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EDITORIAL

O conhecimento a respeito de fatos passados, usualmente é utlizado como argumento 

para a projeção do futuro e também para evitar-se que erros anteriormente cometidos sejam 

repetidos. Em ciência, este conhecimento permite, também, o entendimento de como funciona 

o método científico. Em geral, descobertas importantes em ciência não são resultado de um 

arroubo mental de um “cientista maluco” irreverente mas, sim, de um aprofundamento de 

resultados anteriores executados por pesquisadores organizados, sistemáticos e que trabalham 

com um método bastante racional e geralmente em equipes. Um exemplo deste tipo de enfoque 

é mostrado pela Profa. Collins em artigo a respeito dos precursores da cromatografia gás-

sólido. Apesar desta técnica ser considerada como havendo sido descoberta por A.J.P. Martin 

e colaboradores na decada de 1950, registos resgatados pela Profa. Collins demonstram 

que as raízes que levaram ao seu estabelecimento remontam a meio século antes. Esta 

técnica, de relevância fundamental nas últimas décadas para a análise de compostos voláteis 

ou passíveis de serem volatilizados com estabilidade nas condições de análise, recebeu seu 

nome a partir do uso de um gás como fase móvel. Enquanto que a Europa, América Latina 

e outros continentes utilizam prioritariamente hidrogênio como gás de arraste nesta técnica, 

nos Estados Unidos – e a despeito de vários artigos técnicos recentes mostrando as vantagens 

da quebra de paradigma - a preferência pelo hélio é nítida; outros preferem o uso de 

nitrogênio para tal finalidade. O artigo de Carlos Fidelis discute as vantagens e limitações 

do uso de hidrogênio ao invés de hélio ou nitrogênio como gás de arraste em cromatografia 

gasosa. Apesar do expressivo aumento no uso de Espectrometria de Massas como detector 

para HPLC, a detecção através do UV-VIS ainda é, de longe, a mais empregada. Entretanto, 

quando a substância a ser avaliada não possui grupos cromóforos, dificultando sua detecção 

via UV-VIS (pode requerer derivatização pré ou pós coluna) a determinacão pode ser feita 

com vantagem através do uso de um detector evaporativo com espalhamento de luz (ELSD). 

Os princípios de operação desta técnica e várias de suas aplicações mais relevantes são 

discutidas em artigo por Quezia Cass e colaboradores. Na sessão “troubleshooting”, Álvaro 

dos Santos Neto apresenta e discute um assunto de grande relevância para os usuários de 

HPLC, geralmente negligenciado por todos: a correta configuração instrumental para o bom 

uso de gradiente de fase móvel.

Estes e outros assuntos de interesse dos usuários das técnicas de separação fazem parte 

do quarto número do volume 3 do Scientia Chromatographica: chegamos ao final do terceiro 

ano de existência, e estamos nos preparando para adentrar ao quarto com muitas novidades. 

Aguarde.

Fernando M. Lanças
Editor chefe
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A 36a versão do maior evento do mundo 
dedicado exclusivamente à Cromatografi a 
Líquida e demais técnicas de separação em 
fase condensada foi realizada em Budapest, 
Hungria, em junho de 2011. O evento foi 
presidido por Attila Felinger (Figura  1) e 
contou com mais de 1300 participantes, 
de acordo com informações da Comissão 
Organizadora, provenientes de mais de 20 
países, dentre os quais 14 pesquisadores 
do Brasil. O evento contou com um grande 
número de apresentações orais, diversas ses-
sões de Pôsteres (mais de 700 painéis foram 
apresentados), cobrindo praticamente todos 
os tópicos importantes da área, além de 

aplicações em uma ampla gama de assun-
tos de grande relevância para a sociedade 
atual. Como é tradicional neste evento, o 
número de Conferências Plenárias foi bas-

Figura 1 Attila Felinger, Presidente do HPLC 2011, 
na Cerimônia de Abertura.
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Figura 2 Visão parcial da exposição.

tante pequeno, sendo mais incentivada a 
participação dos congressistas nas sessões de 
painéis, key notes, tutoriais, e na Exposição 
de equipamentos, literatura e acessórios 
(Figura  2). Um intenso programa cientí-
fi co e tecnológico, em um espaço não muito 
grande, permitiu uma adequada integração 
entre os congressistas, provocando bastante 
troca de informações, opiniões e experi-
ências - um dos principais objetivos de um 
evento científi co. Neste sentido, o HPLC 
2011 conseguiu atingir plenamente o obje-
tivo de propiciar ampla integração entre os 
pesquisadores provenientes de praticamente 
todos os continentes e trabalhando nas mais 
diversas áreas das ciências da separação em 
fase condensada. 

O primeiro dia do evento, 19 de junho, 
foi dedicado a 6 cursos de curta dura-
ção (média de 3 horas cada um), cobrindo 
assuntos como: separações enantioméricas, 
acoplamento cromatografi a-MS, cromato-
grafi a com fl uido supercrítico, tendências 
em HPLC, preparo de amostras biológicas e 
análises de fármacos. 

A Cerimônia de Abertura do HPLC 2011 
ocorreu às 17 horas e contou com a entrega da 
Medalha Halász ao Professor Gyula Vighi da 
Universidade do Texas, USA (Figura 3), atri-
buída a partir de 1997 pela “Hungarian Society 
for Separation Sciences” a um cientista interna-
cional que tenha se destacado na área das ciên-
cias das separações. Após várias outras pre-
miações e reconhecimentos, a cerimônia de 
abertura foi seguida da Conferência Plenária 
daquele que seria o grande homenageado do 
evento, o Prof. Georges Guichon (Figura 4), 
da Universidade de Tennessee, USA, com o 
título “Recent Progress in Column T echnology 

Figura 3 Entrega da Medalha Halász pela 
Hungarian Society for Separation Sciences. a) Anúncio 
da entrega da Medalha Halász para o Professor Gyula 
Vighi da Universidade do Texas, USA; b) Entrega 
da Medalha Halász pelo Presidente do HPLC 2011, 
Professor Attila Felinger.

(a)

(b)
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Figura 4 Professor Georges Guiochon apresentando 
a Conferência Plenária de abertura do HPLC 2011.

Begets Progress in our Understanding of 
Column Effi  ciency”. Em várias oportunida-
des durante o evento, homenagens foram 
prestadas a Guiochon em reconhecimento 
de sua vasta contribuição na área de croma-
tografi a, tanto na teoria quanto experimental, 
de micro escala até preparativa, desde assun-
tos extremamente básicos quanto aplicados. 
Uma destas homenagens foi a sessão deno-
minada “Fundamental Aspects of Separations: 
Honouring Geroges Guiochon” no dia 22 de 
junho.

Outro homenageado do evento foi o 
Prof. Peter Schoenmakers (Figura  5) da 
Universidade de Amsterdam, Holanda, o 
qual recebeu no dia 23 de junho a Medalha 
de Ouro Martin 2011 atribuída pela “Th e 
Chromatography Society, ChromSoc”, uma 
das mais importantes premiações inter-
nacionais na área. Durante a cerimô-
nia, o Prof. Schoenmakers apresentou a 
Conferência “High-Performance Separations 
of Macromolecules”. 

Homenagens à parte, os grandes home-
nageados do evento foram na verdade os 
pesquisadores húngaros já falecidos e que 
tiveram grande expressão internacional na 
área: os auditórios do Centro de Convenções 
onde o evento foi realizado foram rebatiza-
dos com os nomes de István Halász, Czaba 
Horváth e Szabolcs Nyiredy. 

Figura 5 O Prof. Peter Schoenmakers é indicado para 
receber a “Martin Golden Medal 2011”. a) Indicação 
da premiação. b) Prof. Peter Schoenmakers.

(a)

(b)
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No decorrer do evento houve várias 
sessões de pôsteres bastante concorridas 
(Figura 6). Dentre os vários eventos de con-
fraternização, mereceu destaque o realizado 
em um iate no Rio Danúbio no dia 21 de 
junho (Figura 7), com a presença de grande 
número dos participantes do evento.

Durante a Cerimônia de Encerramento 
no dia 23 de junho, foi anunciado que o 
próximo evento da série será realizado em 
Anaheim, CA, USA, de 16 a 21 de junho de 
2012, sob a coordenação de Frank Svec.

Em resumo, tratou-se de um grande 
evento, sob qualquer ângulo de análise: 
qualidade dos trabalhos e dos conferen-
cistas, exposição, pôsteres, escolha dos 
temas, atividades sociais e participação 
de pesquisadores de todos os continentes. 
Certamente a próxima versão a ser reali-
zada no próximo ano na Califórnia pro-
mete ser um evento de grande expressão 
para os pesquisadores da área.

Fernando M. Lanças

Figura 6 Fernando M. Lanças discutindo seu trabalho 
com uma congressista interessada, na sessão de pôsteres.

Figura 7 Atividade social noturna a bordo de um iate 
no Rio Danúbio. No destaque, da esquerda para a 
direita: Salvadore Fanali, Frank Svec e M.C. Riekkola.





A Shimadzu apresenta a nova geração de
Sistemas para Cromatografia Líquida:

Características Principais:
- Intervalo de pressão: 130 MPa (<3mL/min),
80 MPa (<5mL/min) e 22 MPa (<10mL/min);

- Sistema Modular Flexível (sistema micro,
convencional, com ultra alta pressão, isocrático

ou gradiente ternário de alta pressão);

- E- Excelente precisão de volume de injeção
(RSD 0,25%), carryover (0,0015%), tempo
de injeção (10s), injeção de amostra com

volume total ou injeção usando loop,
linearidade (2,5 AU), volume morto do

sistema (150 uL);

-Green Chromatography (OPCIONAL):
ttemperatura do forno de coluna

operando até 150ºC

O Sistema Nexera UHPLC combina
a necessidade atual de aumento
de produtividade através de
análises ultra-rápidas e com alta
resolução, sem comprometer o
desempenho e a robustez do
sisistema.
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Resumo

A adsorção de gases em carvão pulverizado foi descrita no século  XIX, sem ser aplicada para fins 
de identificação ou quantificação. Entretanto, estudos no início do século  XX começaram a fazer 
determinações qualitativas e, eventualmente, quantitativas dos conteúdos de misturas de gases em 
sistemas cromatográficos, aplicando diversos sólidos, com desenvolvimento por deslocamento ou 
por análise frontal. Algumas dessas contribuições estão descritas para ilustrar os antecedentes da 
cromatografia gasosa.

Palavras-chave
História da cromatografia; cromatografia gasosa; cromatografia gás-sólido; mecanismo de adsorção.

Precursors of gas-solid chromatography

Abstract

Adsorption of gases onto powdered charcoal was described in the 19th century, without being applied for 
identification or quantification. However, studies at the start of the 20th century began to make qualitative 
and, eventually, quantitative determinations of the contents of mixtures of gases in chromatographic 
systems, applying development by displacement or by frontal analysis. Some of these contributions are 
described here, to illustrate the antecedents of gas chromatography.

Keywords
History of chromatography; gas chromatography; gás-solid chromatography; adsorption mechanism.
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Diferentemente da cromatografia líquido-
-sólido realizada em coluna aberta e as croma-
tografias planares, assuntos dos capítulos ante-
riores, o uso de gás como amostra ou fase móvel 
requisitava sistema fechado. Tais sistemas foram 
construídos, no início do século dezenove e usa-
dos para estudar a adsorção de gases em sólidos, 
sem a intenção de avaliar possíveis separações.

Por exemplo, em 1819, Gmelin (apud 
Wintermeyer[1]) relatou que diversas substân-
cias, entre elas os gases, eram “consumidas” 
por carvão vegetal em quantidades diferentes, 
mas poderiam ser removidas com água ou com 
calor. Ele indicou que o carvão tinha uma alta 
afinidade para várias substâncias odoríferas, 
incluindo fumo de tabaco e compostos sulfuro-
sos emitidos por algumas águas. Neste mesmo 
trabalho, ele também descreveu o uso destes car-
vões para descolorir vinho tinto e soluções áci-
das de índigo.

No ano de 1833, Schwarte (apud Wintermeyer[1]), 
no seu livro texto Pharmakologischen Tabellen, 
indicou que o carvão vegetal tinha a capacidade 
de adsorver quantidades significativas de diver-
sos gases postos em contato com seus poros, 
o que permitia concentrá-los, indicando que 
outras substâncias porosas também apresenta-
vam esta propriedade.

O trabalho do dr.  W. Ramsey[2], publicado 
em 1905, descreveu a análise de misturas de gases 
utilizando carvão vegetal mantido em diferentes 
temperaturas. Quando se passava ar através de 
um tubo recheado com um pó de carvão res-
friado a –100 °C, nitrogênio, oxigênio e argônio 
eram adsorvidos. O restante ia para a parte do 
tubo resfriada a –196 °C, onde neônio era retido, 
deixando o hélio sair. Após o que as diferentes 
partes do tubo eram aquecidas, permitindo a 
saída dos demais gases.

O primeiro trabalho considerado um pro-
cesso cromatográfico foi o de Berl e Schmidt[3], 
do Instituto de Engenharia Química da 

Universidade Técnica de Darmstadt, publicado 
em 1923. No sistema experimental mais sim-
ples (Figura 1), uma amostra de gases foi colo-
cada em um recipiente fechado contendo água 
ou benzeno. Esse tubo foi conectado a um tubo 
recheado com carvão vegetal ativado em um 
banho de óleo, o que permitiu seu aquecimento. 
O tubo com a amostra foi aquecido e os vapores 
do líquido empurraram a amostra até a coluna, 
onde os seus constituintes foram adsorvidos e, 
com o aumento da temperatura ao redor do tubo 
de carvão, dessorvidos, sendo os volumes dos 
gases medidos por um gasômetro. O processo 
de desenvolvimento foi, principalmente, deslo-
camento pelo líquido em ebulição, assistido por 
dessorção térmica.

O sistema mais sofisticado de Berl e 
Schmidt[3] (Figura 2) utilizou um interferômetro 
de gases como detector. A amostra foi colocada 
em um frasco grande, conectado por um tubo a 
um frasco similar contendo água. A passagem 
da água do seu reservatório para o frasco con-
tendo a amostra empurrava a amostra continu-
amente na direção da coluna, passando por um 
medidor de fluxo e um tubo contendo cloreto de 
cálcio, para secagem dos gases. Antes de entrar 
na coluna, a mistura de gases passava por um 
lado do interferômetro. Depois de passar atra-
vés da coluna recheada com carvão ativado, que 
poderia ou não ter sua temperatura controlada, o 
efluente passava para o segundo lado do interfe-
rômetro, sendo a diferença nas medidas utilizada 
para construir um cromatograma em função do 
volume de gases que saiam do aparelho. A coluna 
poderia ser aquecida, dependendo da composi-
ção da mistura em estudo. Como pode-se notar 
na Figura  3, a composição dos gases que saem 
variou, sendo que a primeira parte (mais para a 
esquerda) representa o valor do primeiro com-
ponente da mistura, puro. A segunda porção 
representa uma mistura do primeiro compo-
nente (menos retido) com o segundo menos 
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Figura 1 Equipamento simples de Berl e Schmidt para a dessorção de gases e vapores (modifi cada da referência 3).

Figura 2 Equipamento de Berl e Schmidt para análise frontal de gases e vapores (modifi cada da referência 3).
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Figura 3 Cromatogramas desenvolvidos por análise frontal por Berl e Schmidt (modificada da referência 3).

Figura 4 Equipamento de Schuftan para a análise de gases e vapores. S = entrada de CO2; 1 = frasco para 
a amostra conectado ao frasco com solução saturada de cloreto de cálcio utilizada para empurrar a amostra; 
2 = medidor do fluxo de gás; 3 = tubo secante com P2O5; 4 = coluna com carvão ativado, dentro de um frasco 
Dewar para controle da temperatura; 5 = interferômetro de gases; A, B, C, D = frascos coletores; 6 = frascos 
com solução saturada de cloreto de cálcio para ajudar na medida do volume (modificada da referência 5).
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retido, continuando até a última parte, que con-
tém a mistura total. Esse processo de desenvolvi-
mento onde a amostra é continuamente aplicada 
à coluna é chamado análise frontal.

Um outro pioneiro em análise de gases foi o 
Dr.  Paul Schuftan. Após obter seu doutorado na 
Universidade de Breslau (nesta época parte de 
Alemanha, hoje chamada Wroclar, Polônia), em 
1922, desenvolveu a sua vida profissional traba-
lhando nas indústrias de gases, inicialmente com o 
Gesellschaft für Lindes Eismaschinen em Munich, 
Alemanha. Seu primeiro projeto foi desenvolver 
um método para separar diversos gases oriundos 
da queima seletiva de carvão, mais especifica-

mente a fim de obter uma mistura de hidrogênio 
e nitrogênio para a síntese de amônia ou hidrogê-
nio puro, para a produção de etileno. Após resolver 
este problema ele se dedicou a desenvolver proces-
sos para a separação e identificação de hidrocarbo-
netos leves. O método publicado[4] indicou o uso 
de carvão ativado como fase estacionária, resfriada 
a –120  °C em um banho de etanol congelado, e 
dióxido de carbono como fase móvel e deslocador 
(Figura 4). A amostra, uma mistura de gases, foi 
deslocada do seu recipiente por água e passou por 
um medidor de vazão e um tubo contendo cloreto 
de cálcio para secá-la, chegando à coluna. Após a 
amostra ser transferida à coluna, o fluxo de CO2 
para a coluna foi iniciado. Um interferômetro de 

Figura 5 Sistema de Claessens para cromatografia por deslocamento ou análise frontal. Alguns de seus 
componentes são: 1 = frasco para amostra; 2, 3 e 22 = tubos e frasco com mercúrio para o movimento da 
amostra; 5-9 = sistema para controlar a pressão no frasco 1; 10 = medidor de fluxo; 11 = coluna; 12 = suportes 
da coluna, resfriado por água; 13 = forno móvel; 14-16 = controles de movimento do forno; 17 = torneiras de 
duas vias; 18 = espiral para resfriar os vapores que saem da coluna; 19 = detector por condutividade térnica; 
20 = posição para um detector por densidade de gás; 23, 24, 26, 27 = injetores para diferentes tipos de 
amostra; 25 = torneira de três vias (modificada da referência 6).
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gases foi empregado como detector. O lado de 
referência do interferômetro foi alimentado com 
dióxido de carbono puro e os gases deslocados da 
coluna pelo CO2 passavam ao lado da amostra. 
Com a temperatura da coluna a –120 °C, os com-
ponentes inorgânicos saíram do sistema primeiro, 
sem ser retidos. Depois, duas frações eram coleta-

das separadamente, metano e etileno. O frasco de 
resfriamento era removido e etano  era coletado 
à temperatura ambiente. Para a quarta fração, os 
hidrocarbonetos com três ou mais carbonos eram 
coletados após aquecimento da coluna a 200  °C. 
Uma análise consumia ao redor de quatro horas. 
Os conteúdos dos fracos coletores eram determi-
nados por reações químicas especificas, que iden-
tificavam os diferentes gases.

Contribuições importantes no entendi-
mento dos processos de análise frontal e de des-
locamento para a determinação de misturas de 
gases foram feitas por Stig Claesson, nos labo-
ratórios do prof. Arne Tiselius na Universidade 
de Uppsala, na Suécia. Com uma parte do seu 
projeto de tese de doutorado defendido em 1946 
e publicado em inglês em uma revista sueca[6], 
Claessen construiu um sistema (Figura 5), com 
uma coluna (400  ×  5  mm) recheada com car-
vão ativado, aquecida por um forno móvel, um 
detector por condutividade térmica de dese-
nho próprio (Figura  6) acoplado a uma ponte 
de Wheatstone  e um registrador. A injeção da 
amostra (gasosa ou líquida) foi por desloca-
mento do reservatório com mercúrio. Quando a 

Figura 6 Detector por condutividade térmica 
desenvolvido por Claessens. Os componentes são: 
1 = tubo para gás de referência, contendo um fio 
PT (115 × 0,05 mm); 2 = tubo para gás contendo 
a amostra, contendo um fio PT (115 × 0,05 mm); 
3, 4 = conexões do tubo central para os tubos 2; 
5 = filtro poroso; 6 = saídas de tubos 1 e 2; 7 = conexão 
dos fios de PT para a ponte de Wheatstone; 8 = tampa 
protector. O tubo na direta representa uma detalhe dos 
tubos 1 e 2 (modificada da referência 6).

Figura 7 Cromatogramas de Claessens mostrando 
o deslocamento de alguns hidrocarbonetos. Fase 
estacionária: Carboraffiln Höganäs I3 (um carvão 
ativado em pó). Deslocador: acetato de etila. Primeira 
fileira: n-pentano; segunda fileira: n-hexano; terceira 
fileira: n-heptano. Observar que as alturas se repetem 
dentre de uma fileira e são proporcionais à quantidade 
da substância injetada (modificada da referência 6).
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Figura 8 Diagrama de blocos do sistema 
cromatográfico de Phillips, onde 1 = controlador 
de vazão; 2 = frasco da amostra; 3 = frasco do 
deslocador; 4 = coluna recheada com carvão ativado; 
5 = detector por condutividade térmica; 6 = coletor de 
frações (modificada da referência 8).

análise frontal foi empregada, a coluna foi aque-
cida apropriadamente e os componentes que saí-
ram passavam pelo detector. Para deslocamento, 
o reservatório foi recheado com a substância des-
locadora, sendo o reservatório aquecido quando 
necessário para permitir a transferência da subs-
tância deslocadora à coluna. Em ambos os casos, 
o sinal do detector foi registrado. A Figura  7 
mostra cromatogramas obtidos no modo de des-
locamento de amostras de hidrocarbonetos com 
vapor de acetato de etila. Esse sistema era muito 
complicado e, mesmo fornecendo uma quanti-
dade impressionante de dados, após o término 
da tese não foi mais utilizado.

Em 1946, um professor de química inor-
gânica da Universidade de Oxford, Inglaterra, 
Courtenay S. G. Phillips, se interessou pela 
separação de gases inorgânicos e hidrocarbo-
netos leves e decidiu realizar experimentos 
empregando o processo cromatográfico em fase 
gasosa. Ele decidiu utilizar o método relatado 
por Claessens, de desenvolvimento por deslo-
camento, e construiu um sistema simples com 
uma coluna de carvão ativado, um detector por 

condutividade térmica e um coletor de frações. 
A Figura  8 indica um diagrama em blocos de 
seu sistema e a Figura 9 mostra sua coluna. Ele 
utilizou um fluxo de nitrogênio para empur-
rar a amostra até a coluna e, depois, mudando 
a direção do fluxo de nitrogênio, para empur-
rar o deslocador à coluna. Nitrogênio também 
foi o gás de referência para o detector. Phillips 
apresentou seus primeiros resultados em um 
simpósio sobre análises cromatográficas da 
Faraday Society da Grã Bretanha, em 1949, e 
detalhou-os em dois trabalhos publicados em 
1952[7] e 1953[8]. A Figura 10 ilustra um dos seus 
cromatogramas.

Figura 9 Colunas para cromatografia gás-solido 
com desenvolvimento por deslocamento, utilizadas 
por Phillips. a) = coluna de separação; b) = coluna 
para saturação da fase móvel/deslocador; 
1 = entrada da amostra e deslocador em fase móvel; 
2 = condensador para a circulação de fluido de 
aquecimento; 3 = coluna em três segmentos, cada um 
com comprimento de 10 cm. Os diâmetros foram 16, 
8 e 2 mm; 4 = saída para o detector por condutividade 
térmica e o coletor de frações; 5 = disco de vidro 
sinterizado; 6 = líquido deslocador; 7 = condensador 
para controlar a temperatura; 8 = termômetro; 
9 = saída da fase móvel (nitrogênio) contendo 
deslocador (modificada da referência 8).

a b
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Nesses dois trabalhos de Phillips e colabo-
radores, os autores compararam a eluição por 
deslocamento com a eluição com eluente, sendo 
este último o processo mais utilizado em croma-
tografia gás-sólido nas décadas subsequentes. No 
próximo capítulo pretende-se discorrer sobre os 
pioneiros nessa modalidade de cromatografia 
gás-sólido.
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Figura 10 Cromatograma de Phillips utilizando 
desenvolvimento por deslocamento identificação 
dos compostos: 1 = água; 2 = éter dietílico; 
3 = clorofórmio; 4 = acetato de etila; 5 = tiofeno; 
6 = dioxano; 7 = piridena; 8 = acetato de butila; 
9 = diclorobezeno; 10 = bromobemzeno (deslocador) 
(modificada da referência 8).







CROMATOGRAFIA GASOSA

Scientia Chromatographica 2011; 3(4):291-299

Instituto Internacional de Cromatografia

DOI: 10.4322/sc.2011.017

ISSN 1984-4433

Considerações acerca do uso de hidrogênio como gás de arraste 
para cromatografia gasosa

Carlos Henrique de Vasconcelos Fidelis
Departamento de Química Analítica, Instituto de Química,  

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 
CP 6154, Cep 13083-970, Campinas, SP, Brasil 

e-mail: chvf@yahoo.com

Resumo

A escolha do gás de arraste a ser utilizado em um cromatógrafo a gás deve considerar razões de ordem 
operacional, bem como de adequabilidade à aplicação pretendida, o que é função de propriedades físico-
químicas dos gases. Tanto hélio (He) quanto hidrogênio (H2) preenchem o requisito básico de um bom 
gás de arraste: ser um gás inerte. No entanto, os critérios de escolha vão além, sobretudo nos últimos anos, 
em que a baixa disponibilidade, devido à diminuição em sua produção, tem aumentado o custo do He. 
Esses fatores em conjunto têm motivado muitos pesquisadores a preferir hidrogênio a hélio como gás de 
arraste para utilização nos cromatógrafos a gás. Contudo, cada um desses gases apresenta características 
únicas e as implicações desta mudança devem ser entendidas e pesadas na hora da escolha. Uma série 
de dúvidas surge quando se considera a possibilidade da troca de nitrogênio ou hélio por hidrogênio. Os 
aspectos que envolvem eficiência, segurança, operacionalidade e custo são aqui discutidos.

Palavras-chave
Cromatografia gasosa; gás de arraste; hélio; hidrogênio.

Considerations on the use of hydrogen as carrier gas for gas chromatography

Abstract

The choice of carrier gas to be used in a gas chromatograph must consider operational reasons, as well as 
suitability for the intended application, which is a function of physical and chemical properties of gases. 
Both helium (He) and hydrogen (H2) meet the basic requirement of a good carrier gas: to be an inert gas. 
However, the selection criteria go further, especially in recent years, where the low availability, due to 
the decrease in its production, has increased the cost of He. These factors together have motivated many 
researchers to prefer hydrogen instead helium as carrier gas for use in gas chromatographs. However, 
each of these gases presents unique characteristics and implications of this change must be understood 
and weighed at the time of choice. A series of questions arises when one consider the possibility of 
exchange nitrogen or helium, by hydrogen. The issues involving efficiency, safety, operability and cost 
are discussed here.

Keywords
Gas chromatography; carrier gas; helium; hydrogen.
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1 Introdução

Hidrogênio, hélio e nitrogênio comportam-
-se quase idealmente nas pressões e temperaturas 
tipicamente utilizadas em cromatografia gasosa. 
Consequentemente, não influenciam a seletivi-
dade na cromatografia gás-líquido, exceto em 
condições extremas. A escolha do gás de arraste 
pode ainda afetar a resolução, entretanto por 
meio do seu efeito sobre a eficiência da coluna, 
que resulta de diferenças nas taxas de difusão 
de solutos. Pode ainda afetar tempos de reten-
ção, porque velocidades ótimas de gás de arraste 
diminuem com o decréscimo da difusividade de 
solutos. O gás de arraste pode ter uma influência 
considerável na velocidade da análise cromato-
gráfica, proporcional à difusividade molecular 
de um soluto no gás[1]. Tal influência depende 
da queda de pressão na coluna. Outras consi-
derações a serem feitas na escolha de certo gás 
incluem custo, pureza, segurança, reatividade e 
compatibilidade com o detector. 

Dentre os gases de arraste mais empregados 
em cromatografia gasosa, o nitrogênio pode-
ria ser considerado a melhor escolha, conside-
rando-se uma menor contribuição do termo B 
na equação de van Deemter (difusão molecular 
do soluto na fase móvel) quando comparado 
ao H2 e He. No entanto, esta eficiência estende-
-se sobre um intervalo estreito de velocidades 
lineares. Devem-se destacar ainda outras carac-
terísticas do nitrogênio como sua viscosidade, 
que aumenta rapidamente com a temperatura, 
diminuindo a velocidade linear, tornando-se 
uma desvantagem principalmente quando se 
trata de corridas com programação de tempe-
ratura. Além disso, a difusividade de solutos, 
que influencia tanto a altura de prato quanto a 
velocidade ótima de gás de arraste descrita pela 
equação de van Deemter, é bem mais baixa em 
nitrogênio que em hélio e hidrogênio[2]. Essas 
observações são válidas para filmes finos de fases 

estacionárias (<  0,5  µm). As conclusões para 
maiores espessuras de fase estacionária são dife-
rentes, uma vez que a difusão na fase estacionária 
contribui significativamente para o mecanismo 
de alargamento de picos. Nesse caso, fatores de 
retenção, temperatura e coeficiente de difusão 
na fase estacionária devem ser considerados na 
escolha do gás de arraste para uma separação em 
particular[2].

Apesar de permitir a obtenção de menor 
altura de prato, a velocidade ótima do nitrogê-
nio é muito baixa, levando a separações excessi-
vamente lentas. Esses fatores em conjunto limi-
tam o uso de nitrogênio como gás de arraste a 
situações muito particulares como, por exemplo, 
alguns métodos que empregam detector de cap-
tura de elétrons (ECD). Por outro lado, o hidro-
gênio mantém sua eficiência dentro de uma 
faixa bem mais ampla de velocidades lineares, 
adequando-se especialmente ao uso em croma-
tografia rápida e ultrarrápida[1,3]. Outra proprie-
dade que o credencia à aplicação em separações 
onde se deseja reduzir os tempos de retenção 
são as altas velocidades lineares obtidas a baixas 
pressões, sem grande perda de resolução. 

Devido a diferenças de viscosidade, um 
importante parâmetro cromatográfico que pode 
ser afetado pelo uso de um ou outro gás de arraste 
são os tempos de retenção. O hidrogênio possui 
cerca da metade da viscosidade de hélio ou nitro-
gênio na mesma temperatura (Figura 1). Dessa 
forma, o hidrogênio é de uso praticamente obri-
gatório para altas temperaturas de trabalho, e em 
colunas longas, de até 100 m, como as usadas em 
análises de ésteres metílicos de ácidos graxos, ou 
em petroquímica. O hélio, por sua vez, apresenta 
valores intermediários entre os dois primeiros 
gases considerados, no que diz respeito a efici-
ência[4].
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Independentemente da questão das velo-
cidades lineares, a maioria dos detectores são 
sensíveis a mudanças na vazão. O resultado mais 
evidente deste efeito são os deslocamentos na 
linha de base durante corridas com programação 
de temperatura. Para evitar tais inconvenientes, 
deve-se selecionar o gás com a menor razão vis-
cosidade/coeficiente de difusão. Dentre os três 
gases considerados, também por este critério, o 
hidrogênio é a melhor escolha[5].

Deve-se ainda considerar os aspectos que 
envolvem a segurança do hidrogênio para avaliar 
a extensão dos riscos envolvidos na sua utiliza-
ção em cromatografia. Há soluções comerciais 
disponíveis para a utilização de hidrogênio de 
forma mais segura, como válvulas de segurança, 
sensores, geradores de hidrogênio com capa-
cidade reduzida[6], bem como procedimentos 
operacionais recomendados. O hidrogênio não 

pode ser usado com detectores termiônicos e em 
alguns espectrômetros de massas, mas a prin-
cipal restrição ao seu uso refere-se à segurança, 
porque ele forma uma mistura explosiva com o 
ar. No entanto, algumas recomendações simples 
podem eliminar as restrições à sua utilização 
como gás de arraste, de tal maneira que é neces-
sário ampliar o conhecimento a respeito dos 
fatores operacionais que envolvem o uso seguro 
de hidrogênio no laboratório. Em contrapartida, 
o custo do hélio tem sido um fator decisivo na 
escolha dos muitos pesquisadores que o têm pre-
terido. O hélio, gás nobre e raro, não é produ-
zido no Brasil, mas importado. Dentre os prin-
cipais fornecedores encontram-se EUA, Argélia 
e Qatar[4]. Por outro lado, o hidrogênio, além de 
ser muito mais abundante, pode ser produzido 
pela eletrólise da água (juntamente com O2) em 

Figura 1 Efeito da temperatura na viscosidade de gases de arraste[5].
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geradores de hidrogênio, pela catálise do meta-
nol ou como subproduto de reações de desidro-
genação. 

O objetivo deste trabalho é apresentar e 
discutir as vantagens e desvantagens do uso de 
hidrogênio alternativamente ao hélio como gás 
de arraste em cromatografia gasosa, enfatizando 
seu emprego em cromatografia gasosa rápida e 
ultrarrápida.

2 He vs. H2

O maior receio quanto ao uso de hidrogênio 
como gás de arraste talvez seja quanto à segu-
rança, uma vez que os químicos sabem da exis-
tência de reações explosivas em que o combustí-
vel é o hidrogênio. Comecemos então avaliando 
os aspectos relativos à segurança.

2.1 Segurança

Inicialmente é importante considerar que o 
hidrogênio requer o uso de tubos de aço na cone-
xão do estoque de gás (geralmente um cilindro) 
com o cromatógrafo. Tubos de cobre sofrerão 
oxidação rapidamente, tornado-se frágeis.

Um mínimo de 4% de hidrogênio no ar é 
necessário para que ocorra uma explosão, à tem-
peratura de cerca de 630 °C. Nos equipamentos 
atuais, tais condições dificilmente estarão pre-
sentes, tornando o uso do hidrogênio bastante 
seguro. Ainda assim, são obrigatórias uma série 
de medidas que tornam seu emprego ainda mais 
seguro. Entre os maiores riscos encontram-se a 
quebra de colunas e os vazamentos, sobretudo 
aqueles em que o hidrogênio possa entrar em 
contato com partes aquecidas, como o injetor[7]. 
Dessa maneira, deve-se assegurar que não há 
vazamentos de qualquer natureza, antes de dar 
início às análises cromatográficas, bem como 
sempre fechar o cilindro que contém o hidrogê-
nio quando o cromatógrafo não estiver em ope-

ração. O uso de cilindros com capacidade redu-
zida é recomendável, como forma de minimizar 
o risco de acúmulo de hidrogênio em níveis crí-
ticos dentro do laboratório, em caso de vazamen-
tos. Geradores de hidrogênio também evitam a 
estocagem de grandes quantidades sendo, no 
entanto, necessários investimentos relativamente 
altos em geradores que possam suprir a demanda 
do gás quando utilizado o modo split. Alguns 
outros aspectos que envolvem o uso seguro de 
hidrogênio são abordados a seguir.

2.1.1 Vazão constante vs. pressão 
constante

A regulagem do gás de arraste por vazão 
pode ajudar a prevenir acidentes, uma vez que o 
gás chegará ao forno (em caso de vazamento) em 
quantidade bastante limitada, principalmente 
quando comparada à situação em que o gás 
de arraste é controlado por pressão. Apesar do 
forno do cromatógrafo não ser hermeticamente 
fechado, um cálculo simples ajuda a estimar o 
tempo que levaria para uma mistura explosiva 
se formar em seu interior. Considerando um 
volume de 30 L para o forno de um cromatógrafo 
a gás convencional e uma vazão de 1 mL min–1, 
somente após cerca de 20  horas haveria 4% de 
hidrogênio dentro do forno. Por outro lado, 
vários litros do gás poderiam adentrar o forno em 
questão de poucas horas utilizado-se o controle 
por pressão. No entanto, voltando à realidade, 
felizmente o hidrogênio se difunde rapidamente 
e uma vez que o forno não é capaz de aprisionar 
considerável quantidade de gás em seu interior 
por tanto tempo, o risco de uma explosão nes-
tas condições é praticamente nulo. Mesmo con-
siderando um vazamento proveniente das altas 
vazões necessárias ao uso de altas razões de split, 
é improvável que a concentração de hidrogênio 
atinja níveis críticos dentro do forno nessas con-
dições[7].
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2.1.2 Sensores

O uso de sensores não é ainda popular, 
porém traz uma segurança adicional. O funcio-
namento baseia-se na coleta de um pouco de ar 
do forno que é levado até um sensor que detecta 
hidrogênio em concentração de risco. Quando 
uma concentração de 1% é detectada, o croma-
tógrafo tem suas temperaturas baixadas, elimi-
nando-se o risco de explosão[7].

2.1.3 Custo

Enquanto o hidrogênio é bastante abun-
dante e, apesar do custo elevado do alto con-
sumo de energia elétrica, pode ser produzido 
com alto grau de pureza pela eletrólise da água, 
o hélio existe no ar em baixíssimas concentra-
ções (cerca de 50  ppm). Além disso, os EUA, 
que produziam por volta de 90% do hélio consu-
mido no mundo todo iniciaram, em meados da 
década de 90, um programa de privatização das 
reservas de hélio que resultou na diminuição da 
oferta desse gás. Concomitantemente houve um 
aumento na demanda nas últimas décadas, o que 
elevou ainda mais o preço do hélio. O fator custo 
torna-se cada vez mais importante na escolha do 
gás de arraste, principalmente se o hélio puder 
ser substituído por um gás de menor custo sem 
perda na qualidade da análise cromatográfica. A 
viabilidade do uso de geradores de hidrogênio 
naturalmente depende da demanda do laborató-
rio, mas a aquisição de um equipamento como 
esse pode se pagar em um período relativamente 
curto de tempo. Mesmo com o uso de cilindros 
de hidrogênio, a manutenção de um cromató-
grafo a gás tende a reduzir a demanda dos valo-
res necessários utilizando-se este gás[8]. 

2.2 Hidrogênio como gás de arraste

A diferença na separação cromatográfica 
quando se compara hidrogênio e hélio não fica 
evidente ao confrontarmos as alturas equivalen-

tes a um prato teórico (HETP), calculadas pela 
equação de van Deemter:

HETP = A + B/u + Cu, onde:
•	 HETP é a altura equivalente a um prato 

teórico.
•	 u  =  velocidade linear de gás de arraste 

(u  =  L  /  tM; onde L é o comprimento da 
coluna e tM, o tempo de retenção de um 
composto não retido). 

•	 A = constante que corresponde ao efeito de 
difusão das moléculas da amostra devido 
aos diferentes caminhos seguidos por elas 
(não utilizado em colunas capilares, consi-
derando-se que há apenas um caminho a ser 
seguido).

•	 B  =  constante relacionada ao efeito de 
difusão molecular do soluto na fase móvel.

•	 C = constante proporcional à resistência da 
coluna à transferência de massa do soluto 
através da mesma.

A avaliação da constante B apontaria como 
preferível o uso de nitrogênio devido a sua maior 
densidade, que ocasiona uma diminuição na 
difusão do soluto e, assim, maior eficiência da 
coluna. A difusão excessiva é indesejável, pois 
causa alargamento dos picos.

O parâmetro expresso por essa equação, indi-
cativo da eficiência (capacidade de separação) de 
uma coluna cromatográfica, possui valores míni-
mos semelhantes para ambos os gases (Figura 2). 

Figura 2 Gráfico HETP × velocidade linear média 
típica[5].
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Tabela 1 Comparação do uso de H2 e He, controlando-se velocidade, pressão e vazão, em uma corrida 
isotérmica.

Velocidade constante Pressão constante Vazão constante

Mesmos tempos de retenção 
(isoterma).

Pressão de entrada para H2 = ½ 
pressão entrada necessária com He.

H2: Eluição em menores tempos de 
retenção para alguns compostos 
(aproximadamente ½ do tempo 

obtido com He).

Efeito intermediário entre 
velocidade e pressão constantes:

velocidade linear média com 
H2 = 0,78 velocidade com He.

Menores valores indicam maior eficiência. Por 
outro lado, o hidrogênio pode ser usado em uma 
faixa mais ampla de velocidades lineares, sem 
grande perda de eficiência, o que pode ser usado 
para reduzir tempos de análise. A avaliação do 
uso de um ou de outro gás, no entanto, necessita 
de mais informações, tais como possíveis mudan-
ças nos tempos de retenção. 

2.2.1 Tempos de retenção com 
hidrogênio e hélio

Devido às diferenças nas propriedades 
físico-químicas apresentadas pelos dois gases, 
a ocorrência ou não de diferenças no tempo 
de retenção, quando comparadas corridas cro-
matográficas que difiram apenas quanto ao gás 
de arraste utilizado, deve ser estudada consi-
derando velocidade, vazão constante e pressão 
de entrada constante, para então avaliar o que 
ocorre quando é utilizada programação de tem-
peratura. A Tabela  1 resume as três situações. 
Mantendo-se constantes as dimensões da coluna 
capilar pode-se avaliar o porquê dos menores 
tempos de retenção obtidos com H2. 

Para a operação isotérmica e velocidade 
linear média constante, tempos de retenção não 
são afetados pela mudança do gás de arraste, 
uma vez que o coeficiente de distribuição de um 
soluto na coluna não é afetado pelo tipo de gás 
utilizado.

A pressão pode ser limitante para a croma-
tografia gasosa, devido a fatores como a pressão 
mínima e máxima de operação de um cromató-

grafo. Devido à baixa viscosidade, o hidrogênio 
requer menores pressões que hélio, considerando 
um mesmo diâmetro interno (D.I.) de coluna e 
há um ganho de tempo real de 60% em relação ao 
hélio em condições de alta queda de pressão[1,3]. 
Em pressão constante, o uso de hidrogênio fará 
com que os picos eluam em cerca da metade do 
tempo, e, à vazão constante, os tempos de reten-
ção de hidrogênio serão cerca de 78% dos obti-
dos usando hélio.

Em corridas com programação de tempera-
tura, o efeito do uso de hélio ou hidrogênio nos 
tempos de retenção é diferente do observado na 
separação isotérmica, devido à mudança da vis-
cosidade dos gases com a temperatura. Os efeitos 
nesse caso estão resumidos na Tabela 2. 

Em pressão constante, deve-se observar que a 
eluição em menores temperaturas mudará a reten-
ção relativa, causando mudanças em relação, por 
exemplo, ao cálculo de índices de retenção. Isso 
se deve à possibilidade de mudança de tempos de 
retenção relativos de compostos com característi-
cas químicas diferentes, como diferentes polarida-
des[8]. À semelhança do efeito observado à vazão 
constante, o que ocorre à pressão constante deve-
-se a diferenças nas características físico-químicas, 
sobretudo a viscosidade, entre os dois gases. A dife-
rença nas compressibilidades resulta em menores 
tempos de eluição dos analitos quando utilizado o 
hidrogênio e também em menores temperaturas.

O hidrogênio oferece maior velocidade 
linear, permitindo menores tempos de retenção 
quando comparado ao hélio. A viscosidade dos 
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gases aumenta com a temperatura, causando uma 
diminuição na velocidade linear à pressão cons-
tante. A taxa de mudança na viscosidade com a 
temperatura é aproximadamente a mesma para 
os três gases. A viscosidade do gás determina a 
queda de pressão para uma dada velocidade[2]. 
Como H2 é menos viscoso que He (cerca da 
metade do valor para uma mesma temperatura: 
Figura  1), ele requer uma pressão menor para 
atingir a mesma velocidade. Assim, comparados 
à mesma pressão, H2 atinge maior velocidade. 
Esta relação de tempos entre H2 e He se mantém 
em aproximadamente 1:2, apesar da relação não 
linear entre velocidade e queda de pressão, devido 
a compressibilidade dos gases de arraste. 

Se a separação cromatográfica é realizada 
com programação de temperatura e o gás de 
arraste é trocado de hélio para hidrogênio, pode 
ser necessário certificar-se da identidade dos 
compostos. A maneira prática de fazer isso é 
aumentando a velocidade da rampa de tempe-
ratura de forma a obter temperaturas de eluição 
semelhantes às obtidas com o hélio[8].

2.2.2 Sensibilidade do detector por 
ionização em chama com H2 
como gás de arraste

Em relação à vazão de hidrogênio no detec-
tor por ionização em chama (FID), que poderá 
ser alterada com o uso desse gás como gás de 
arraste, deverá ser ajustada de maneira a manter 
o valor recomendado, mantendo-se inalterada a 

sensibilidade do detector. No entanto, a alteração 
da sensibilidade do FID somente ocorrerá em 
velocidades lineares médias acima de 50  cm/s 
ou pelo uso de colunas de D.I. > 320 mm, situa-
ções nas quais a vazão pode cair o suficiente para 
alterar a sensibilidade do detector[8]. Quanto à 
pureza, este se torna um aspecto crítico se levar-
mos em conta que mesmo quantidades traço 
de oxigênio ou água atacam a fase estacionária 
de colunas capilares, sobretudo a altas tempe-
raturas. Desta maneira, recomenda-se o uso de 
hidrogênio ultra puro 99,9999%.

2.2.3 Hidrogênio como gás de arraste 
para GC-MS

Apesar do uso crescente do hidrogênio 
como gás de arraste como uma boa estratégia 
para acelerar análises cromatográficas, algumas 
limitações podem restringir seu uso quando a 
cromatografia gasosa encontra-se combinada 
com a espectrometria de massas (MS). Alguns 
pesquisadores inclusive não o adotam como 
forma de melhorar o emprego de GC-MS em 
análises de rotina[9]. De fato há mais argumentos 
contra seu uso que a favor.

Diferentemente de outros sistemas de detec-
ção para cromatografia gasosa, no espectrôme-
tro de massas a saída da coluna capilar encontra-
-se sob vácuo, reduzindo a pressão na cabeça da 
coluna necessária para manter certa vazão. O 
hidrogênio, que possui menor viscosidade que o 
hélio, irá permitir maior expansão de volume do 

Tabela 2 Comparação do uso de H2 e He, controlando-se velocidade, pressão e vazão, em uma corrida com 
programação de temperatura.

Velocidade constante
(mantida por sistema  
pneumático eletrônico

Pressão constante Vazão constante

Mesmos tempos de retenção.
H2: Eluição em menores tempos de 
retenção para alguns compostos, 
porém em menores temperaturas.

Efeito semelhante ao observado  
à pressão constante.
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solvente, podendo resultar em picos com cauda 
ou alargamento de picos[10]. Outro problema 
que pode ocorrer é uma dificuldade da bomba 
de vácuo em eliminar o excesso de gás, favore-
cendo sua reação com fragmentos de íons (além 
do risco de explosão, apesar de muito baixo, 
como já discutido). Por este motivo recomenda-
-se fortemente que o forno do cromatógrafo seja 
desligado, bem como a vazão de hidrogênio seja 
reduzida a zero quando o sistema estiver fora de 
uso. Entretanto, melhores resultados são obti-
dos com colunas de diâmetro interno reduzido 
(como é típico em cromatografia rápida e em 
GC×GC[11]), bem como com técnicas de injeção 
em que a amostra adentra a coluna mais lenta-
mente que em injeções splitless. A fim de evitar 
possíveis danos, bem como redução na sensibi-
lidade do espectrômetro de massas, recomenda-
-se o uso de hidrogênio 99,9999% de pureza.

3 Cromatografia rápida

Embora pareça não haver um consenso 
quanto à definição de cromatografia rápida, e 
embora definições baseadas somente no tempo 
de análise possam perder aspectos como a reso-
lução[1], a cromatografia rápida é uma modali-
dade que demanda altas velocidades de gás de 
arraste em relação às usadas em cromatografia 
gasosa convencional. 

O uso de colunas com um D.I. reduzido é 
a opção mais lógica para uma separação mais 
rápida sem alteração significativa na resolução. 
Esta miniaturização reflete-se em uma maior efi-
ciência por comprimento (L), uma vez que será 
diminuido proporcionalmente o valor mínimo 
de altura de prato (H)[9,10]. Portanto, o com-
primento da coluna pode ser diminuído pelo 
mesmo fator, a fim de produzir o mesmo número 
de prato. 

Quando o D.I. é reduzido, a velocidade 
linear média ideal (u) é maior, levando a um 
menor tempo de análise com a mesma capaci-
dade de separação. No entanto, haverá uma capa-
cidade de amostra muito menor e necessidade de 
maiores pressões de gás de arraste para realizar 
uma corrida, e a velocidade linear ficará limitada 
pela pressão que o equipamento pode atingir. 
Desta forma, em cromatografia rápida o hidro-
gênio é uma opção particularmente vantajosa, 
porque atinge maiores velocidades lineares que 
o hélio com menor perda de eficiência, e ainda 
em menores pressões[1]. Soma-se a esses fatores o 
coeficiente de difusão do hidrogênio, cujo valor 
resulta em análises mais rápidas em relação às 
que utilizam outros gases de arraste.

Cromatografia rápida envolve acentua-
das quedas de pressão, principalmente quando 
o número de pratos teóricos necessários na 
separação pretendida é relativamente baixo[3]. 
Desconsiderando a tarefa de escolher a fase esta-
cionária a ser utilizada, bem como da otimização 
das dimensões da coluna capilar, o hidrogênio 
assume um importante papel na viabilidade da 
cromatografia rápida. A Tabela 3 mostra a influ-
ência do tipo de gás de arraste em altos valores 
de queda de pressão. Os valores foram calcula-
dos usando coeficientes de difusão e viscosida-
des dinâmicas em equações descritas na litera-
tura[3]. Nota-se que o uso de hélio ou nitrogênio 
em altas velocidades as tornam mais distantes 
da velocidade linear ótima, em comparação ao 
hidrogênio.

Tabela 3 Tempo de análise para diferentes gases, 
em relação ao hidrogênio[3].

Gás de arraste Tempos relativos

H2 1

He 1,6

N2 2,8
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Blumberg[12] relatou cálculos semelhantes, 
que estimaram as vazões de velocidades ótimas 
relativas de hidrogênio e hélio, tendo sido apon-
tada como 25% superior para o primeiro.

Em cromatografia rápida, as separações, 
além de muito rápidas, empregam rampas de 
temperatura com altas taxas de aquecimento. 
Isto torna o uso de H2 especialmente interes-
sante, uma vez que o comportamento do gás de 
arraste em condições de programação de tempe-
ratura difere bastante do caso em que se utiliza 
uma isoterma, como discutido no item 2.2.1. Isso 
se deve à variação na viscosidade dos gases com a 
temperatura (Figura 1).

4 Conclusões

O hidrogênio pode ser a melhor escolha de 
gás de arraste em muitos casos, quando compa-
rado ao hélio. A possibilidade de utilizar altas velo-
cidades lineares sem grande perda de eficiência é 
a principal vantagem apresentada. Esse requisito 
é fundamental quando se trata de cromatografia 
gasosa rápida, na qual os valores de vazão, bem 
como as programações de temperatura com altas 
taxas de aquecimento, tornam o uso do hidrogê-
nio praticamente mandatório. Desde que sejam 
observados alguns aspectos relativos a segurança, 
o uso do hidrogênio em cromatografia gasosa é 
bastante seguro. O emprego com detecção por 
espectrometria de massas, no entanto, é restrito 
devido ao interfaceamento com o espectrômetro, 
no qual a saída da coluna encontra-se sob vácuo. 
Pelas razões expostas e, ainda, pelo custo cres-
cente do hélio, o hidrogênio tem se tornado o gás 
de arraste de preferência em um número cada vez 
maior de laboratórios.
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Resumo

O Brasil ocupa posição de destaque no cenário internacional como produtor de laranja e também na 
utilização adequada do bagaço, que é um subproduto do processo de produção de suco. O uso racional 
deste resíduo é de extrema importância, tanto pelos aspectos ambientais como econômicos. O bio-óleo 
proveniente da pirólise rápida de bagaço de laranja apresenta-se como uma alternativa de emprego deste 
resíduo que pode agregar valor a este material, produzindo energia ou matéria-prima para a indústria 
química. Neste trabalho foram tentativamente identificados 167 compostos, sendo 26 destes encontrados 
em concentração superior a 1%, através de cromatografia gasosa bidimensional abrangente com detector 
de ionização em chama (GC×GC-FID) e também com detector espectrométrico de massas por tempo de 
voo (GC×GC/TOFMS). Além disso, a otimização de alguns parâmetros cromatográficos foi apresentada. 
A seletividade superior da GC×GC/TOFMS relativamente à cromatografia monodimensional é ilustrada 
pela separação na segunda dimensão de compostos que coeluem na primeira dimensão, bem como 
através da ferramenta de deconvolução espectral. Essa permite a separação de compostos por diferenças 
nos respectivos espectros de massa nos casos em que a separação cromatográfica não foi possível.

Palavras-chave
Pirólise; laranja; cromatografia gasosa bidimensional abrangente com detector espectrométrico de massas por 
tempo de voo; GC×GC-FID; GC×GC/TOFMS.

Comprehensive two-dimensional gas chromatography applied to the qualitative 
analysis of major compounds of bio-oil from pyrolysis of orange pulp

Abstract

Brazil occupies a prominent position on the international scene as a producer of orange and in the 
appropriate use of bagasse, which is a byproduct of juice production process. The rational use of this 
waste material is of great importance, as by environmental or economical aspects. The bio-oil from fast 
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pyrolysis of orange pulp is an alternative use of this residue, which can agregate value to this material, 
producing energy and chemical raw materials. In this study, 167 compounds were tentatively identified 
by comprehensive two-dimensional gas chromatography with flame ionization detector (GC×GC-FID) 
and mass spectrometry detector for time of flight (GC×GC/TOFMS), twenty six of these are found 
in concentrations above 1%.  In addition, the optimization of some chromatographic parameters was 
presented. The higher selectivity of GC×GC/TOFMS for the one-dimensional chromatography is 
illustrated by the separation in the second dimension of co-eluting compounds in the first dimension, as 
well as by spectral deconvolution tool. This allows the separation of compounds by differences in their 
mass spectra, in the cases where the chromatographic separation was not possible.

Keywords
Pyrolysis; orange; two-dimensional gas chromatography; GC×GC/FID; GC×GC/TOFMS.

1 Introdução

Biomassa pode ser definida como toda 
matéria orgânica, seja de origem animal, vegetal 
ou de microorganismos, suscetível de ser trans-
formada em energia (bioenergia)[1]. O emprego 
de biomassa proveniente de resíduos orgânicos 
agroindustriais como matéria-prima para a pro-
dução de energia é uma alternativa conveniente 
para este tipo de subproduto[2].

O Brasil possui uma das maiores diversida-
des de biomassa do planeta e, dentre estes mate-
riais, podem ser citados aqueles que se apresen-
tam como fontes promissoras para utilização 
em processos de pirólise, tais como sementes, 
frutas, grãos, folhas e cascas[3]. Resíduos como 
palha de cana-de-açúcar, casca de arroz, caroço 
de pêssego, semente de uva, capim elefante, fibra 
de coco, nó de pinho, serragem de eucalipto e 
bagaço de laranja são exemplos de biomassa 
proveniente da atividade agroindustrial e que 
demanda um destino econômica e ambiental-
mente correto, para que não se transformem 
em poluentes ambientais ou em desperdício de 
recursos por serem subutilizados[4-8].

A composição química da biomassa residual 
pode apresentar variações em função da varie-
dade da planta que deu origem ao resíduo, da 
localização geográfica da plantação original, do 
tipo de cultivo, entre outros parâmetros. Esses 

materiais consistem em fonte de energia alter-
nativa renovável (bioenergia), que vem a com-
plementar a matriz energética atual, além de 
possibilitar a geração de produtos que podem 
apresentar maior valor agregado para a socie-
dade. A grande biodiversidade do Brasil torna-o 
um país de grande potencial para produção de 
bioenergia e também de outros materiais mais 
nobres do que a biomassa de partida[1].

O Brasil destaca-se no cenário mundial 
como grande produtor de laranja, sendo que 
somente no ano de 2009 produziu aproximada-
mente 18 milhões de t, que são utilizadas basi-
camente para a produção de suco. O bagaço 
da laranja é um resíduo de processo e pode 
ser empregado para produção de pectinases e 
para alimentação de gado[31]. Entretanto, o mau 
gerenciamento de sua disposição final pode acar-
retar em dano ambiental. A geração de bio-óleo 
de laranja através de pirólise apresenta-se como 
mais uma alternativa de aplicação para o bagaço 
de laranja[3].

A pirólise é um dos processos de transfor-
mar biomassa para fins energéticos e para pro-
dução de produtos voltados à Química Fina. Ela 
pode ser definida como um complexo processo 
físico-químico no qual ocorre a decomposição 
térmica de uma determinada matéria-prima 
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(compostos orgânicos da biomassa), em atmos-
fera não oxidante, dando lugar à formação de 
subprodutos como: resíduo sólido rico em car-
bono (carvão), cinzas (originadas da matéria-
-prima que não se volatiliza), uma fração volátil 
composta de gases e, ainda, vapores orgânicos 
condensáveis que originam um líquido pirole-
nhoso chamado de bio-óleo[4,9-11]. O bio-óleo é 
um líquido viscoso de composição complexa, 
parcialmente solúvel em água, de cor marrom-
-escura e um desagradável odor de fumaça. É 
composto de moléculas de tamanhos diferentes, 
resultantes principalmente de despolimerização 
e fragmentação dos três principais blocos que 
constituem a biomassa: celulose, hemicelulose 
e lignina[12]. Possui um alto teor de água em sua 
composição química, sendo geralmente rico em 
grupos fenólicos[4,13-15]. A composição da bio-
massa apresenta um papel fundamental na dis-
tribuição dos produtos da pirólise, sendo que o 
rendimento dos mesmos é também uma função 
das variáveis de processo[16].

A pirólise pode ser lenta, rápida, ultrarrá-
pida, catalítica e à vácuo. Em cada uma destas se 
podem empregar reatores de leito fixo ou de leito 
fluidizado. Alguns parâmetros podem ser otimi-
zados no processo como, por exemplo, tempo de 
permanência da biomassa no reator, taxa de aque-
cimento do mesmo, etc.[17,18]. A pirólise rápida é 
definida como um processo que acontece a altas 
temperaturas (450 a 700 °C), onde a biomassa é 
rapidamente aquecida sob atmosfera inerte (por 
exemplo, na presença de nitrogênio). O objetivo 
deste tipo de pirólise é produzir grandes quan-
tidades de produto líquido (bio-óleo) através da 
condensação de vapores orgânicos e obter menor 
quantidade do produto sólido rico em carbono 
(carvão), bem como de cinzas e compostos volá-
teis[19]. O processo de pirólise é aplicado às mais 
diversas áreas: amostras biológicas, materiais 
poliméricos sintéticos, amostras geoquímicas, 

alimentos e produtos relacionados à agricultura 
ou provenientes de madeira, amostras ambien-
tais e da área forense, entre outras[10,20-23].

Diversas técnicas têm sido empregadas para 
a caracterização de bio-óleos. A cromatografia 
gasosa monodimensional (1D-GC, do inglês 
one dimensional gas chromatography) tem sido 
a técnica analítica escolhida para a separação de 
misturas complexas, sendo, portanto, adequada 
para a análise de bio-óleos[24]. A cromatogra-
fia gasosa bidimensional abrangente (GC×GC, 
do inglês comprehensive two-dimensional gas 
chromatography), conhecida desde a década 
de 90, é uma ferramenta analítica ainda mais 
poderosa, diferenciando-se da cromatografia 
monodimensional pela utilização sequencial de 
duas colunas cromatográficas (a segunda coluna 
mais curta, do tipo empregado em cromatogra-
fia rápida), ligadas por um dispositivo chamado 
modulador. Nesta técnica, o efluente da primeira 
dimensão é sequencialmente introduzido na 
segunda, depois de ter passado por um processo 
de amostragem e compressão, no modulador, 
sendo posteriormente liberado para a segunda 
dimensão. A GC×GC oferece um significativo 
aumento de capacidade de pico, seletividade e 
sensibilidade, além de favorecer a ocorrência de 
estruturação na distribuição dos picos cromato-
gráficos no espaço de separação, de acordo com 
a natureza da fase estacionária e dos compostos 
em análise[25-28]. Essas características tornam a 
técnica extremamente útil para análise de amos-
tras complexas, cuja investigação por 1D-GC é 
limitada, como no caso das separações de consti-
tuintes de bio-óleos. Amostras desse tipo contêm 
um número elevado de compostos que apresen-
tam diversos isômeros e estão divididos em dife-
rentes classes químicas.

A literatura científica apresenta aplica-
ções da GC×GC aos mais diversos tipos de 
amostras: petroquímicas, forenses, matrizes 
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ambientais, perfumes, óleos essenciais, etc.[29,30]. 
Recentemente, a composição de bio-óleos de 
diferentes biomassas foi investigada através 
GC×GC, utilizando-se detector de ionização em 
chama (FID –flame ionization detector) e detec-
tor espectrométrico de massas por tempo de voo 
(TOFMS – time of flight mass spectrometer), con-
tudo, não existe relato de estudo do bio-óleo do 
bagaço de laranja através de GC×GC.

O objetivo deste trabalho é demonstrar a efi-
ciência superior da GC×GC/TOFMS para sepa-
ração de misturas complexas através da aplicação 
da mesma à caracterização qualitativa de bio-óleo 
de bagaço de laranja. Para isto, foi feita a otimiza-
ção de alguns parâmetros cromatográficos e são 
apresentados exemplos que evidenciam a maior 
seletividade da técnica através de separação de 
compostos na segunda dimensão, bem como do 
uso de deconvolução espectral para analitos que 
não foram separados cromatograficamente. 

2 Experimental

2.1 Solventes e reagentes

Foram empregados acetona e diclorome-
tano, grau analítico ou equivalente (Merck, 
Darmstadt, Alemanha). Sulfato de sódio anidro 
também foi adquirido da Merck. Os gases uti-
lizados para as análises cromatográficas foram 
hélio, hidrogênio, ar sintético e nitrogênio, sendo 
o nitrogênio empregado para a evaporação das 
amostras. A pureza desses gases é superior a 
99,999%. Todos os gases e também o nitrogê-
nio líquido foram adquiridos da Linde Gases 
(Canoas, RS, Brasil).

2.2 Pirólise

Os experimentos de pirólise foram condu-
zidos até uma temperatura de 500  °C, em um 
reator de leito fixo, em atmosfera inerte, con-

forme descrito em Martins e colaboradores[32,33]. 

O bio-óleo obtido foi seco com sulfato de sódio 
anidro e posteriormente analisado cromatogra-
ficamente.

2.3 Cromatografia gasosa 
bidimensional abrangente 

As análises foram realizadas em dois 
cromatógrafos Agilent 6890N (Agilent 
Technologies, Palo Alto, CA, EUA) equipados 
com amostrador automático Combi PAL (CTC 
Analytics AG, Zwingen, Suíça), e detectores de 
ionização em chama (FID) e de espectrometria 
de massas por tempo de voo (TOFMS). Os cro-
matógrafos também possuem forno secundá-
rio e modulador térmico de dois estágios com 
quatro jatos de nitrogênio (dois jatos quentes 
e dois frios, que são resfriados por vapor de 
nitrogênio resfriado com nitrogênio líquido, 
LECO, St.  Joseph, MI, EUA). As temperaturas 
do injetor e detector foram 280 e 320 °C, res-
pectivamente, e a frequência de aquisição de 
dados foi 100 Hz para ambos os detectores. A 
razão do divisor de fluxo foi de 1:10 e o fluxo 
de hidrogênio (gás de arraste) foi de 1 mL/min 
para o GC×GC-FID.

O conjunto de colunas capilares empre-
gado consistiu em uma coluna contendo a fase 
estacionária 5% fenil 95% polidimetilsiloxano, 
DB-5 de (30  m  ×  0,25  mm  ×  0,25  µm) na pri-
meira dimensão (1D) e uma fase estacionária 
de 50% fenil 50% metil polisiloxano, DB-17ms 
(1,3  m  ×  0,25  mm  ×  0,25  µm) na segunda 
dimensão (2D), ambas adquiridas da Agilent 
Technologies – J&W Scientific (Palo Alto, CA, 
EUA). A escolha desse conjunto teve por base o 
trabalho de Marsman e colabores[34].

As condições de análise por GC×GC-FID 
foram otimizadas, ajustando-se os seguintes 
parâmetros: comprimento da coluna da segunda 
dimensão, programação de temperatura para 
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a coluna da primeira dimensão, período de 
modulação, diferença de temperatura entre as 
duas dimensões, temperatura do modulador, 
fluxo de gás de arraste e período de duração do 
pulso quente. Em uma segunda etapa, quando 
do uso do GC×GC/TOFMS, empregou-se 
injeção sem divisão de fluxo, temperatura da 
linha de transferência em 200  °C (indicação 
do fabricante), fluxo de gás de arraste (hélio) 
de 0,7  mL/min e o corte de solvente ocorreu 
a 4,5  minutos. O intervalo de massas de íons 
adquiridos foi de 35 a  450  Daltons, a energia 
de ionização de 70 eV e a voltagem do detec-
tor foi de 1400 V. O processamento dos dados 
foi realizado através do software ChromaTOF 
versão 3.32.

3 Resultados

3.1 Análise por cromatografia gasosa 
bidimensional abrangente

Empregando-se o sistema GC×GC-FID 
foram avaliados os seguintes parâmetros: pro-
gramação de temperatura do forno primário, 
diferença de temperatura entre os fornos primá-
rio e secundário (∆T), período de modulação 
(PM), temperatura do modulador e duração do 
jato quente. As três programações de aqueci-
mento do forno primário estão apresentadas na 
Tabela 1.

A separação cromatográfica mostrou-se 
superior quando a programação de temperatura 
número 2 foi empregada, sendo, portanto, esco-
lhida para o desenvolvimento do restante deste 
trabalho.

Na sequência, a diferença de tempera-
tura entre os dois fornos (∆T) foi avaliada para 
os seguintes valores: 10, 20 e 30  °C. Os diver-
sos períodos de modulação testados (5, 6, 8, 9, 
10  segundos) foram experimentados com cada 
um dos ∆T mencionados. A melhor condição de 
análise, em termos de separação cromatográfica, 
aproveitamento do espaço de separação e mini-
mização de picos fora de ciclo ocorreu quando o 
PM foi 9 segundos e o ∆T de 20 °C. Para um PM 
de 9 segundos verificou-se de 3 a 4 modulações 
por pico para os 30 compostos majoritários do 
cromatograma, o que confirma as constatações 
reportadas na literatura para o número mínimo 
de modulações por pico cromatográfico para 
análise qualitativa[35].

A Figura  1 apresenta o diagrama de cores 
obtido por GC×GC-FID para o bio-óleo do 
bagaço de laranja, quando o PM foi de 6 segun-
dos. Observa-se a ocorrência de pico fora de 
ciclo, com prejuízo da distribuição estruturada 
dos compostos no espaço de separação. Além 
disso, os picos apresentaram cauda na 2D e houve 
coeluição de alguns compostos com a sangria da 
coluna cromatográfica. Os mesmos fenômenos 

Tabela 1 Programações do aquecimento do forno primário usadas na separação do bio-óleo de laranja em 
um GC×GC-FID.

Parâmetro Programação 1 Programação 2 Programação 3

Temperatura inicial 40 °C 40 °C 40 °C

Tempo inicial 5 minutos 5 minutos 5 minutos

Taxa de aquecimento 5 °C/min 3 °C/min 3 °C/min

Temperatura final 280 °C 180 °C 150 °C

Tempo final 10 minutos 0 minuto 1 minuto

Tempo total de análise 63 minutos 51,7 minutos 42,7 minutos
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ocorreram quando foi utilizado o PM de 5 segun-
dos. Os períodos de modulação de 8 e 9 segundos 
apresentaram os melhores resultados em termos 
de estruturação cromatográfica e minimiza-
ção da ocorrência de picos fora de ciclo. Nesse 
caso não ocorreu coeluição entre os analitos e a 
sangria da coluna, o que facilita a identificação 
dos compostos. Não houve diferença significa-

tiva nos resultados quando os vários ∆T foram 
empregados, tendo-se escolhido 20  °C para o 
restante das análises.

O percentual do tempo de duração do jato 
quente foi de 20, 40, 45, 60 e 80% (este é o per-
centual de tempo em que o jato quente fica acio-
nado durante o período de modulação, sendo o 
restante do tempo utilizado para o jato frio). Os 

Figura 1 Diagrama de cores para o bio-óleo de bagaço de laranja analisado por cromatografia gasosa 
bidimensional abrangente. Temperatura do modulador = 35 °C; ∆T = 20 °C; PM = 6 segundos; duração do pulso 
quente = 60%. Demais condições para a análise por GC×GC-FID, conforme Parte experimental e programação 
de temperatura número 2 da Tabela 1.

Figura 2 Diagrama de cores para o bio-óleo de bagaço de laranja analisado por cromatografia gasosa 
bidimensional abrangente com detector de ionização em chama (GC  GC-FID). Condições idênticas às da 
Figura 1, à exceção do PM, que foi de 9 segundos.
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Figura 3 Diagramas de cores obtidos para a análise do bio-óleo de bagaço de laranja analisado por 
cromatografia gasosa bidimensional abrangente com detector de espectrometria de massas por tempo de 
voo (GC×GC/TOFMS). a) Diagrama bidimensional e; b) Diagrama tridimensional de cores. Condições 
cromatográficas descritas no texto.

resultados obtidos nas várias condições testadas 
foram semelhantes, tendo sido definido 60% 
para a duração do jato quente.

Os diagramas de cores foram também ava-
liados de acordo com diferentes temperaturas 

para o modulador (15, 20, 25, 30, 35, 40 e 50 °C), 
contudo também neste caso não foram observa-
das diferenças significativas nos resultados. Foi 
escolhida a temperatura de 15 °C, que é um valor 
usual para operação do modulador. A Figura 2 
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Tabela 2 Compostos majoritários (acima de 1%) tentativamente identificados no bio-óleo de bagaço de laranja.

Pico tr 1D tr 2D Nome Área (%) S Fórmula PM Classe

1 7,20 2,05 Ácido propanoico 5,62 832 C3H6O2 74 Ácido

17 11,20 3,23 Furfural 5,61 921 C5H4O2 96 Aldeído

18 11,20 3,44 Ciclopentenona 1,61 914 C5H6O 82 Cetona

20 11,50 3,33 Ciclopentenona 1,27 920 C5H6O 82 Cetona

25 12,80 2,79 Álcool furfurílico 3,82 952 C5H6O2 98 Álcool

34 15,40 3,15 C1-Ciclopentenona 1,70 927 C6H6O 96 Cetona

36 15,50 3,21 Furanil etanona 1,58 916 C6H6O2 110 Cetona

39 15,80 4,76 Ácido hidróxi butanoico 1,88 939 C4H8O3 104 Ácido

40 15,80 5,41 Dihidro furanona 2,04 905 C4H6O2 86 Cetona

43 15,90 4,88 Furanona 4,49 946 C4H4O2 84 Cetona

58 18,60 4,01 C1-Furfural 1,11 916 C6H6O2 110 Aldeído

59 18,70 3,33 C1-Furfural 2,50 914 C6H6O2 110 Aldeído

60 18,70 3,53 C1-Ciclopentenona 1,43 954 C6H8O 110 Cetona

63 18,80 3,03 Pentanediona 1,00 851 C5H8O2 100 Cetona

71 19,90 2,79 Fenol 1,67 943 C6H6O 94 Fenol

73 20,30 4,59 Hidróxi dihidro-furanona 1,42 835 C4H6O3 102 Cetona

85 22,30 3,29 C1-Ciclopentanediona 1,69 937 C6H8O2 112 Cetona

106 25,50 4,84 C1-Pirrolidinadiona 2,47 956 C5H7NO2 113 Nitrogenado

108 25,60 4,80 Pentanal 4,18 778 C5H10O 86 Aldeído

136 30,40 3,08 C2-Metóxi-fenol 1,69 761 C8H10O2 138 Fenol

137 30,70 3,06 Ácido benzoico 7,05 919 C7H6O2 122 Ácido

140 30,90 4,96 C1-Hidróxi dihidro furanona 1,92 945 C5H8O3 116 Cetona

144 31,50 3,12 Benzenodiol (Resorcinol) 2,74 908 C6H6O2 110 Fenol

145 31,60 4,31
Dianidro-glucopiranose 

(Levoglucosano)
3,24 904 C6H8O4 144 Açúcar

148 32,70 4,23 C1-Hidróxi-furfural 2,92 860 C5H6O3 126 Aldeído

156 35,40 3,55 Benzenodiol (Hidroquinona) 1,94 858 C6H6O2 110 Fenol

tr 1D = tempo de retenção na primeira dimensão; tr 2D = tempo de retenção na segunda dimensão; S = similaridade; 
PM = peso molecular.

mostra um diagrama de cores resultante das 
melhores condições cromatográficas. 

Algumas condições de operação do 
GC×GC/TOFMS que diferem daquelas do 
GC×GC-FID como, por exemplo, os 21  cm de 
coluna da segunda dimensão na linha de trans-
ferência e a presença de alto vácuo no setor do 
detector, podem requerer alterações nas condi-
ções operacionais para que se tenha eficiência 

cromatográfica semelhante àquela obtida ante-
riormente. Neste caso foram feitas as seguintes 
modificações: período de modulação de 6 segun-
dos, diferença de temperatura entre os fornos de 
15  °C, temperatura do modulador de 30  °C e 
duração do pulso quente de 50%. 

A Figura  3 apresenta o diagrama de cores 
e o diagrama tridimensional para a análise oti-
mizada do bio-óleo de laranja com o sistema 
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GC×GC/TOFMS. Cada ponto preto nessa figura 
representa um pico cromatográfico detectado, 
não indicando, necessariamente, que o mesmo 
tenha sido positivamente identificado. Foram 
tentativamente identificados (apenas com o uso 
da biblioteca do equipamento e comparação com 
espectros de massas) 167 compostos, sendo que, 
de forma semiquantitativa, pôde-se compor a 
Tabela 2, onde são apresentados os 26 compostos 
majoritários (acima de 1%) do bio-óleo, levando-
-se em consideração as áreas desses compostos. 
A identificação, por ser apenas uma tentativa, 

identifica os substituintes nas cadeias insatura-
das e nos ciclos apenas pelo número de carbonos 
(ex.: C2 pode indicar uma etila ou duas metilas) 
sem posicioná-los. A identificação detalhada só 
pode ser realizada com padrões e/ou com o auxí-
lio de índices de retenção, que não foram usa-
dos neste trabalho por ele ser ainda preliminar 
e ter como objetivo otimizar a análise e indicar 
as classes químicas predominantes no bio-óleo. 

A Tabela 3, usando esse critério semiquan-
titativo, apresenta as diferentes classes de com-
postos identificados e a relação entre as áreas 
percentuais e o número de compostos presentes 
em cada classe. 

Foram detectados compostos pertencentes 
a 9 classes distintas: ácidos, derivados de açú-
cares, aldeídos, álcoois, ésteres, éteres, cetonas, 
fenóis e compostos nitrogenados. Percebe-se que 

Tabela 3 Distribuição das classes de compostos 
identificadas no bio-óleo de bagaço de laranja.

Classes de compostos 
identificados

NP NP% A%

Ácidos totais 17 10,18 17,27

Açúcares totais 10 5,99 5,39

Álcoois totais 8 4,79 5,60

Aldeídos totais 7 4,19 16,47

Derivados do furfural 6 3,59 12,29

Cetonas totais 69 41,32 34,57

Derivados da piranona 3 1,80 1,83

Derivados da furanona 15 8,98 14,04

Cetonas 6 cíclicas saturadas 3 1,80 0,14

Cetonas 6 cíclicas insaturadas 4 2,40 0,79

Cetonas 5 cíclicas saturadas 4 2,40 2,87

Cetonas 5 cíclicas insaturadas 15 8,98 8,39

Cetonas cíclicas totais 26 15,57 28,05

Ésteres totais 4 2,40 1,39

Éteres totais 2 1,20 0,11

Fenóis totais 21 12,57 12,08

Alquil fenóis 8 4,79 2,86

Metóxi fenóis 5 2,99 3,18

Benzenodióis 8 4,79 6,04

Nitrogenados totais 28 16,77 7,11

Derivados do pirrol 6 3,59 2,93

Derivados da piridina 13 7,78 3,02

N= número de picos; N% = percentual relativo ao número 
de picos (compostos em cada classe); % = área percentual 
de cada composto em cada classe.

Figura 4 Estruturas das principais cetonas 
identificadas no bio-óleo de bagaço de laranja, 
analisadas por GC×GC/TOFMS.
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ocorre uma boa separação, indicando inclusive 
a possibilidade de classificação dos compostos 
no espaço bidimensional. Os quatro compos-
tos majoritários são ácidos carboxílicos (ácido 
benzoico – 7,05% – e ácido propanoico – 5,6%), 
seguidos de dois aldeídos (furfural – 5,61% – e 
pentanal – 4,18%) e uma cetona (furanona – 
4,49%). Esses compostos estão assinalados em 
negrito na Tabela 2.

As cetonas são a classe predominante (69% 
dos picos e 34,6% da área), com destaque para as 
cetonas cíclicas, incluindo as derivadas do pirano 
e do furano. As estruturas das principais cetonas 
identificadas estão apresentadas na Figura 4. 

Os compostos nitrogenados, por sua vez, 
apesar de apresentarem um número expressivo 
de compostos (28, correspondendo a 17% dos 
picos identificados) apresentam-se em concen-
trações baixas, representando apenas 7% da área 
total identificada. 

Uma das grandes vantagens analíticas da 
GC×GC é sua maior capacidade de pico, bem 
como o aumento de seletividade, devido à pre-
sença de uma segunda dimensão (2D), cujo 
mecanismo de separação difere daquele da pri-
meira dimensão (1D). No caso do bio-óleo de 
bagaço de laranja foi possível verificar a presença 
de vários analitos, cujos 1tR são semelhantes e 
poderiam resultar em coeluições na 1D-GC. 
Através do emprego da GC×GC o número de 
coeluições diminui consideravelmente, visto que 
vários componentes são resolvidos cromatogra-
ficamente na 2D.

A Figura  5 ilustra a separação da 
cetona hidróxi butanona (2tR  =  2,52  segun-
dos) e do composto nitrogenado C1-tetrazol 
(2tR  =  3,15  segundos) na 2D, cujo tempo de 
retenção na 1D é de 8,40  minutos. Os espec-
tros de massas destes compostos também são 
apresentados na Figura  5, onde se verifica a 

Figura 5 Exemplo de separação na segunda dimensão para dois compostos que apresentam o mesmo tempo 
de retenção na primeira dimensão e tempos de retenção distintos na segunda dimensão: 1tR = 8,40 minutos; 
2tR = 2,52 segundos para a hidróxi butanona e 2tR = 3,15 segundos para o metil tetrazol.
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Figura 6 Exemplo de deconvolução espectral para dois componentes que coeluem na 1D (1tR = 16,80 minutos) e 
também na 2D na amostra de bio-óleo de bagaço de laranja: 2tR da 2,3-butanediona (pico 46) = 3,36 segundos; 
2tR da 2-ciclohexen-1-ona (pico 47)= 3,44 segundos; a) Ampliação de uma parte do diagrama de cores para 
melhor visualização dos compostos 46 e 46; b) Cromatograma na segunda dimensão reconstruído a partir da 
corrente iônica total (linha azul) das correntes iônicas deconvoluídas para valores selecionados (traço verde 
para o íon 68 e traço laranja para o íon 43); c1 e c2) Espectros de massas dos componentes da amostra e os 
respectivos espectros de massas encontrados na biblioteca NIST para cada composto e; d1 e d2) Diagramas de 
cores com íons selecionados mostrando a deconvolução dos picos.

fragmentação distinta para as duas estruturas. 
Entretanto, em alguns casos, a maior seletivi-
dade da GC×GC, conferida por duas colunas 
portadoras de fases estacionárias diferentes, 
não é suficiente para separação de certos com-

postos que coeluem em ambas as dimensões. 
Nessas situações, o emprego do TOFMS per-
mite o uso do software de deconvolução, o qual 
consiste basicamente na resolução de dois ou 
mais compostos minimamente separados atra-
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vés das diferenças existentes em seus espectros 
de massas. O TOFMS apresenta a vantagem de 
produzir espectros onde a totalidade dos íons 
é coletada ao mesmo tempo, garantindo que 
todas as razões dos íons sejam semelhantes ao 
longo do pico cromatográfico. Esta continui-
dade espectral assegura um processo de decon-
volução bem-sucedido, onde um espectro de 
massas de qualidade é obtido mesmo quando 
a separação cromatográfica não é eficiente. Os 
requisitos para uma deconvolução espectral 
apropriada são: uma pequena diferença entre 
os ápices dos picos coeluídos e dessemelhança 
suficiente entre os espectros de massas dos 
compostos mal separados[36].

A Figura  6 mostra um exemplo típico 
de deconvolução para dois compostos do 
bio-óleo de laranja: butanediona (pico 46) 
(2tR = 3,36 segundos) e ciclohexenona (pico 47) 
(2tR  =  3,44  segundos), ambos eluindo em 
16,80  minutos na primeira dimensão. A frag-
mentação que se observa no espectro de mas-
sas dos dois compostos é bastante diferente e, 
portanto, a reconstrução do cromatograma na 
segunda dimensão através das correntes iônicas 
deconvoluídas (DIC, do inglês, deconvoluted 
ion current) pode ser empregada para resol-
ver problemas de separação cromatográfica no 
âmbito da espectrometria de massas (Figura 6). 
No caso do exemplo da Figura 6a, foi escolhido 
um íon característico para cada composto: m/z 
43 para a butanediona e m/z 68 para a ciclohe-
xenona, gerando o cromatograma reconstru-
ído da Figura  6b. Observa-se que foi possível 
separar os dois componentes coeluídos por 
deconvolução espectral, de forma que se obteve 
os espectros de massas semelhantes aos destes 
compostos na biblioteca NIST com similarida-
des de 751 e 903 para butanediona e ciclohexe-
nona, respectivamente.

4 Conclusões

A seletividade superior da cromatografia 
gasosa bidimensional abrangente foi demonstrada 
através da separação de compostos do bio-óleo 
de bagaço de laranja que coeluíram na primeira 
dimensão, de caráter apolar, tendo sido separa-
dos na fase estacionária da segunda dimensão, de 
maior polaridade. O uso da deconvolução espec-
tral como vantagem analítica da GC×GC/TOFMS 
também foi demonstrado para separação de com-
ponentes que eluíram simultaneamente nas duas 
dimensões cromatográficas, evidenciando a capa-
cidade de separação dessas duas técnicas. Além 
disso, o bio-óleo de bagaço de laranja foi analisado 
pela primeira vez por GC×GC/TOFMS, tendo-se 
apresentado a otimização de alguns parâmetros 
analíticos dessa análise. Cento e sessenta e sete 
compostos do bio-óleo em estudo foram tentati-
vamente identificados, dentre os quais destacam-
-se ácidos, aldeídos, álcoois, cetonas, fenóis, éte-
res, ésteres e compostos nitrogenados. Vinte e 
seis compostos puderam ser claramente identifi-
cados como majoritários, usando-se a compara-
ção direta das áreas sob os picos cromatográficos. 
Destacaram-se o ácido benzoico (7,05%), o furfu-
ral (5,61%), o ácido propanoico (5,6%), a furanona 
(4,49%) e o pentanal (4,18%). Alguns desses com-
postos podem ser empregados para fabricação de 
produtos de maior valor agregado, à medida que 
as condições de pirólise são direcionadas para a 
produção majoritária daqueles que forem mais 
promissores para a indústria.
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Resumo

O detector evaporativo com espalhamento de luz (ELSD) é um detector semiuniversal para cromatografia 
líquida de alta eficiência (HPLC). Esse detector possibilita a análise de compostos menos voláteis que a 
fase móvel, independente de suas estruturas químicas, e é uma importante ferramenta para determinar 
analitos sem cromóforos ou que tenham somente grupos cromóforos fracos. Este artigo apresenta os 
princípios de operação do ELSD e vários exemplos de aplicação em diferentes matrizes.

Palavras-chave
Detector evaporativo com espalhamento de luz; HPLC; aplicações.

Evaporative light scattering detector: operation principles and applications  
in high performance liquid chromatography

Abstract

The evaporative light scattering detector (ELSD) is a semi-universal detector for high performance liquid 
chromatography (HPLC). This detector allows analysis of compounds less volatiles than the mobile 
phase, regardless of their chemical structure, and it is a valuable tool to determine analytes without 
chromophores or that have only weak chromophores groups. This paper present the operation principles 
of ELSD and several examples of applications in different matrixes are given.

Keywords
Evaporative light scattering detector; HPLC; applications.
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1 Introdução

O sistema de detecção baseado na absor-
ção de radiação eletromagnética nas regiões do 
ultravioleta/visível (UV-Vis) é ainda hoje o mais 
empregado no Brasil em cromatografia líquida 
de alta eficiência (HPLC, High Performance 
Liquid Chromatography). Esse detector óptico 
apresenta boa sensibilidade, ampla faixa linear, 
baixo limite de detecção e estabilidade frente a 
mudanças na composição da fase móvel. Para 
a sua utilização, entretanto, é necessário que os 
analitos tenham cromóforos que absorvam na 
região do UV-Vis[1].

Alternativamente, o detector de índice 
de refração (RID, Refractive Index Detector) 
e o espectrômetro de massas (MS, Mass 
Spectrometry) podem ser empregados na análise 
de importantes classes de compostos que não 
possuem cromóforos ou que tenham somente 
grupos cromóforos fracos como, por exemplo, 
carboidratos, lipídeos, saponinas e alcaloides. 
No entanto, o RID é muito sensível às variações 
de temperatura e à composição da fase móvel, o 
que o torna inadequado para uso em eluição por 
gradiente, enquanto o MS, apesar da alta sensibi-
lidade e seletividade, tem um elevado custo para 
aquisição e manutenção do equipamento[1].

No fim da década de 70, o detector eva-
porativo com espalhamento de luz (ELSD, 
Evaporative Light Scattering Detector) foi intro-
duzido no campo da análise cromatográfica[2] 
e desde a comercialização do primeiro equipa-
mento, no início dos anos 80, o número de traba-
lhos publicados que descreve o uso deste detector 
em HPLC tem aumentado anualmente. O ELSD 
possibilita a análise de compostos menos voláteis 
que a fase móvel, independente de suas estrutu-
ras químicas, e o uso de eluição por gradiente[1,3].

Em 2005, Ganzera e Stuppner[4] revisaram o 
uso do ELSD na análise de produtos naturais e 
Megoulas e Koupparis[5] descreveram o uso ope-
racional, vantagens/limitações e aplicações desse 
detector em cromatografia líquida e com fluido 
supercrítico.

O presente artigo discute os princípios de 
operação do ELSD e destaca relevantes traba-
lhos publicados no período de 2005 a 2011 nas 
análises de carboidratos e glicosídeos, lipídeos, 
alcaloides, saponinas e terpenoides em diferen-
tes matrizes.

2 Princípios de operação do ELSD

O princípio de operação do ELSD envolve 
três processos consecutivos, os quais estão inter-
relacionados e influenciam ou são influenciados 
pelos outros processos: nebulização do eluente 
da coluna cromatográfica, evaporação da fase 
móvel e medida da intensidade de luz espalhada 
pelas moléculas do analito que atravessam um 
feixe de radiação eletromagnética e geram um 
sinal proporcional ao número de fótons espalha-
dos (detecção)[5,6].

2.1 Etapa de nebulização

Nessa etapa inicial, o eluente que sai da 
coluna cromatográfica entra em um nebulizador 
onde é convertido em uma névoa gasosa (aeros-
sol) por um fluxo de gás carreador, usualmente 
nitrogênio ou ar comprimido, em alta velocidade. 
A vazão do gás carreador deve ser ajustada em 
relação à vazão da fase móvel com o intuito de 
se obter gotículas com tamanho adequado para 
assegurar uma boa sensibilidade na detecção[5,6].

Em alguns modelos de ELSD comercial-
mente disponíveis, o eluente nebulizado entra 
em um tubo aquecido onde acontece a evapora-
ção da fase móvel. Outros modelos, no entanto, 
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incorporam uma câmara de nebulização, cuja 
finalidade é remover as gotas com diâmetros 
maiores[3,5]. Cada tipo de detector apresenta 
características próprias e as vantagens/limitações 
de cada equipamento dependem do tipo de aná-
lise a ser realizada[5].

Algumas propriedades físico-químicas da 
fase móvel, tais como densidade, viscosidade e 
tensão superficial também influenciam direta-
mente o tamanho das gotículas do aerossol[3,5]. A 
equação empírica a partir da qual é possível rela-
cionar o diâmetro médio das gotículas formadas 
no processo de nebulização (D0) com as proprie-
dades da fase móvel, a vazão/velocidade do gás 
carreador e a da fase móvel é dada por[6]:
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υ − υ ρ
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onde σ, ρ e µ são, respectivamente, tensão super-
ficial, densidade e viscosidade da fase móvel, 
(υg – υl) é a diferença entre as velocidades do gás 
carreador e da fase móvel e Ql/Qg é a razão entre 
as vazões da fase móvel e do gás carreador.

A partir da Equação 1, aplicável para gotí-
culas com tamanhos na faixa de 15-90 µm e den-
sidade da fase móvel entre 0,7 e 1,2 g.mL–1[6,7], é 
possível observar que uma diminuição na veloci-
dade do gás carreador (υg), mantendo constante 
ou aumentando a velocidade da fase móvel (υl), 
resulta em um aumento no diâmetro médio das 
gotículas no aerossol, o que propicia uma maior 
sensibilidade do detector. No entanto, se a velo-
cidade do gás carreador for muito baixa, a fase 
móvel pode não ser totalmente nebulizada e/ou 
posteriormente evaporada, resultando em um 
aumento no nível de ruídos na linha de base do 
cromatograma[5].

2.2 Etapa de evaporação

O aerossol formado na etapa de nebulização 
é direcionado para um tubo aquecido onde a fase 
móvel é evaporada, restando apenas partículas 
secas do analito. A temperatura de aquecimento 
do tubo deve ser ajustada em função da composi-
ção da fase móvel e propriedades do analito para 
que a fase móvel seja completamente removida 
sem que haja perdas do composto por evapora-
ção ou decomposição térmica. O uso de baixas 
temperaturas favorece a formação de partículas 
maiores e mais uniformes, o que aumenta a sen-
sibilidade do detector. No entanto, tais condições 
de temperatura podem propiciar uma evapora-
ção da fase móvel incompleta, ocasionando um 
excessivo nível de ruídos na linha de base do 
cromatograma. Por outro lado, temperaturas 
excessivamente altas podem levar a uma perda 
de sensibilidade na detecção devido à sublima-
ção do analito[3,5].

Após a completa evaporação da fase móvel, 
o diâmetro das partículas do analito (d) pode ser 
estimado a partir da Equação 2[7]:

d D C
0

a

1 3

=








ρ

 (2)

A resposta do detector é influenciada pelo 
tamanho das partículas do analito (d) que, por 
sua vez, é dependente do diâmetro médio das 
gotículas do aerossol formadas no processo de 
nebulização (D0) e da concentração (C) e densi-
dade do analito (ρa).

2.3 Etapa de detecção

Após a etapa de evaporação, as partículas 
do analito (d) são transportadas, pelo gás carre-
ador, para uma cela óptica, atravessam um feixe 
de radiação eletromagnética e a luz espalhada é 
medida por um fotodiodo ou um fotomultipli-
cador. O tipo de interação das partículas do ana-
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lito com a radiação eletromagnética depende do 
tamanho, forma e propriedades da superfície das 
partículas formadas nos processos de nebuliza-
ção e evaporação, assim como do comprimento 
de onda da luz incidente[3,5].

As principais interações que governam o 
espalhamento de luz no ELSD são dispersão de 
Rayleigh, dispersão de Mie e refração/reflexão, 
sendo que a relevância de cada uma delas está 
relacionada com o diâmetro das partículas (d) 
que entram na cela de detecção e com o compri-
mento de onda (λ) do feixe de radiação da luz 
incidente. Para d/λ  <  0,1 prevalece a teoria de 
Rayleigh, para 0,1 < d/λ < 2 haverá predominân-
cia da teoria de Mie e com d/ λ > 2 ocorre refra-
ção/reflexão[3].

Devido à natureza das interações entre as 
partículas do analito com a radiação eletromag-
nética, a resposta do detector é relacionada com 
a massa do analito pela Equação 3:

A  a Mb=  (3)

onde A é área do pico cromatográfico e M é a 
massa do analito injetado. As constantes a e b 
são determinadas pelas condições cromatográ-
ficas (vazões do gás carreador e da fase móvel, 
temperatura de evaporação, propriedades físico-
-químicas da fase móvel, etc.), características e 
concentração do analito[5,7].

Para a obtenção de curvas analíticas é neces-
sário o uso de coordenadas logarítmicas a partir 
da Equação 4:

log A  log a  b log M= +  (4)

Uma interessante aplicação do ELSD em 
análises quantitativas sem o uso de padrões de 
referência dos analitos foi realizada por Megoulas 
e Koupparis[8]. Considerando o fato de o ELSD 
apresentar fatores de resposta equivalentes para 
moléculas com fórmulas estruturais semelhan-
tes e massas moleculares próximas e a falta de 

padrões de referência para as quatro substâncias 
análogas que compõem a gentamicina, designa-
das como C1, C1a, C2 e C2a, os autores desenvolve-
ram um método para determinação desses com-
postos em formulações farmacêuticas usando 
canamicina A, um composto estruturalmente 
semelhante à gentamicina, como padrão externo 
secundário. Assumindo que os coeficientes linear 
e angular das curvas analíticas logarítmicas dos 
componentes da gentamicina e da canamicina A 
são estatisticamente iguais e levando em consi-
deração as proporções de cada componente foi 
possível quantificar gentamicina C1, gentamicina 
C1a, gentamicina C2 e gentamicina C2a em produ-
tos comerciais.

A Figura 1 ilustra de forma esquemática os 
processos de nebulização, evaporação e detecção 
que ocorrem sucessivamente em um ELSD.

3 Aplicações analíticas

3.1 Análise de carboidratos e 
glicosídeos

Carboidratos são substâncias poli-hidroxi-
ladas de aldeídos, cetonas, alcoóis, ácidos e seus 
derivados simples, bem como seus polímeros 
que tenham ligações poliméricas do tipo acetal[9].

Figura 1 Representação esquemática de um 
detector evaporativo com espalhamento de luz 
(ELSD); 1) eluente cromatográfico; 2) gás carreador; 
3) nebulizador; 4) câmara de nebulização; 5) dreno; 
6) tubo de aquecimento e 7) cela óptica. Adaptada da 
referência 5.
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Uma importante família de biomoléculas 
pertencentes ao grupo dos carboidratos são os 
antibióticos aminoglicosídeos. Tais compos-
tos, usados no tratamento de doenças em seres 
humanos e animais causadas por bactérias 
aeróbicas gram-positivas e gram-negativas, são 
caracterizados pela presença de dois ou mais 
amino-açúcares ligados a um anel aminociclitol 
(um hidroxicicloexano amino substituído) por 
ligações glicosídicas[10].

Como os carboidratos e aminoglicosídeos 
não possuem grupos cromóforos em suas estru-
turas químicas, alguns métodos de análise por 
HPLC fazem uso de derivação da amostra com 
detecção no UV/vis ou por fluorescência. No 
entanto, técnicas de derivação podem apresentar 
uma série de problemas decorrentes das condi-
ções experimentais como, por exemplo, reação 
incompleta, formação de subprodutos, longo 

tempo de preparo da amostra, entre outros. Uma 
alternativa aos métodos de derivação é a análise 
desses compostos utilizando o ELSD. Exemplos 
da aplicação do ELSD nas análises de carboidra-
tos e aminoglicosídeos em diferentes matrizes 
são apresentados na Tabela 1.

3.2 Análise de lipídeos

A família dos lipídeos é constituída por uma 
ampla gama de compostos com diferentes estru-
turas químicas (ácidos graxos livres, triacilgli-
ceróis, fosfolipídeos, esfingolipídeos, esteroides, 
etc.) que desempenham uma série de funções 
nos sistemas biológicos, tais como armazenar 
energia, ser componente das membranas celu-
lares, precursores na biossíntese de importantes 
compostos químicos e de reguladores do meta-
bolismo celular[22].

Tabela 1 Uso do ELSD na análise de carboidratos e aminoglicosídeos em diferentes matrizes.

Analito Matriz LD ou LQ Ref.

Glicose, frutose, maltose,  
maltotriose e maltotetrose

Cerveja LD: 0,005–0,01 g.L–1 11

Glicose, frutose, sacarose, xilose,  
maltose e rafinose

Folha de tabaco LD: 2–4 µg.mL–1 12

Glicose, arabinose, xilose, ramanose, 
sacarose, xilitol, manitol, celobiose,  

lactose e inositol

Planta da espécie: 
Tinospora cordifolia

LQ: 25,23–134,2 µg.mL–1 13

Neomicina
FF LD: 1,0 µg.mL–1 14

FF(a) LD: 0,60 µg.mL–1 15

Tobramicina FF (*) 16

Canamicina a (1) e canamicina b (2)
MP, FF e meio de  
cultura bacteriano

LD: 0,20 µg.mL–1 (1) e  
1,4 µg.mL–1 (2)

17

Espectinomicina MP LD: 6,0 µg.mL–1 18

Amicacina (1) e canamicina (2) MP e FF
LD: 2,2 µg.mL–1 (1) e  

2,5 µg.mL–1 (2)
19

Estreptomicina (1) e  
diidroestreptomicina (2)

MP, FF e meio de  
cultura bacteriano

LD: 0,7 µg.mL–1 (1) e  
0,5 µg.mL–1 (2)

20

Arbecacina FF LD: 4,5 µg.mL–1 21

LD: limite de detecção; LQ: limite de quantificação; FF: formulações farmacêuticas; MP: matéria-prima; (a): neomicina em 
associação com bacitracina. (*): não informado.
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Há um grande interesse na análise de lipí-
deos em alimentos. O desenvolvimento de méto-
dos para identificação/quantificação de triacilgli-
ceróis, por exemplo, é de suma importância para 
confirmar a autenticidade, detectar adulterações 
e definir a composição química de óleos vegetais 
e gorduras[23]. Os fosfolipídeos e esfingolipídeos 
são responsáveis pelo sabor, textura e proprieda-
des nutricionais de carnes, leite e seus derivados.

Na última década, a cromatografia líquida 
de alta eficiência acoplada ao detector de espa-
lhamento de luz (HPLC-ELSD) consolidou-se 
como uma importante ferramenta analítica para 
a determinação de lipídeos em diferentes tipos 
de amostras (Tabela 2).

3.3 Análise de alcaloides

Veratrum nigrum L. e Veratrum dahuricum, 
duas espécies de plantas herbáceas pertencentes 
ao gênero Veratrum (Liliaceae), são amplamente 
empregadas na medicina tradicional chinesa 
para o tratamento de hipertensão, afasia, epilep-
sia, disenteria, malária, dentre outras enfermi-
dades. Os componentes bioativos responsáveis 
pelas atividades farmacológicas e efeitos tóxicos 
dessas plantas são alcaloides esteroidais[31-33].

Cong  et  al.[31] desenvolveram um método, 
por HPLC-ELSD, para análise de dez alcaloides 
esteroidais, escolhidos como marcadores quími-
cos, em extratos aquosos de raízes e rizomas de 
Veratrum nigrum L. Todos os compostos foram 
eluídos com separação em linha de base em 
78 min, no modo de eluição gradiente, com fase 
móvel constituída por acetonitrila e solução de 
trietilamina 0,03% (v/v). Os resultados mostra-
ram que a concentração dos alcaloides é depen-
dente do procedimento de preparo dos extratos.

Wang  et  al.[32] desenvolveram um método 
analítico de perfil cromatográfico (fingerprint) 
utilizando HPLC acoplada ao ELSD, para o con-
trole de qualidade químico de Veratrum nigrum L. 
Três alcalóides foram quantificados em raízes e 
partes aéreas da planta, obtidas a partir de dez 
lotes de Veratrum nigrum L. coletados em dife-
rentes locais, para avaliar a uniformidade lote a 
lote das amostras.

Tang  et  al.[33] realizaram um estudo para 
determinar o teor de seis alcaloides esteroi-
dais em extratos metanólicos de oito lotes de 
Veratrum  dahuricum coletados em diferentes 
estações do ano. As técnicas cromatográficas 
HPLC-MSn e HPLC-ELSD foram usadas, respec-
tivamente, para identificação estrutural e quanti-
ficação dos constituintes químicos. Os resultados 

Tabela 2 Uso do ELSD na análise de lipídeos em diferentes matrizes.

Analito Matriz LD ou LQ Ref.

Triacilgliceróis Óleos vegetais LQ: 0,15 - 1,2 µg.mL–1 23

Triacilgliceróis e ácidos graxos Óleos de girassol/soja (∗) 24

Fosfolipídeos Carne de pato LQ: 0,13 - 0,15 µg.mL–1 25

Leite LQ: 0,91 - 2,28 g 26

Esfingolipídeos Peixes (∗) 27

Diversas classes de lipídeos Óleo de fígado de tubarão LD < 1 µg 28

Zooplâncton marinho (∗) 29

Fitosteróis FF LQ: 5 µg.mL–1 30

LD: limite de detecção; LQ: limite de quantificação; FF: formulações farmacêuticas; (∗): não informado.
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demonstraram que as concentrações dos alcaloi-
des nas plantas variaram de forma significativa 
dependendo da época de coleta, confirmando 
a necessidade de um controle de qualidade da 
matéria-prima vegetal.

3.4 Análise de saponinas e 
terpenoides

Saponinas são moléculas com estruturas 
complexas constituídas por unidades de açúca-
res covalentemente ligadas a um esqueleto triter-
pênico ou esteroidal. Esse grupo de metabólitos 
secundários são encontrados em uma grande 
variedade de espécies de plantas[34].

O ginseng, uma erva medicinal utilizada na 
medicina tradicional dos países asiáticos há mais 
de 2000 anos, é derivado das raízes e rizomas 
de várias espécies de plantas do gênero Panax 
(Araliaceae)[35]. Os principais componentes bio-
ativos do ginseng são saponinas triterpênicas, 
também chamadas de ginsenosídeos, às quais 
são atribuídas propriedades farmacológicas que 
incluem efeitos neuroprotetores, imunoestimu-
lantes e antioxidantes, dentre outros[36].

Saponinas triterpênicas e esteroidais tam-
bém são responsáveis pelos efeitos farmacológi-
cos de outras espécies vegetais de uso corrente 
na medicina popular asiática: Pulsatilla koreana 
(Ranunculaceae), Bupleurum  falcatrum  L. 
(Umbelliferae), Clematis  spp. (Ranunculaceae), 
Paris spp. e Trillium tschonoskii (Trilliaceae)[37-41].

Ginkgo  biloba  L. (Ginkgoaceae) é uma das 
espécies de plantas mais antigas do mundo. A 
principal indicação das preparações à base de 
Ginkgo é o tratamento de problemas ligados à 
insuficiência vascular cerebral e periférica, sendo 
sua eficácia clínica atribuída às trilactonas terpê-
nicas (gincolídeos A, B, C e J e bilobalídeo) e fla-
vonoides. Os gincolídeos (diterpenos) inibem o 
fator de agregação plaquetária, o bilobalídeo (lac-

tona terpênica) apresenta propriedades neuro-
protetoras, enquanto os flavonoides atuam como 
captores de radicais livres. Os extratos padroni-
zados de Ginkgo biloba, preparados a partir das 
folhas secas, são empregados na fabricação de 
medicamentos fitoterápicos. Para assegurar o 
controle de qualidade e a ação farmacológica dos 
fitomedicamentos, os extratos são produzidos de 
forma a garantir uma concentração definida das 
substâncias específicas ou grupos de compostos 
com eficácia terapêutica conhecida[42].

Outras espécies de plantas são fontes de 
terpenoides dotados de importantes ações far-
macológicas. A Artemisia  annua  L., originá-
ria das regiões de clima temperado da Ásia, é 
utilizada na medicina tradicional chinesa há 
vários séculos para o tratamento da malária. 
A artemisinina, uma lactona sesquiterpênica, 
é o princípio ativo responsável pela grande 
atividade contra Plasmodium  falciparum e 
Plasmodium vivax, os principais parasitas cau-
sadores dessa doença[43].

A Tabela  3 apresenta exemplos do uso de 
HPLC-ELSD na análise de saponinas terpênicas/
esteroidais e terpenoides aplicadas no controle 
de qualidade de matéria-prima vegetal, extratos 
de plantas e preparações farmacêuticas.

3.5 Acoplamento HPLC-DAD-ELSD

O acoplamento on-line do equipamento 
de HPLC aos detectores por arranjo de diodos 
(DAD, Diode Array Detector) e ELSD tem sido 
utilizado com sucesso na determinação simultâ-
nea de multicomponentes estruturalmente dife-
rentes em matrizes complexas. Alguns exemplos 
da aplicação do sistema HPLC-DAD-ELSD são 
descritos a seguir.

Wang  et  al.[50] desenvolveram um método 
para análise de oito nucleosídeos e nucleoba-
ses (monitorados a 254 nm), três carboidratos 



Gonzalez MH, Bianchi SR, Pereira CD, Cassiano NM, Cass QB Detector Evaporativo com Espalhamento de luz (ELSD) 

322 Scientia Chromatographica 2011; 3(4):315-325

e um aminoácido (detectados com o ELSD) em 
diferentes amostras de Cordyceps, um compó-
sito de estromas do fungo Cordyceps  sinensis. 
Os resultados mostraram que os carboidratos 
podem ser usados como marcadores quími-
cos na discriminação de diferentes espécies de 
Cordyceps.

Avula  et  al.[51] realizaram a determina-
ção de quatro flavonoides e quatro triterpe-
noides em extratos/produtos relacionados de 
Sutherlandia  Frutescens (Fabaceae), uma planta 
medicinal usada no tratamento de problemas 
estomacais, diabetes e vários tipos de inflama-
ções em alguns países da África. O comprimento 
de onda usado na quantificação dos flavonoides 
foi 260  nm, enquanto os triterpenoides foram 
determinados com o ELSD.

Além dos dois trabalhos citados, outros 
foram realizados utilizando o acoplamento 
HPLC-DAD-ELSD para quantificação de diver-
sos constituintes bioativos pertencentes a dife-
rentes classes químicas em ervas medicinais e 
produtos acabados[52-55].

4 Considerações finais

Ao longo dos anos, esse detector consoli-
dou-se como uma importante ferramenta ana-
lítica na determinação de uma ampla variedade 
de compostos que não possuem cromóforos ou 
que tenham apenas grupos cromóforos fracos 
em suas estruturas químicas.

Os autores desta revisão buscam, com este 
artigo, contribuir para uma maior divulgação 
sobre o uso do detector evaporativo com espa-
lhamento de luz (ELSD) acoplado à cromatogra-
fia líquida de alta eficiência.
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Resumo

Com os desenvolvimentos recentes em HPLC e a complexidade dos atuais desafios enfrentados pela 
técnica, tem sido mais comum o uso de análises no modo de eluição em gradiente de fase móvel. O 
uso desses gradientes permite, por exemplo, análises mais rápidas e capazes de separar compostos 
com faixas mais amplas de hidrofobicidade do que nas metodologias com eluição isocrática. Por outro 
lado, a utilização de gradiente é mais exigente com a configuração da instrumentação analítica. Essas 
configurações podem ser particularmente críticas em casos de análise com corridas curtas em UHPLC ou 
com o uso de colunas microbore em LC-ESI-MS. Dependendo do tipo de detector e fase móvel utilizada, 
volumes muito pequenos de mistura podem provocar excessivo ruído e instabilidades na linha de base do 
cromatograma. Pelo contrário, um volume muito grande do misturador pode acarretar atrasos no efetivo 
início do gradiente e demora no recondicionamento da coluna ao fim da corrida cromatográfica. Nesse 
artigo será feita uma revisão de algumas particularidades do uso de gradiente, bem como dos respectivos 
cuidados e ajustes para se minimizar as possibilidades de falha nesse tipo de análise.

Palavras-chave
HPLC; UHPLC; colunas microbore; misturador de solvents; volume de atraso do gradiente; instrumentação.

The importance of the solvent mixing volume in gradient HPLC
Abstract

With the recent developments in HPLC and the complexity of the current challenges faced by this 
technique the use of mobile phase gradients has become more usual. The use of gradients allows, for 
example, fast analysis able to separate compounds with wide ranges of hydrophobicity than possible with 
isocratic elution. On the other hand, the use of gradient is more demanding regarding the instrumental 
setup. These setups can be particularly critical in the case of short chromatographic runs in UHPLC or 
with the use of microbore columns on LC-ESI-MS. Depending on the type of detector and mobile phase 
used, very low mixing volumes can lead to excessive noise in the form of ripple in the chromatographic 
baseline. In contrast, a very high mixing volume can cause gradient delay and extend the time needed 
for column equilibration at the end of the run. Here we present a revision about some particularities 
regarding the use of gradient, as well as the respective caution and adjustments to minimize the chances 
of failure in this kind of analysis.

Keywords
HPLC; UHPLC; microbore column; solvent mixing; gradient delay volume; instrumentation.
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1 Aspectos gerais

Apesar da maior simplicidade das análises 
com eluição isocrática em HPLC (aquelas em que 
não há variação da composição/força de eluição da 
fase móvel ao longo da separação), diversas apli-
cações requerem o uso de eluição em gradiente de 
fase móvel. Um exemplo seria a análise de amos-
tras complexas para as quais se necessita reduzir o 
tempo de eluição de compostos que apresentam 
alta interação com a fase estacionária da coluna 
(sem prejudicar a separação dos analitos menos 
retidos presentes na mesma amostra). Análises 
em gradiente exigem instrumentação mais sofis-
ticada e solventes mais puros, causam maiores 
problemas na linha de base do detector e são mais 
problemáticas na transferência do método entre 
diferentes equipamentos. Embora existam essas 
complicações, certas situações exigem as análi-
ses em gradiente, como amostras com compos-
tos de interesse apresentando fatores de retenção 
(k) muito amplos em análise isocrática; amostras 
contendo interferentes muito retidos e que podem 
eluir tardiamente em análises subsequentes ou 
sobrecarregar a coluna; amostras muito diluídas e 
em solventes fracos, as quais necessitam pré-con-
centração na coluna cromatográfica.

Para a formação de gradientes em HPLC 
há duas técnicas mais comumente emprega-
das: o gradiente de baixa pressão (Low-Pressure 
Gradient – LPG) usando válvula proporcional 
de mistura precedendo a bomba ou o gradiente 
de alta pressão (High-Pressure Gradient – HPG) 
usando dois ou mais dispositivos de bombe-
amento. Em ambos ocorre a programação da 
variação da composição final da fase móvel em 
função do tempo, de maneira a garantir um gra-
diente de solventes na fase móvel. Obviamente, 
se necessário, tais sistemas podem operar no 
modo isocrático, permitindo uma fácil alteração 
na composição desejada para a fase móvel iso-
crática. As bombas mais comumente encontra-

das no mercado para ambas as aplicações são a 
bomba ternária ou quaternária de mistura sob 
baixa pressão e a bomba binária de mistura sob 
alta pressão, usadas para LPG e HPG, respectiva-
mente. De qualquer forma, na utilização dessas 
bombas ocorrem inomogeneidades localizadas 
na composição da fase móvel impulsionada para 
o restante do sistema cromatográfico, tornando 
necessária a existência de um adequado mistura-
dor para que a combinação dos solventes torne-se 
perfeitamente homogênea. Em revisão anterior, 
um maior detalhamento sobre o funcionamento 
de gradientes de alta e baixa pressão foi forne-
cido[1]. Basicamente, a formação inicial da fase 
móvel em bomba de mistura sob baixa pressão 
possui a característica segmentada e é realizada 
antes da bomba cromatográfica propriamente 
dita, de maneira que a mistura entre os solven-
tes deve atravessar o sistema de bombeamento 
antes de, efetivamente, chegar ao misturador do 
sistema. Em bomba binária de alta pressão, pelo 
contrário, ocorre a confluência entre os solventes 
impulsionados separadamente pelos dois dispo-
sitivos de bombeamento e as pequenas pulsações 
desses dispositivos fazem com que a composição 
da fase móvel não seja perfeitamente homogênea 
antes de uma adequada mistura. A Figura 1 ilus-
tra as diferenças na forma de composição da fase 
móvel nos sistemas para LPG (Figura 1a) e HPG 
(Figura 1b), bem como a característica dessa fase 
móvel antes e após a passagem pelo misturador[2].

Maiores detalhes sobre o escopo do uso 
das bombas mencionadas acima podem ser 
consultados na revisão técnica de Gratzfeld-
Huesgen[3]. Em aplicações não muito exigentes, 
ambos os tipos de bombas (mistura de baixa ou 
alta pressão) apresentam desempenho adequado. 
Todavia, com ambas, se o misturador utilizado 
não for eficiente na homogeneização da fase 
móvel, prejuízos podem ocorrer no desempenho 
final da análise cromatográfica.
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Em casos de insuficiente volume ou inefi-
ciência para uma adequada homogeneização, o 
problema mais comum é o aumento do ruído da 
linha de base (na forma de ondulações, ou ripple 
em inglês). Nesse caso, quanto mais sensível for o 
detector às variações na composição da fase móvel, 
mais críticos serão os problemas com ondulações da 
linha de base. Outro problema que pode ocorrer em 
alguns casos é a deterioração da eficiência cromato-
gráfica. Isso pode acontecer por causa de pequenas 

diferenças de interação localizadas ao longo do pico 
cromatográfico, em função das diferentes forças de 
eluição encontradas na fase móvel, e que levam à 
deformação da banda cromatográfica.

Não menos importante do que um volume 
mínimo suficiente para a mistura, um volume 
excessivo também apresenta detrimentos às aná-
lises em gradientes, particularmente em alguns 
casos, como análise em UHPLC e em microbore 
LC-ESI-MS. Nas análises em UHPLC exploram-

Figura 1 Ilustração dos sistemas de bombeamento utilizados para a) LPG; e b) HPG. Adaptação feita com 
permissão de Dionex (Part of Thermo Fisher Scientific)[2].

a

b
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-se velocidades lineares mais altas bem como 
gradientes mais íngremes, de maneira a obterem-
-se análises cromatográficas mais rápidas. Nessas 
situações, um excessivo volume do misturador 
causaria atrasos no início efetivo do gradiente de 
solventes na coluna, bem como um tempo mais 
longo para chegar-se a um equilíbrio da coluna ao 
término da análise. De maneira análoga, o uso da 
cromatografia em escala reduzida também exige 
ajustes no volume utilizado para a mistura da 
fase móvel em questão. A Tabela 1 apresenta uma 
classificação para as diferentes escalas da HPLC, 
e, dessas, aquela que encontra maior importân-
cia é a escala microbore, a qual é extensivamente 
utilizada no caso do acoplamento com a espectro-
metria de massas utilizando a interfase de eletro-
nebulização (electrospray) (LC-ESI-MS). Como 
o uso dessa abordagem vem se popularizando e, 
muitas vezes, instrumentos já existentes no labo-
ratório são adaptados para essa técnica, faz-se 
relevante destacar a importância que ajustes sejam 
feitos também no volume utilizado no misturador.

O desenvolvimento de misturadores com 
volumes compatíveis às novas demandas e, prin-
cipalmente, efetivos na homogeneização da fase 
móvel tem sido bastante explorado atualmente 
pelos fabricantes de instrumentos para HPLC. 
Há basicamente duas abordagens para a realiza-
ção da mistura: o uso de misturadores estáticos 
ou dinâmicos. Os primeiros não utilizam peças 
móveis e são mecanicamente mais simples, ape-
sar de explorarem sofisticadas tecnologias na sua 
concepção e fabricação, de maneira a garantir um 
máximo de mistura em um menor volume. Os 
misturadores dinâmicos ou ativos utilizam dis-
positivos móveis de agitação para a obtenção da 
mistura. Muitos deles são constituídos por uma 
câmara onde ocorre a confluência dos solventes 
a serem misturados e no interior da qual existe 
uma barra ou dispositivo similar de agitação. 
Apesar de garantirem uma mistura muito efetiva, 
esses agitadores apresentam maior necessidade 

de manutenção, geralmente têm maior volume 
total, e atualmente não são utilizados por todos os 
fabricantes, particularmente em casos de UHPLC 
e LC microbore. A Figura 2 ilustra o esquema de 
um agitador dinâmico desenvolvido em pesqui-
sas do passado para a utilização em LC microbore. 
No caso dos agitadores estáticos muito tem sido 
feito ultimamente. Diversos fabricantes têm apre-
sentado novas alternativas para a configuração 
desses misturadores, mostrando, algumas vezes, 
comparações entre os seus modelos e os dos 
concorrentes. Dessa forma, existem no mercado 
diferentes tecnologias para esses misturadores, 
entre as quais se podem citar o uso de: dispositi-
vos preenchidos com microesferas de diferentes 
tamanhos e materiais; dispositivos que induzem a 
mistura por cisalhamento do solvente; diferentes 
dispositivos microfluídicos em múltiplas cama-
das; e dispositivos que combinam etapas sequen-
ciais de mistura radial e longitudinal.

Figura 2 Esquema em corte de uma câmara de 
mistura dinâmica por agitação com volume interno de 
80 µL. Com permissão, a partir da referência 4.

Tabela 1 Nomenclatura para classificação da 
cromatografia líquida realizada em diferentes escalas.

Classificação Diâmetro 
interno (i.d.)

Vazão típica

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

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

micro-LC (µ-LC) 0,5-1,5 mm 10-00 µL/min

LC capilar (cLC) 150-500 µm 1-10 µL/min

nano-LC 10-150 µm 10-1000 nL/min
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2 Implicações do uso de volume 
insuficiente para mistura

A princípio pode-se questionar o porque 
da necessidade de um misturador para bombas 
binárias de alta pressão, uma vez que a junção 
dos solventes em uma conexão em T aparenta ser 
suficiente. Logicamente bombas de alta pressão 
são menos críticas do que aquelas baseadas em 
mistura sob baixa pressão (as quais produzem 
um fluxo segmentado de solventes); todavia, em 
algumas situações, excessivo ruído é ainda obser-
vado na linha de base. Algumas bombas podem 
dispensar volumes tão baixos quanto 20  µL ou 
menos por ciclo de funcionamento, dependendo 
se são do tipo de pistões paralelos ou sequenciais. 
Requer-se usualmente um volume de mistura 
mínimo equivalente ao volume dispensado em 
dois ciclos da bomba para minimizar as peque-
nas diferenças na composição de cada um desses 
ciclos de preenchimento. Para as bombas de baixa 

pressão, a esse volume soma-se o fato que a fase 
móvel chega e atravessa a bomba em um fluxo 
segmentado e mal pré-misturado, requerendo-se 
um maior volume de mistura e, por conseguinte, 
maiores atrasos na realização de gradientes. Esse 
é um grande motivo para alguns fabricantes não 
aconselharem a configuração de baixa pressão 
para executar gradientes em separações típicas de 
LC-ESI-MS sob baixas vazões da fase móvel. Além 
disso, as bombas de baixa pressão não são acon-
selhadas por alguns fabricantes para gradientes 
extremos, além da faixa de 5 a 95% de qualquer 
um dos constituintes da fase móvel[3]. Igualmente, 
pequenas diferenças podem ocorrer na transfe-
rência de métodos entre os dois tipos de bomba, 
uma vez que as bombas binárias de alta pressão 
utilizam a compressibilidade ótima para cada um 
dos solventes utilizados na mistura (orgânico e 
aquoso), enquanto em gradiente de baixa pressão 
apenas uma compressibilidade pode ser utilizada 
para todos os canais do solvente.

a b

Figura 3 Cromatograma ilustrando as oscilações inadequadas causadas na linha de base por problemas na 
mistura do gradiente (a), em relação a um cromatograma adequado (b). Adaptação feita com permissão de 
Dionex (Part of Thermo Fisher Scientific)[2].
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Figura 4 Testes de gradientes obtidos com metanol 
e metanol fortificado com acetona. a) Apenas um T 
misturador, b) T com tubo misturador estático de 80 µL, 
c) T com tubo misturador de 320 µL, d) misturador 
dinâmico de 80 µL, e e) T com tubo misturador estático 
de 80 µL e misturador dinâmico de 80 µL. Gradiente 
de 0 a 100% em 50 minutos (2%/min), vazão de fase 
móvel de 50 µL/min e misturador ligado diretamente 
ao detector sem o uso de coluna cromatográfica. Com 
permissão, a partir da referência 4.

Os casos típicos que levam ao aparecimento 
de oscilações mais elevadas da linha de base são 
aqueles em que os solventes da mistura apre-
sentam respostas muito diferentes no detector 
utilizado (por exemplo, diferente absorção no 
caso de detecção UV). Obviamente, o maior 
ruído induzido por problemas na mistura leva 
a maiores valores de LD e LQ nessas situações. 
Um trabalho de Logar e colaboradores descreve 
os efeitos da mistura do eluente em HPLC gra-
diente sobre a resposta do detector de espectro-
metria de lente térmica (TLS) e do UV-Vis[4]. 
Nesse trabalho foi feita uma comparação entre 
valores de LD obtidos em método isocrático 
e em gradiente para alguns compostos. Dada 
a maior sensibilidade do TLS às variações da 
composição do solvente, o uso de gradiente 
causou maior aumento dos valores de LD no 
detector TLS do que no UV-Vis, demonstrando 
que o primeiro sofre maior influência das ino-
mogeneidades da mistura. A Figura  3 ilustra 
a diferença na razão sinal/ruído em função de 
uma mistura inadequada dos solventes que 
compõe o gradiente.

Um teste simples para a verificação de ade-
quação da mistura pode ser feito adicionando-se 
metanol na linha A do gradiente e metanol con-
tendo 0,1% de acetona na linha B, e ajustando-se 
o detector UV para 260 nm. Em seguida realiza-
-se uma corrida com gradiente de 0 a 100% do 
componente B da fase móvel, verificando-se o 
ruído obtido na linha de base. A Figura 4 ilus-
tra alguns experimentos em vazões típicas de LC 
microbore comparando diferentes tipos de mis-
turadores.

Algumas composições de fase móvel são 
mais críticas em HPLC, sabe-se que a pre-
sença de ácido acético e fórmico, ou suas res-
pectivas bases, eleva a absorção da radiação 
UV em baixos comprimentos de onda. Um 
caso tipicamente conhecido e extremo é o uso 

de ácido trifluoroacético (TFA) como aditivo 
nas fases orgânica e aquosa. Esse aditivo, em 
uma concentração de 0,1% em cada solvente, 
faz com que haja uma diferença da ordem de 
160  mAU (a 220  nm) entre as absorbâncias 
observadas na fase 100% aquosa e 100% orgâ-
nica (acetonitrila). Neste último caso, o maior 
volume possível de mistura deve ser usado se 
o objetivo principal for a obtenção dos meno-
res limites de detecção em detectores espec-
trofotométricos.
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Uma situação adicional é que os volumes 
inadequados de mistura, além de induzirem às 
ondulações na linha de base, também acarre-
tam distorções no cromatograma. O exemplo da 
Figura 5 demonstra que mesmo em separações 
isocráticas usando a mistura dos solventes no sis-
tema, uma mistura incompleta além de elevar o 
ruído da linha de base também distorce o perfil 
cromatográfico. Pode-se observar pelo cromato-
grama da Figura 5b que uma menor eficiência foi 
obtida no caso da mistura inadequada, além do 
já esperado aumento no ruído da linha de base.

Por fim, conforme destacado na referência 2, 
a própria coluna cromatográfica tem a capaci-
dade de amplificar o ruído (ondulação) da linha 
de base atribuído a problemas de mistura da fase 
móvel. Em experimentos em que se comparam 
o uso de uma união, em substituição à coluna 
cromatográfica, pode-se observar o efeito dessa 
ampliação (Figura 6). Nesse caso, com o uso de 
um misturador de 35 µL, as ondulações equiva-

leram a 0,26% da escala usando-se uma união e 
11,1% usando-se uma coluna (uma amplificação 
de 43 vezes). No caso do uso de um misturador 
com 400  µL, os ruídos foram, respectivamente, 
0,03 e 1,45% da escala do detector; apesar de um 
nível mais baixo de ruído, a amplificação é supe-
rior a 50 vezes.

Apesar de algumas aplicações serem críti-
cas com relação a uma perfeita mistura da fase 
móvel, em outros casos permite-se uma consi-
derável redução do volume de mistura. Algumas 
aplicações em LC-MS permitem o uso de volu-
mes mínimos de mistura, de maneira a possibili-
tarem-se gradientes e re-equilíbrios mais rápidos.

3 Implicações da existência de 
volume excessivo

Se um volume inadequadamente pequeno 
de mistura pode ser um problema, por outro 
lado, um volume muito grande também não é 

a b c

Figura 5 Separação isocrática com metanol:água (70:30, v/v). Picos 1 a 6: uracila, fenol, acetofenona, 
nitrobenzeno, metilbenzoato e tolueno, respectivamente. a) Fase móvel pré-misturada usando apenas uma 
bomba; b) Metanol e água impulsionados por duas bombas e combinados em um misturador em T. c) Metanol 
e água impulsionados por duas bombas e combinados em um misturador completo. Com permissão, a partir 
da referência 4.
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Figura 6 Comparação das oscilações da linha 
de base com a presença da coluna (cinza) e sem a 
coluna (preto). Misturador de 35 µL, solvente A: água/
acetonitrila 99:1 + 0,1% TFA, solvente B: acetonitrila 
100% + 0,1% TFA, coluna: Dionex Acclaim RP C18, 
3 µm, 120 Å, 250 × 3,0 mm, vazão: 1,00 mL/min, 
temperatura: 35 °C, comprimento de onda: 220 nm. 
No experimento sem coluna foi utilizado um capilar 
de sílica fundida de 50 µm, gerando uma pressão de 
400 bar. Adaptação feita com permissão de Dionex 
(Part of Thermo Fisher Scientific)[2].

desejável na maioria das análises em gradiente. 
O problema relacionado a um volume exagerado 
de mistura é que esse causará atrasos na chegada 
do gradiente até a coluna, podendo ainda cau-
sar significativas distorções do gradiente, além 
de prolongar o tempo de equilíbrio entre as cor-
ridas. No caso de UHPLC, deseja-se um baixo 
volume de mistura, para permitirem-se gradien-
tes rápidos e pequeno tempo de re-equilíbrio. 
Duas situações se destacam atualmente na ques-
tão dos ajustes necessários em sistemas HPLC 
não otimizados para a compatibilização com 
análises em gradientes. Um dos casos relevantes 
é a utilização de colunas para análises cromato-
gráficas rápidas (por exemplo, colunas com tec-
nologia de partículas superficialmente porosas), 
o outro envolve o uso de colunas microbore para 
LC-ESI-MS, as quais tipicamente trabalham em 
vazões inferiores a 0,2-0,3 mL/min. Como nes-
ses casos os gradientes utilizados são geralmente 

rápidos e as vazões, baixas, qualquer volume 
excessivo de mistura pode causar detrimentos na 
separação.

A Figura  7 compara análises sequenciais 
realizadas com um tempo de equilíbrio insufi-
ciente entre as corridas, dadas as baixas vazões 
em contrapartida a um misturador com mais do 
que 500  µL de volume. Nesse caso, a primeira 
corrida (com coluna equilibrada) difere das 
demais, tanto nos tempos de retenção quanto 
nas eficiências, justamente pelo fato do solvente 
não se re-equilibrar adequadamente no interior 
da coluna antes de uma nova injeção de amos-
tra. Observa-se que na primeira corrida (croma-
tograma de cima) os picos são mais estreitos e 
eluem em tempos diferentes daqueles dos demais 
cromatogramas abaixo, comprovando que após a 
primeira corrida a coluna não consegue retornar 
ao seu equilíbrio inicial antes da próxima inje-
ção. Nesse caso usou-se uma coluna com tecno-
logia de partículas superficialmente porosas e 
com diâmetro interno de 2,1 mm, para facilitar 
o acoplamento LC-ESI-UV-MS, e verificou-se 
que o volume do misturador era inadequado à 
condição analítica utilizada, a qual usava vazão 
de 0,15 mL/min.

É óbvio que não basta minimizar apenas 
os volumes, fato esse que leva os fabricantes de 
HPLC ao desenvolvimento constante de melho-
res tecnologias de mistura para atender os dife-
rentes volumes demandados. Faz-se importante 
mencionar que não apenas o volume do mistu-
rador pode causar atrasos nos gradientes como 
também alguns injetores automáticos, os quais 
utilizam grandes alças de amostragem que per-
manecem no caminho do solvente entre o sis-
tema de bombeamento e a coluna. Alguns desses 
instrumentos permitem a configuração dessa 
alça em modo by-pass depois de determinado 
tempo de esvaziamento, fazendo com que o 
gradiente não precise atravessá-la durante toda 
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Figura 7 Comparação entre cromatogramas obtidos por LC-ESI-UV-MS com coluna microbore (150 × 2,1 mm, 
2,6 µm). Injeções sequenciais de mistura contendo 5 antibióticos. Análise em gradiente linear de 8 a 30% do solvente B, 
retornando a 8% em intervalo de 1 minuto e mantendo-se equilibrado por mais 5 minutos, em vazão de 0,15 mL/min.
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Figura 8 Determinação experimental do tempo de 
atraso do gradiente. Adaptação feita com permissão 
de Dionex (Part of Thermo Fisher Scientific)[2].

Figura 9 Determinação experimental do erro da concentração do gradiente.

a análise. Em outros equipamentos nos quais a 
opção by-pass não é configurável, recomenda-se 
a redução do volume da alça de injeção para rea-
lização de análises suscetíveis a atrasos indeseja-
dos do gradiente.

3.1 Como aferir e ajustar o volume 
adequado para o gradiente

Diante de todo o exposto, faz-se importante 
saber como estimar o tempo real de atraso da 
chegada do gradiente à coluna, em função do 
volume de mistura e dos demais dispositivos uti-
lizados. Esse atraso é útil no cálculo do denomi-
nado GDV (do inglês, gradient delay volume), o 
qual é o produto do tempo de atraso do gradiente 
com a vazão da fase móvel utilizada. Conforme 

ilustrado na Figura  8, um gradiente entre 0 e 
100% do solvente B pode ser realizado em um 
intervalo de 10 minutos (sendo que o solvente B 
contém 0,5% de acetona em relação ao solvente 
A). A linha de base deve ser registrada por um 
detector UV em aproximadamente 260  nm e a 
distância horizontal entre o gráfico do gradiente 
e o da linha de base na altura de 50% de B corres-
ponde ao tempo de atraso do gradiente.

Além do tempo de atraso no gradiente, 
outro parâmetro importante é a dependência 
que o erro na concentração (CE) da fase móvel 
apresenta em função da inclinação do gradiente. 
A Figura  9 demonstra que para um mesmo 
tempo de atraso do gradiente há o dobro do erro 
na concentração quando se duplica a inclinação 
do gradiente. O erro na concentração é:

 (1)

A simulação de diferentes volumes de mis-
tura demonstra claramente que um volume 
excessivo causa distorções no gradiente devido às 
dispersões no sistema. Essas dispersões causam 
um comportamento não linear do gradiente em 
função da diluição exponencial que ocorre nos 
extremos do gradiente. O trabalho de Powley e 
colaboradores descreve como realizar uma simu-
lação do efeito do volume de mistura e demais 
parâmetros sobre o perfil do gradiente[5]. Tal 
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abordagem é de interesse quando se trabalha com 
baixas vazões de fase móvel e necessita-se saber os 
ajustes necessários e influências existentes sobre 
a transferência de métodos. A Figura  10 ilustra 
algumas simulações, em comparação a um sis-
tema teórico com volume de mistura igual a zero.

Como pode ser observado na Figura  10, o 
aumento no volume de mistura prejudica a line-
aridade da variação do gradiente que realmente 
chega à coluna. Na simulação de um volume de 
400  µL de mistura, o qual causa um atraso de 
2 minutos no gradiente, o erro de concentração 
é de 10%. Esse erro mantém-se linearmente em 
10% ao longo da região central do gradiente, 
todavia, nos extremos do gráfico há uma perda 
de linearidade seguindo um comportamento 
exponencial. No caso da mistura em 400 µL há 
uma perda da linearidade do gradiente abaixo 

de aproximadamente 10% de B e acima de apro-
ximadamente 90% de B. Essas distorções são 
capazes de afetar a eluição dos compostos reti-
dos nessa faixa do gradiente e devem ser levadas 
em consideração nos ajustes do método e princi-
palmente na transferência da metodologia entre 
instrumentos com volumes diferentes.

4 Considerações finais

A existência de um misturador efetivo para 
a homogeneização da fase móvel obtida em sis-
temas cromatográficos com múltiplos canais de 
solventes é de extrema importância em diversas 
aplicações, quer seja usando análise isocrática ou 
em gradiente, com bomba binária de alta pres-
são ou quaternária de baixa pressão. A influên-
cia de uma adequada mistura recai sobre o ruído 
da linha de base, permitindo limites de detecção 
significativamente melhores para alguns detecto-
res e diversas composições de fase móvel.

Um perfeito ajuste do volume utilizado 
para a mistura é importante para UHPLC e 
LC-ESI-MS, não apenas no sentido de garantir-
-se uma mistura minimamente aceitável para a 
fase móvel como também para evitar grandes 
atrasos no gradiente, os quais podem inviabilizar 
o desenvolvimento de análises rápidas, eficientes 
e reprodutíveis.

Em linhas gerais, para aplicações de UHPLC 
e LC-ESI-MS, com detectores que sofrem pouco 
com as irregularidades da composição do sol-
vente (Corona CAD, ELSD e MS) podem-se uti-
lizar misturadores pequenos, da ordem de 35 a 
100 µL. Misturadores de tamanho intermediário 
(200 a 400 µL) podem ser mais adequados para 
minimizar as ondulações da linha de base em 
detector UV-Vis, sendo que o máximo de estabi-
lidade pode ser conseguido com misturadores de 
até 800 µL. Para as aplicações mais exigentes, tais 
como aquelas envolvendo o uso de TFA e bom-

Figura 10 Simulação das distorções causadas 
pela dispersão no volume de mistura. Perfil teórico 
considerando volume zero e em comparação com 
200 e 400 µL de volume de mistura. Gradiente entre 
0 e 100% de B de 0 a 20 minutos (5%/min) e vazão 
de 0,2 mL/min.
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bas com misturador de baixa pressão, volumes 
de 800 µL ou mesmo superiores a 1,5 mL podem 
ser necessários.

Em vista da discussão apresentada, torna-
-se evidente que instrumentos convencionais 
não otimizados para UHPLC e LC-ESI-MS em 
escala microbore, muito comuns nos laboratórios 
de análise, necessitam ajustes para operar ade-
quadamente em condições de gradientes. Alguns 
desses equipamentos podem ter misturadores 
com volumes ajustáveis, mas provavelmente não 
serão capazes de tê-los reduzidos aos níveis mais 
baixos desejados, ao menos sem a aquisição de 
novos misturadores com tecnologias e volumes 
mais compatíveis com as atuais exigências.
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NOVIDADES TECNOLÓGICAS

Solução completa para análise de aminoácidos Waters AccQ•Tag para HPLC e UPLC

Ao longo dos anos, a Waters vem inovando e lançando no cenário analítico equipamentos de alta tecnologia. 
Seguindo o mesmo padrão, também possui uma ampla linha de consumíveis para diversas aplicações e em 
destaque,	o	kit	para	análise	de	aminoácidos	com	derivatização	pré	 coluna:	AccQ•Tag	e	AccQ•Tag	Ultra,	
sendo essa última especialmente desenhada para trabalhar em sistemas ACQUITY UPLC, com tempo de 
análises de 9 minutos.
A análise de aminoácidos vem sendo empregada com grande frequência para pesquisas e desenvolvimento e 
em controle de qualidade no segmento de alimentos, farmacêutico e biotecnologia.
O	kit	AccQ•Tag	consiste	em	derivatizar	a	amostra	contendo	aminoácidos	(já	hidrolizados	ou	em	sua	forma	
livre)	 usando	 um	 único	 reagente,	 AccQ•Fluor,	 formando	 adutos	 bastante	 estáveis.	 Após	 essa	 etapa,	 são	
injetados no cromatógrafo líquido para separação em coluna de fase reversa e posterior quantifi cação em 
detetores óticos, Fluorescência em HPLC e UV-Vis em UPLC, atingindo níveis de sub-picomol.
A Waters oferece a solução completa para essa análise : reagente derivatizante, eluentes, padrões hidrolizados 
e coluna cromatográfi ca, além de manual de uso e total suporte técnico de sua equipe especializada.

Permution – Ultrapurifi cadores

A Permution participou da Feira Analitica Latin América 2011, que aconteceu nos dias 20 a 22 de setembro no 
Transamérica Expo Center em São Paulo.
Complementando nossa família de ultrapurifi cadores iniciada com o Aquapur Evolution, foram lançados neste 
evento dois novos equipamentos: WaterSix e Puritech Evolution.
Os novos modelos assim como o Aquapur Evolution contam com design inovador e tecnologia avançada, 
possibilitando rastreabilidade da água produzida, por meio de relatórios. Satisfazendo sempre com qualidade os 
requisitos dos clientes.

Shimadzu – LCMS-8030

O espectrômetro de massa triplo quadrupolo LCMS-8030 é indicado para a realização de 
análises quantitativas de analitos em matrizes complexas. O LCMS-8030 é um detector universal 
para qualquer sistema cromatográfi co, com monitoramento ultrarrápido de reações múltiplas 
(MRM) e rápida troca de polaridade. Quando unido ao sistema UHPLC-Nexera, o LCMS-8030 é 
capaz de fornecer detecção rápida, confi ável e sensível, maximizando o desempenho do sistema 
e minimizando o tempo de análise.

Ion Trap amaZon – Bruker

O novo amaZon inova com a introdução do Duplo Funil de Íons na Linha de Transferência do Ion Trap, 
conferindo absoluta alta sensibilidade.
Inigualável velocidade de scan de 52.000 u/s melhor do que as mais rápidas aplicações em UHPLC
Maior poder de resolução de massas em Ion Trap com até 20.000 no modo Full Scan
A tecnologia ETD/ PTR oferece maior efi ciência, robustês e sensibilidade em fragmentação de peptídeos 
e proteínas. Para elucidação de modifi cações pós tradução e total cobertura da sequência de aminoácidos 
incluindo N-C- terminal. A combinação da alta resolução com ampla faixa m/z permite análises top-down 
diretas de proteínas intactas de até 30 kDa.
Para maiores informações consulte a SINC do Brasil – Fone: (11) 3864-1411

Novo amostrador automático TriPlus RSH

A Analítica apresenta o novo TriPlus RSH da Th ermo Scientifi c, um amostrador automático para GC e 
GC-MS que realiza a manipulação de amostras, injeção de líquidos, do headspace e de microextração em fase 
sólida (SPME). O TriPlus RSH permite a execução automática e autônoma da troca de seringas, diluição de 
padrões e de amostras, adição de padrão interno e derivatização, em uma única sequência. 
Com capacidade para até 648 vials de 2 mL e frascos de lavagem de 100 mL, o TriPlus RSH permite análises 
ininterruptas durante fi nais de semana. Um sensor detecta com precisão o fundo do vial e retira µL ou 
frações de µL a partir de uma amostra com 5 µL.

TriPlus RSH amostrador 
automático com sensor 

d o fundo do vial
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INSTITUTO INTERNACIONAL DE CROMATOGRAFIA

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

Cromatografia, entidade de direito privado, sem fins lucrativos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uma relação dos instrutores é disponibilizada no website do IIC.

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

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

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

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

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

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

conforme anunciado no folheto explicativo de cada curso.

Observações:

•	O	I.I.C.	oferece	também	cursos	“in-house”	(“in-company”).	Interessados	nesta	modalidade	

devem contatar o IIC para obter mais detalhes.

•	Com	 exceção	 dos	 cursos	 da	 área	 da	 qualidade	 (ISO,	 Validação	 e	 Auditoria)	 todos	 os	

demais possuem aulas teóricas e práticas de laboratório.

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

mesmo.

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

aproveitamento dos participantes.

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

O Bookstore divulgará o material de informação e formação produzido pelo IIC, incluindo Livros, fi l-
mes, slides, material didático de cursos e outras formas de divulgação dos materiais por ele  produzido. Esses 

materiais podem ser adquiridos do IIC através do website www.iicweb.org/biblioteca.php

Cromatografi a Líquida Moderna - Fernando M. Lanças

Livro publicado pela Editora Átomo em maio de 2009, aborda de forma simples e 
didática os principais assuntos relacionados à Cromatografi a Líquida Moderna (HPLC ou 
CLAE),	desde	a	Teoria,	Instrumentação,	Colunas,	Detectores,	até	aspectos	da	Validação,	
Preparo da Amostra e Análise Quantitativa.

O IIC recomenda este livro para todos os interessados em iniciar-se ou  atualizar-se 
nesta técnica.

Cromatografi a em Fase Gasosa - Fernando M. Lanças

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

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

Validação de Métodos Cromatográfi cos - Fernando M. Lanças

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

Extração em Fase Sólida - Fernando M. Lanças

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

2º SEMESTRE 2011

Mês Dias Curso

Julho

06 a 08 Cromatografia Gasosa Básica (GC)

20 a 22 Cromatografia Liquida Básica (HPLC/CLAE)

Agosto

15 a 18 Introdução às Técnicas Cromatográficas

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

24 a 26 Cromatografia Líquida Moderna

30 e 31 Validação	de	Métodos	Cromatográficos

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 Cromatografia Líquida Básica (HPLC/CLAE)

29 e 30 Como Desenvolver e Otimizar Método HPLC

Dezembro 07 a 09 Cromatografia 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.
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Eastern Analytical Symposium & Exposition

Data: 14-16 de Novembro

Local:	Somerset,	NJ,	USA	(Northeast)

Informações: http://www.eas.org/

Contato:	askEAS@eas.org

3º Brazilian Mass Congress - BrMASS

Data: 12-15 de dezembro

Local:	Campinas,	SP,	Brasil

Informações: www.brmass.com.br/congresso

25th CMC Strategy Forum: Winter

Data: 22 de Janeiro de 2012

Local:	San	Francisco,	CA,	USA	(West)

Informações: www.casss.org

Contato:	kbertani@casss.org

IFPAC®-2012, The Twenty-Sixth International Forum and Exhibition

Data: 22-25 de Janeiro de 2012

Local:	Baltimore,	MD,	USA	(Northeast)

Informações: www.ifpacpat.org

Contato:	info@ifpacnet.org

27th International Symposium on Microscale Bioseparations (MSB 2012)

Data:	12-15	de	Fevereiro	de	2012

Local:	Geneva,	Switzerland

Informações: http://www.msb2012.org/

Contato:	info@msb2012.org
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The Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy (Pittcon 2012)

Data: 11-15 de Março de 2012

Local:	Orlando,	FL,	USA	

Informações:	Website:www.pittcon.org

Contato:	info@pittcon.org

HPLC 2012 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and  
Related Techniques

Data: 16-21 de Junho de 2012

Local:	Anaheim,	CA,	USA	(West)

Informações:	http://www.casss.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=338

Contato:	rolson@casss.org

14th International Trade Fair of Analytical, Measurement and Control Technology EuroLab 2012

Data: 28-30 de Março de 2012

Local:	Warsaw,	Poland

Informações: http://targieurolab.pl

Contato:	lab@mttargl.pl

14º Congresso Latino-Americano de Cromatografia e Técncias Relationadas (XIV COLACRO)

Data: 01-05 de Outubro de 2012

Local:	Folorianópolis,	SC,	Brasil

Informações: www.colacro.org




