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Resumo

Este artigo apresenta a descrição e aplicação de um sistema de resfriamento da fibra de microextração 
em fase sólida. O sistema usa nitrogênio líquido transferido por tubulações de cobre para a parte externa 
da fibra de SPME. O sistema é simples, barato e possibilita portabilidade. São descritas aplicações para 
análises ambientais e de alimentos.
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Development of a new system of cold fiber solid phase microextraction

Abstract

This paper presents a description and application of a system of cold fiber solid phase microextraction. 
The system uses liquid nitrogen transferred by copper tubes to the outside of the SPME fiber. The system 
is simple, cheap and allows portability. Applications are described for environmental and food analysis.
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1 Introdução

Os compostos orgânicos voláteis (Volatile 
Organic Compounds  –  VOC) geralmente estão 
em concentrações muito baixas com valores típi-
cos em nível de parte por bilhão, o que requer, 
muitas vezes, uma etapa de pré-concentração 
para sua determinação. As estratégias de amos-
tragem e extração de VOC variam de acordo com 

os objetivos do estudo, tipo de amostra, faixa de 
concentração, sensibilidade, exatidão, precisão, 
interferentes, portabilidade e custo.

Os VOC podem ser amostrados por sorção, 
membrana ou solvente. Extração em fase sólida 
(Solid Phase Extraction – SPE) é uma das princi-
pais técnicas que utilizam o princípio de sorção. 
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Na extração em fase sólida, os VOC são retidos 
em tubos preenchidos com sorventes adequados. 
Carvão ativado, carbono grafitizado, peneiras 
moleculares e polímeros porosos são materiais 
comumente utilizados para esse propósito[1]. 
Os sorventes podem ser sólidos (processo de 
adsorção) ou líquidos (processo de absorção). A 
seleção do sorvente apropriado depende princi-
palmente das propriedades físico-químicas dos 
VOC de interesse e das características do próprio 
sorvente. Combinações de sorventes podem ser 
utilizadas para aumentar a eficiência do processo 
e diminuir perdas de analitos. Perdas também 
ocorrem devido a reações com o ozônio e a umi-
dade[2].

A extração dos VOC coletados no sorvente 
ocorre por dessorção térmica ou com solvente. 
A principal desvantagem do uso de fases sólidas 
adsorventes é a necessidade da posterior extra-
ção do analito com a utilização de solventes, o 
que pode provocar uma diminuição da sensibili-
dade analítica, além de aumentar o risco de con-
taminação ambiental e ocupacional.

Na tentativa de contornar algumas defici-
ências das técnicas de extração por sorventes, 
têm sido propostas várias alternativas como 
a extração por fluídos supercríticos, extração 
líquido-líquido e extração por membranas[3]. 
Essas membranas geralmente são compostas por 
uma estrutura de silicone que retém os analitos 
de forma seletiva. A análise posterior é realizada 
por espectrometria de massas com introdução 
via membrana (Membrane Introduction Mass 
Spectrometry – MIMS). Com essa técnica é pos-
sível monitorar VOC em tempo real devido à 
rapidez de resposta, além da grande capacidade 
de miniaturização pelo uso de analisadores de 
massas com dimensões submilimétricas[4]. Há 
também a possibilidade de se combinar várias 
membranas em um mesmo dispositivo multi-
membrana ou combinar uma membrana com 

um sorvente (Membrane Extraction with a 
Sorbent Interface  –  MESI)[5]. Essa técnica apre-
senta grande capacidade de enriquecimento, ele-
vado potencial de automação e diversas aplica-
ções ambientais e ocupacionais[6].

Na pré-concentração com solventes, os 
VOC são absorvidos irreversivelmente em uma 
fase líquida através do processo de quimiosor-
ção. Bulbos e tubos são preenchidos com o sol-
vente e substâncias adequadas para reação com 
os VOC de interesse. Com essa técnica é possível 
amostrar grandes volumes de ar, compostos com 
altos pontos de ebulição e espécies reativas[7]. A 
principal limitação está no fato de que o solvente 
pode ser facilmente contaminado pelos VOC 
presentes no ambiente, além da grande produção 
de resíduos de solventes.

2 Microextração em fase sólida

O princípio da técnica de microextração em 
fase sólida (Solid Phase Microextraction – SPME) 
é o equilíbrio do analito entre a matriz e a fase 
polimérica que recobre a haste de sílica. Se a 
fase polimérica for líquida há absorção do ana-
lito e se estabelece um equilíbrio de partição que 
é afetado pela espessura do filme polimérico e 
pelo tamanho do analito. Em fases poliméricas 
sólidas, a retenção do analito ocorre nos sítios 
ativos da fibra e o equilíbrio de adsorção que 
ocorre depende, principalmente, do tamanho 
dos poros. Após a fase de extração, o analito é 
dessorvido termicamente no injetor do croma-
tógrafo. Atualmente são comercializadas fibras 
com espessuras de fases, polaridades e composi-
ções variadas. A adsorção é um processo compe-
titivo no qual espécies com baixa afinidade pela 
fibra podem ser substituídas por aquelas de alta 
afinidade.
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A extração por SPME pode ser feita pela 
imersão direta da fibra na matriz ou por hea-
dspace[8]. Na extração por imersão, o analito é 
transportado diretamente da matriz para a fibra. 
A fibra pode ser usada com proteção, isto é, ser 
recoberta por uma membrana que evita a sorção 
de outros compostos da matriz e torna a análise 
mais seletiva. Para matrizes aquosas deve-se pro-
ceder a uma agitação para facilitar o processo de 
difusão do analito para a fibra. Quando a matriz 
é muito complexa ou suja, usa-se uma mem-
brana. Na técnica de headspace, a amostra sólida 
ou líquida é colocada em um frasco de vidro que 
é então lacrado. A fibra é exposta no topo do 
frasco, sem contato direto com a amostra, assim 
os analitos voláteis entram em equilíbrio com a 
fibra (Figura 1a). Alternativamente pode-se utili-
zar o frasco de headspace para expor a fibra dire-
tamente na amostra líquida (Figura 1b).

Muitos compostos polares presentes em 
matrizes complexas são de difícil extração, nes-
sas situações, a técnica da derivatização pode ser 
conjugada com a SPME para facilitar o processo[9]. 

Uma das maneiras mais simples de derivatização 
é a adição do agente derivatizante diretamente 
no frasco contendo a matriz. Após completar a 
reação, a fibra de SPME é exposta para extração 
do analito derivatizado. Alternativamente, faz-
-se uma derivatização da fibra de SPME com 
um reagente derivatizante adequado e logo em 
seguida expõe-se a fibra derivatizada à matriz 
para que o analito possa ser extraído[10].

Várias modificações já foram introduzidas 
nessa técnica para melhorar o desempenho da 
extração. O uso de bombas tem sido proposto 
para aumentar a pressão e acelerar a extração em 
amostras sólidas. A passagem de um fluxo con-
tínuo de gás de arraste inerte no frasco de hea-
dspace facilita a remoção de compostos menos 
voláteis. O aquecimento da água diminui sua 
constante dielétrica e facilita a remoção dos com-
postos mais apolares da amostra. Aquecimento 
da água e resfriamento interno da fibra aumenta 
o coeficiente de distribuição e melhora a extra-
ção de compostos voláteis.

Figura 1 Representação da extração por SPME no modo headspace (a) e por imersão direta (b).
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3 Microextração em fase sólida com 
fibra resfriada

O resfriamento interno da fibra de SPME 
tem sido feito com a utilização de gás carbônico 
líquido (Figura  2), que percorre internamente 
um tubo capilar revestido externamente com a 
fibra[11]. Como a partição entre o analito e a fibra 
é um processo exotérmico, o resfriamento favo-
rece a recuperação dos analitos, principalmente 
dos mais voláteis. Entretanto, essa modificação 
apresenta limitações tais como baixa capacidade 
de resfriamento do gás carbônico, uso de bomba 
e comprometimento da portabilidade.

O modo headspace permite modificações na 
matriz sem danificar a fibra. Fatores como tem-
peratura, agitação, tempo de exposição e força 
iônica exercem influência na eficiência de extra-
ção. Após extração, a fibra é recolhida e levada 
diretamente ao injetor do cromatógrafo para 

dessorção. Para armazenar a fibra até o momento 
da análise, deve-se resfriá-la para minimizar per-
das por volatilização.

Para a obtenção de um sistema mais sim-
ples que permitisse portabilidade, desenvolve-
mos um novo sistema para resfriamento das 
fibras de SPME. A Figura  3 mostra o esquema 
do dispositivo construído para resfriamento 
da fibra de SPME no modo imersão direta 
(Direct Imersion  –  Cold Fiber  –  Solid Phase 
Microextraction – DI-CF-SPME). Com um tubo 
de cobre de 70 cm e diâmetro interno de 1,6 mm 
foi feita uma espiral com comprimento de 3 cm 
para envolver a agulha do suporte manual de 
SPME em uma extremidade, sendo a outra inse-
rida no frasco Dewar.

Uma rolha de borracha (diâmetro médio de 
3,5 cm) foi utilizada para tampar o frasco Dewar 
contendo 500 mL de nitrogênio líquido. Com 
outro tubo de cobre (comprimento de 10 cm, 
diâmetro interno de 4,7 mm) foi feita a ligação 
com a válvula para controle da pressão do nitro-
gênio no frasco Dewar.

Ao se fechar a válvula, o nitrogênio líquido 
evapora lentamente e passa pela espiral, em fluxo 
constante, enquanto absorve energia térmica da 
agulha e, consequentemente, da fibra. Com a vál-
vula aberta, o nitrogênio evaporado sai preferen-
cialmente pelo tubo de maior diâmetro interno, 
com isso encerra o resfriamento na espiral. Com 
500 mL de nitrogênio líquido é possível uma 
autonomia de 3 h de resfriamento.

4 Aplicações do sistema DI-CF-
SPME

O sistema DI-CF-SPME desenvolvido foi 
aplicado com sucesso em diferentes determi-
nações. Para as determinações foi utilizado um 
cromatógrafo a gás acoplado a espectrômetro 
de massas com analisador de massas do tipo ion 

Figura 2 Representação da extração por SPME no 
modo headspace com fibra resfriada internamente. 
Fonte: adaptado de Zhang e Pawliszyn[11].
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trap (Finnigan Trace GC/PolarisQ  –  Thermo). 
A análise cromatográfica foi feita no modo sem 
divisão de fluxo (splitless), utilizando uma coluna 
HP-5MS Agilent (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm) e 
ionização por elétrons (EI) com energia de 70 eV.

4.1 Determinações de hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos em material 
particulado atmosférico

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 
(HAP) coletados no ar ambiente e em material 
particulado (MP) foram analisados por cro-
matografia a gás com detector de espectrome-
tria de massas (GC/MS) usando-se o método 
DI-CF-SPME[12] com fibra de PDMS (polidime-
tilsiloxana) com 100 µm de espessura de filme. 
O método foi otimizado através de estudo com 
um planejamento fatorial completo 23 e plane-
jamento Doehlert das duas variáveis mais signi-

ficativas. A Figura  4 apresenta uma visão geral 
do método em condições otimizadas de extração 
com a fibra resfriada.

Um estudo comparativo foi realizado com 
o novo dispositivo CF-DI-SPME para avaliar o 
efeito do resfriamento da fibra na resposta instru-
mental. Os resultados dos experimentos realiza-
dos em triplicata com discos de filtro de quartzo 
fortificados com solução de HAP são apresen-
tados na Figura  5. As áreas obtidas para todos 
os HAP foram maiores no modo CF-DI-SPME, 
se comparadas ao modo DI-SPME nas mesmas 
condições, mas sem refrigeração. O processo 
de sorção que ocorre entre os analitos e a fibra 
é exotérmico, portanto a remoção do excesso de 
energia térmica com o dispositivo CF-DI-SPME 
favorece a transferência de massa para a fibra, 
como demonstrado por Ghiasvand et al.[13].

Figura 3 Representação esquemática do dispositivo construído para extração DI-CF-SPME.
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O método DI-CF-SPME GC/MS, validado 
e testado com poeira urbana NIST SRM1649b, 
demonstrou alta precisão (%CV < 17,3) e recu-
peração (> 88%), baixo LOD (0,02 – 1,16 ng) e 
LOQ (0,05 – 3,86 ng) para quantificação de HAP 
em amostras de aerossóis atmosféricos coletadas 
em filtros de fibra de quartzo com amostradores 
de alto volume.

4.2 Determinação de naftaleno no ar 
ambiente

O sistema CF-SPME foi utilizado como 
método de amostragem para análise ambiental 
de naftaleno[14]. Foi utilizado um sistema de gera-
ção de padrões gasosos[15], mostrado na Figura 6, 
para a padronização do método. O ar ambiente, 
após compressão a 345 kPa, é conduzido para 
um purificador UHP-10ZA da marca Domnick 
Hunter, em seguida passa por um tubo de cobre 
(diâmetro = 0,3 cm) espiralado para preaqueci-

Figura 4 Representação da visão geral do método 
DI-CF-SPME para determinação de HAP em material 
particulado atmosférico

Figura 5 Áreas obtidas para extração em filtros de quartzo fortificados com os 16 HAP no modo DI-SPME e DI-
CF-SPME: Naftaleno (1), Acenaftileno (2), Acenafteno (3), Fluoreno (4), Fenantreno (5), Antraceno (6), Fluoranteno 
(7), Pireno (8), Benzo[a]antraceno (9), Criseno (10), Benzo[b]fluoranteno (11), Benzo[k]fluoranteno (12), Benzo[a]
pireno (13), Indeno[1,2,3-cd]pireno (14), Dibenzo[a,h]antraceno (15) e Benzo[ghi]perileno (16).
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mento. Após a válvula de controle de diluição, 

o ar entra na câmara de permeação e passa por 

um tubo de 3,5 cm de material polimérico con-

tendo naftaleno líquido, fabricado pela VICI 

Metronics, Inc., certificado com rastreabilidade 

até os padrões NIST, com taxa de permeação 

19,8 ± 2,0 ng min-1 à 40,0 °C. O tubo foi subme-

tido a um fluxo constante com temperatura con-

trolada por um termostato a 40,0 ± 0,1 °C. O sis-

tema de controle de temperatura está conectado 

a uma resistência e a um pequeno ventilador 

para distribuição uniforme do calor em todos 
os componentes inseridos no espaço delimitado 
pelo isolante térmico.

A mistura de ar com naftaleno é homoge-
nizada em um tubo de vidro espiralado antes de 
alcançar o bulbo de amostragem, onde a fibra de 
SPME é então exposta. O fluxo é medido com 
digital Flowmeter Optiflow 650, da Supelco. A 
pressão do sistema é mantida em 99 ± 1 kPa em 
todos os experimentos através da válvula de con-
trole de fluxo. As determinações foram feitas por 
GC/MS.

Para se avaliar a eficiência da extração SPME 
com resfriamento (CF-SPME) em relação a sem 
resfriamento foram realizadas extrações, em tri-
plicata, com duração de 15 minutos, no sistema 
de geração de padrões gasosos. As áreas obtidas 
para o naftaleno em três níveis de concentração 
(P1 = 14,30; P2 = 78,50; P3 = 120,90 µg m-3) estão 
representadas na Figura 7. Em todos esses níveis 
avaliados observou-se que a extração CF-SPME 
é mais eficiente que aquela realizada sem resfria-
mento da fibra.

Figura 6 Sistema de padronização com câmara de 
permeação e amostragem por CF-SPME.

Figura 7 Análise de naftaleno por GC/MS em três níveis de concentração (P1 = 14,30; P2 = 78,50; P3 = 120,90 
µg m-3) em extração (n = 3) no sistema de geração de padrões gasosos com fibra SPME resfriada (CF-SPME) e 
sem resfriamento (SPME).
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4.3 Análise da migração de ftalatos 
para simulantes de alimentos em 
recipientes plásticos aquecidos em 
micro-ondas

Este estudo teve por objetivo a determina-
ção da migração de dibutilftalato (DBP) e ben-
zilbutilftalato (BBP) presentes em embalagens 
para alimentos quando submetidos a diferentes 
condições de aquecimento em micro-ondas[16].

Para extração dos compostos foi utilizada 
fibra de poliacrilato (PA) resfriada; 20,0 mL de 
amostra continuamente agitada com uma barra 
magnética colocada no interior do frasco; aque-
cimento a 65 °C por 30 min e dessorção a 250 
°C por 2 min. As condições ótimas de trabalho 
foram escolhidas através de estudo com um pla-
nejamento fatorial completo 23 e planejamento 
Doehlert das duas variáveis mais significativas.

A utilização da fibra resfriada possibilitou 
maior rendimento de extração quando com-
parada à utilização da fibra sem resfriamento 
(Figura 8).

A metodologia desenvolvida para determi-
nação do DBP e BBP foi validada de acordo com 
as diretrizes da EURACHEM[17]. Os resultados 
são apresentados na Tabela 1.

Foi feita a avaliação da migração utilizando-
-se cinco recipientes novos e cinco recipientes 
com um longo tempo de uso. BBP não foi encon-
trado nas amostras que foram analisadas. DBP 
foi encontrado na concentração de até 7,5 µ g L–1. 
A análise realizada mostrou que em recipientes 
com um tempo prolongado de utilização existe 
uma maior migração de ftalatos. Recipientes 

com uma utilização prolongada possuem peque-
nas deformações e são menos resistentes ao calor, 
permitindo que os ftalatos sejam mais facilmente 
liberados. Os valores de DBP estão em confor-
midade com a legislação vigente para a migração 
desse composto.

5 Conclusão

A utilização de CF-SPME possibilitou a 
quantificação de compostos orgânicos voláteis 
em baixas concentrações em diferentes tipos 
amostras por causa de um aumento da eficiência 
na etapa de extração. CF-SPME pode ser poten-
cialmente aplicável para o estudo de vários tipos 
de compostos presentes ao nível de traços em 
matrizes ambientais, alimentos e fluidos biológi-
cos. O sistema de resfriamento da fibra proposto 
neste estudo é simples, de baixo custo e permite 
portabilidade para amostragens de campo.

Tabela 1 Parâmetros de mérito da análise de ftalatos por CF-SPME-GC/MS.

Composto
% CV – Intra-ensaio
1,0 µg L–1 5,0 µg L–1

% CV – Inter-ensaio
1,0 µg L–1 5,0 µg L–1

LD µg L–1 LQ µg L–1 Faixa linear 
µg/L

R2

DBP 11,7 11,7 0,005 0,2 0,2 a 6,0 0,2 0,2 a 6,0 0,9905

BBP 16,2 16,2 0,3 0,5 0,5 a 6,0 0,5 0,5 a 6,0 0,9854

Figura 8 Estudo do rendimento de extração em 
função do resfriamento da fibra de PA; 4-tert-butilfenol 
(4-t-BP), 4-octilfenol (OP), dibutilftalato (DBP), bisfenol 
A (BPA), benzilbutilftalato (BBP) e bis(etilhexil)ftlatao 
(BEHP).



Microextração em fase sólida com fibra resfriada Menezes HC, Cardeal ZL

Scientia Chromatographica 2013; 5(4):301-309 309

Referências

1 Demeestere K, Dewulf J, Witte B, Langenhove H 
van. Sample preparation for the analysis of volatile 
organic compounds in air and water matrices. 
Journal of Chromatography A 2007; 1153(1-2):130-
144. PMid:17258752. http://dx.doi.org/10.1016/j.
chroma.2007.01.012

2 Dettmer K, Engewald W. Ambient air analysis 
of volatile organic compounds using adsorptive 
enrichment. Chromatographia 2003; 57(1):S339-S347. 
http://dx.doi.org/10.1007/BF02492126

3 Lord H, Yu Y, Segal A, Pawliszyn J. Breath analysis 
and monitoring by membrane extraction with sorbent 
interface. Analytical Chemistry 2002; 74(21):5650-
5657. PMid:12433101. http://dx.doi.org/10.1021/
ac025863k

4 Janfelt C, Graesboll R, Lauritsen FR. Characterization 
and optimization of membrane inlets for a miniature 
ion trap mass spectrometer operating at a high 
background pressure of humid air. International 
Journal of Mass Spectrometry 2008; 276(1):17-23. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijms.2008.06.019

5 Ketola RA, Kiuru JT, Tarkiainen V, Kokkonen 
JT, Räsänen J, Kotiaho T. Detection of volatile 
organic compounds by temperature-programmed 
desorption combined with mass spectrometry and 
fourier transform infrared spectroscopy. Analytica 
Chimica Acta 2006; 562(2):245-251. http://dx.doi.
org/10.1016/j.aca.2006.01.069

6 Morley M, Pawliszyn J. Membrane extraction with 
a sorbent interface and gas chromatography for the 
characterization of ethylene in human breath. IEEE 
Sensors Journal 2010; 10(1):167-172. http://dx.doi.
org/10.1109/JSEN.2009.2035215

7 Huang RJ, Hoffmann TJ. A denuder–impinger 
system with in situ derivatization followed by 
gas chromatography–mass spectrometry for 
the determination of gaseous iodine-containing 
halogen species. Journal of Chromatography A 2008; 
1210(2):135-141. PMid:18849042. http://dx.doi.
org/10.1016/j.chroma.2008.08.003

8 Hippelein M. Analysing selected VVOCs in indoor air 
with solid phase microextraction (SPME): a case study. 
Chemosphere 2006; 65(2):271-277. PMid:16581103. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2006.02.041

9 Stashenko EE, Martinez JR. Derivatization and solid-
phase microextraction. TrAC Trends in Analytical 
Chemistry 2004; 23(8):553-561. http://dx.doi.
org/10.1016/j.trac.2004.06.002

10 Pan L, Pawliszyn J. Derivatization/solid-phase 
microextraction: new approach to polar analytes. 
Analytical Chemistry 1997; 69(2):196-205. http://
dx.doi.org/10.1021/ac9606362

11 Zhang ZY, Pawliszyn J. Quantitative extraction using 
an internally cooled solid phase microextraction 
device. Analytical Chemistry 1995; 67(1):34-43. http://
dx.doi.org/10.1021/ac00097a007

12 Menezes HC, Cardeal ZL. Determination of polycyclic 
aromatic hydrocarbons from ambient air particulate 
matter using a cold fiber solid phase microextraction 
gas chromatography–mass spectrometry method. 
Journal of Chromatography A 2011; 1218(21):3300-
3305. PMid:21093868. http://dx.doi.org/10.1016/j.
chroma.2010.10.105

13 Ghiasvand AR, Hosseinzadeh S, Pawliszyn J. New cold-
fiber headspace solid-phase microextraction device 
for quantitative extraction of polycyclic aromatic 
hydrocarbons in sediment. Journal of Chromatography 
A 2006; 1124(1-2):35-42. PMid:16714028. http://
dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2006.04.088

14 Menezes HC, Paulo BP, Costa NT, Cardeal ZL. New 
method to determination of naphthalene in ambient 
air using cold fiber-solid phase microextraction 
and gas chromatography–mass spectrometry. 
Microchemical Journal 2013; 109:93-97. http://dx.doi.
org/10.1016/j.microc.2012.03.031

15 Amorim LCA, Carneiro JP, Cardeal ZL. An optimized 
method for determination of benzene in exhaled air 
by gas chromatography–mass spectrometry using 
solid phase microextraction as a sampling technique. 
Journal of Chromatography B 2008; 865(1-2):141-
146. PMid:18346945. http://dx.doi.org/10.1016/j.
jchromb.2008.02.023

16 Moreira MA, Amorim LCA, Cardeal ZL. Analysis 
of migration to the dibutylphthalate for food 
simulants in plastic containers using fiber cooled 
and gas chromatography mass spectrometry. 
In: 36th International Symposium on Capillary 
Chromatography; 2012; Riva del Garda. 

17 Cooperation on International Traceability in Analytical 
Chemistry - CITAC, Eurachem. Guide to Quality in 
Analytical Chemistry: An Aid to Accreditation. CITAC, 
Eurachem; 2002 [cited 2013 June 20]. Available from: 
http://www.eurachem.org/images/stories/Guides/
pdf/CITAC_EURACHEM_GUIDE.pdf.

Recebido: 18/10/2013 

Aceito: 22/04/2014

http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2007.01.012
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2007.01.012
http://dx.doi.org/10.1007/BF02492126
http://dx.doi.org/10.1021/ac025863k
http://dx.doi.org/10.1021/ac025863k
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijms.2008.06.019
http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2006.01.069
http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2006.01.069
http://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2009.2035215
http://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2009.2035215
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2008.08.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2008.08.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2006.02.041
http://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2004.06.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2004.06.002
http://dx.doi.org/10.1021/ac9606362
http://dx.doi.org/10.1021/ac9606362
http://dx.doi.org/10.1021/ac00097a007
http://dx.doi.org/10.1021/ac00097a007
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2010.10.105
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2010.10.105
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2006.04.088
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2006.04.088

