ca 

Figura 10 Detalhe de picos cromatográfi cos normalizados para a altura, comparando diferentes volumes de 
injeção (1, 2, 5 e 10 µL) – a) pico da sulfacetamida (padrão menos retido da mistura de sulfonamidas), b) picos 
da sulfadimethoxina e da sulfaquinoxalina (padrões mais retidos da mistura de sulfonamidas) – e ilustrando a 
focalização dos maiores volumes injetados para os picos mais retidos em relação ao menos retido. Condições 
gerais: análise em gradiente, temperatura do forno a 40 °C, vazão de 0,6 mL/min, célula semimicro, detecção a 
10 Hz e tempo de resposta de 0,02 segundos.
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8% de acetonitrila e temperatura de 30 °C, 
uma vazão de 0,5 mL/min já levava o sistema 
a aproximar-se do limite de 200 bar estabele-
cido pelo amostrador automático utilizado. 
Uma forma de aumentar a vazão a 0,6 mL/min 
e diminuir o tempo de análise foi a utilização 
de uma temperatura de 40 °C, a qual diminui a 
viscosidade da fase móvel. Essa nova condição 
permitiu uma redução no tempo total de aná-
lise (cromatograma central). Adicionalmente, 
deve-se levar em consideração que a utilização 
de sistemas que suportam até 400 ou 600 bar 
ainda permitiria a redução do tempo de análise 
na proporção do aumento da vazão. Para con-
seguir um ganho na detectabilidade, além do 
ajuste da vazão, utilizou-se um maior volume 
de injeção (2 μL) e uma célula convencional 

3.5 Avaliação comparativa das 
separações

Algumas comparações foram feitas de 
maneira a apresentar as condições máximas de 
efi ciência que puderam ser obtidas com o sis-
tema cromatográfi co utilizado, alguns ajustes 
racionais que puderam melhorar outros aspectos 
da análise, sem um detrimento importante da 
efi ciência, bem como condições críticas de dis-
persão extracoluna que devem ser evitadas.

A Figura 11 compara uma condição 
máxima de efi ciência obtida a 30 °C para a aná-
lise das sulfonamidas, usando as condições de 
menor dispersão provocadas pelo volume de 
injeção, tubulação e sistema de detecção. Um 
aspecto interessante a ser observado é que, 
usando análise por gradiente, iniciando com 

Figura 11 Cromatogramas normalizados da mistura de sulfonamidas. Preto: Separação em sistema com a menor 
possível dispersão extracoluna – detecção a 10 Hz, tempo de resposta de 0,02 segundos, célula semimicro, volume 
de injeção de 1 µL, tubulação vermelha pré-coluna, temperatura de 30 °C e vazão de 0,5 mL/min. Verde: Separação 
racionalizada – detecção a 10 Hz, tempo de resposta de 0,02 segundos, célula convencional, volume de injeção 
de 2 µL, tubulação vermelha pré-coluna, temperatura de 40 °C e vazão de 0,6 mL/min. Verde-claro: Separação 
sob confi guração inadequada – detecção a 1,0 Hz, tempo de resposta de 1,0 segundo, célula convencional, 
volume de injeção de 10 µL, tubulação alaranjada pré-coluna, temperatura de 40 °C e vazão de 0,6 mL/min. 
Mistura constituída por sulfacetamida, sulfadiazina, sulfatiazol, sulfamerazina, sulfametazina, sulfametazol, 
sulfacloropiridazina, sulfametoxazol, sulfadimetoxina e sulfaquinoxalina (em ordem crescente de retenção).
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sobre a seletividade. A frequência de aquisição 
pôde ser ajustada a 3,3 Hz, uma vez que, com a 
largura dos picos das FQ, foi possível a aquisição 
de 20 pontos/pico. Como pode ser observado 
entre o cromatograma superior e o central, há 
pequena diminuição da resolução; todavia, além 
de não ser uma redução crítica para a separa-
ção em questão, essas modifi cações do método 
levaram a menor tempo de análise e signifi cativa 
melhora na relação sinal/ruído dos picos.

Finalmente, a Figura 13 ilustra o ganho 
em efi ciência e tempo de análise ao se migrar 
de uma velocidade de análise típica de HPLC 
 convencional para a velocidade ótima de aná-
lise desse tipo de coluna. A pressão exigida do 
cromatógrafo para obter-se o cromatograma a 
0,8 mL/min, sob as condições descritas, é pró-

de detecção, sem que um grande prejuízo da 
separação possa ser visualizado. Um último 
detalhe a ser destacado é que ajustes na tem-
peratura podem provocar variações na seletivi-
dade, como pode ser observado na melhoria da 
resolução do último par de picos cromatográfi -
cos e na piora na resolução entre o quinto e o 
sexto pico. Por fi m, apresenta-se uma condição 
totalmente crítica de análise, a qual demonstra 
o quanto um ajuste inadequado das condições 
cromatográfi cas em uma eventual transferência 
de método poderia provocar prejuízos na sepa-
ração dos mesmos analitos.

De maneira similar, a Figura 12 faz a mesma 
comparação para as fl uoroquinolonas, com o 
detalhe que, para os quatro compostos analisa-
dos, não se observou infl uência da temperatura 

Figura 12 Cromatogramas normalizados da mistura de fl uoroquinolonas. Verde: Separação em sistema com a 
menor possível dispersão extracoluna – detecção a 10 Hz, tempo de resposta de 0,02 segundos, célula semimicro, 
volume de injeção de 1 µL, tubulação vermelha pré-coluna, temperatura de 30 °C e vazão de 0,5 mL/min. 
Preto: Separação racionalizada – detecção a 3,3 Hz, tempo de resposta de 0,02 segundos, célula convencional, 
volume de injeção de 2 µL, tubulação vermelha pré-coluna, temperatura de 40 °C e vazão de 0,6 mL/min. 
Verde-claro: Separação sob confi guração inadequada – detecção a 1,0 Hz, tempo de resposta de 1,0 segundo, 
célula convencional, volume de injeção de 10 µL, tubulação alaranjada pré-coluna, temperatura de 40 °C e 
vazão de 0,6 mL/min. Mistura constituída por levofl oxacina, pefl oxacina, ciprofl oxacina e enrofl oxacina (em 
ordem crescente de retenção).
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máxima efi ciência; ou, até mesmo, na aceitável, 
controlada e deliberada perda de uma pequena 
parcela dessa efi ciência em função de um ganho 
na detectabilidade.

A coluna SSP sub-3 μm usada neste traba-
lho apresentou adequado desempenho, com eco-
nomia de solventes, por se tratar de uma coluna 
do tipo “solvent saver”. Apesar da limitação de 
pressão máxima imposta pelo amostrador auto-
mático (200 bar), as colunas ainda puderam ser 
utilizadas em proximidade ao seu máximo de 
efi ciência, ou até acima dele, a depender da vis-
cosidade da fase móvel, temperatura de análise e 
características da molécula. Recomenda-se, con-
tudo, que, idealmente, essas colunas sejam usa-
das em sistemas HPLC que suportem até 600 bar 
de pressão, condição essa capaz de garantir o 
máximo de velocidade de análise oferecido por 
esse tipo de material de preenchimento.

xima a 200 bar. Considerando que o termo C da 
equação de van Deemter para essas colunas não 
é muito pronunciado, vazões ainda mais altas 
podem ser facilmente exploradas até a pressão 
limite de 600 bar imposta pela coluna, desde que 
o sistema  cromatográfi co utilizado suporte essas 
condições de uso.

4 Considerações finais

Como se pôde observar nas Figuras 11 e 12, 
condições inadequadas de análise destruíram 
toda a efi ciência intrínseca de colunas croma-
tográfi cas de excelente qualidade, chegando até 
mesmo a efi ciências inferiores àquelas observa-
das em HPLC convencional. Conforme foi des-
crito no artigo da última edição e exemplifi cado 
no presente artigo, um mínimo de cuidado na 
seleção dos parâmetros de análise pode levar a 
excelentes resultados, quer queira, em busca da 

Figura 13 Cromatogramas normalizados da mistura de PAH. Preto: Separação a 0,4 mL/min, verde: separação 
a 0,8 mL/min. Mistura constituída por uracila, naftaleno, antraceno, fenantreno e pireno (em ordem crescente de 
retenção). Condições gerais: fase móvel ACN:H2O, 60:40 (v/v), detecção a 10 Hz, tempo de resposta de 0,02 segundos, 
célula semimicro, volume de injeção de 1 µL, tubulação vermelha pré-coluna e temperatura de 30 °C.
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INSTITUTO INTERNACIONAL DE CROMATOGRAFIA

O Instituto Internacional de Cromatografi a (IIC) é parte da Associação Internacional de 

Cromatografi a, entidade de direito privado, sem fi ns lucrativos.

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

das técnicas cromatográfi cas e afi m (Preparo de Amostras, Espectrometria de Massas, Gestão da 

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

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

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

Os cursos do Instituto Internacional de Cromatografi a são coordenados pelos Diretores do 

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

qualifi cada, 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 bibliográfi co 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.

2º SEMESTRE 2011

Mês Dias Curso

Julho

06 a 08 Cromatografi a Gasosa Básica (GC)

20 a 22 Cromatografi a Liquida Básica (HPLC/CLAE)

Agosto

15 a 18 Introdução às Técnicas Cromatográfi cas

22 e 23 Como Prever, Evitar e Resolver Problemas em LC:TS (Teoria e Prática)

24 a 26 Cromatografi a Líquida Moderna

30 e 31 Validação de Métodos Cromatográfi cos

Setembro

20 a 23 Acoplamento GC-MS e GC-MS/MS

28 a 30 Preparo de Amostras

Outubro

20 e 21 Avanços Recentes em HPLC - Teoria

25 a 28 Acoplamento LC-MS e LC-MS/MS

Novembro

23 a 25 Cromatografi a Líquida Básica (HPLC/CLAE)

29 e 30 Como Desenvolver e Otimizar Método HPLC

Dezembro 07 a 09 Cromatografi a Gasosa Básica (GC)

• 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.



Scientia Chromatographica 2011; 3(2) 177

CALENDÁRIO GERAL

EVENTOS 2011

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

34ª Reunião Anual – Sociedade Brasileira de Química – SBQ

Data: 23-26 de maio

Local: Florianópolis, SC

Informações: http://www.sbq.org.br/
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CALENDÁRIO GERAL

EVENTOS 2011

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/

16º ENQA - Encontro Nacional de Quimica Analítica 2011

Data: 23-26 de outubro

Local: Campos do Jordão Convention Center - Campos do Jordão/SP

Informações: http://www.usp.br/enqa2011/index.asp

3º Brazilian Mass Congress - BrMASS

Data: 12-15 de dezembro

Local: Campinas/SP

Informações: www.brmass.com.br/congresso


