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Mensagem do Editor
Volume 8, Número 1

A cromatotografia é uma das principais técnicas de separação empregada na análise de 

misturas complexas, em matrizes igualmente complexas, objetivando uma análise qualitativa e 

quantitativa rápida, segura, e com os analitos presentes em níveis de concentração muito baixos. 

A consecução desses objetivos demanda técnicas cada vez mais elaboradas, instrumentação mais 

sofisticada, programas computacionais com mais recursos – inclusive gráficos – analistas melhor 

capacitados e um papel importante das técnicas de preparo de amostras.

Dentre as várias opções tecnológicas que atendem essas necessidades, uma que se destaca 

é a denominada Cromatografia Multidimensional, nome agasalha uma ampla gama de técnicas 

cromatográficas. Historicamente, um dos principais enfoques nesta área foi o desenvolvimento 

de técnicas para cromatografia gasosa que permitiam o uso de duas colunas separadas por um 

dispositivo especial, o qual transferia frações eluidas da primeira coluna para serem posteriomente 

analisadas na segunda coluna, usualmente mais seletiva. Duas versões deste dispositivo se 

tornaram populares: o “Deans switching device ” e as válvulas de comutação (“switching 
valves ”). Além de auxiliar na análise de misturas complexas, estes enfoques pavimentaram o 

desenvolvimento da “Comprehensive Gas Chromatography ” (cromatografia gasosa abrangente), 

versão da cromatografia multidimensional na qual ao invés de transferir-se parte da amostra 

de uma coluna para outra transfere-se essencialmente o conteúdo todo para análise em uma 

segunda coluna, idealmente de características antagônicas à primeira – ortogonais entre si. Apesar 

de surgirem através da cromatografia gasosa, as técnicas multidimensionais se estenderam para a 

cromatografia líquida, com fluido supercrítico e combinações entre elas.

O Scientia traz neste número um tema especial, a Cromatografia Multidimensional, 

abordando vários aspectos complementares do assunto, incluindo a instrumentação, software, e 

várias aplicações.

Fernando M. Lanças
Editor chefe
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Abstract
This paper presents a discussion on the implications of the modulation ratio (M

R
) in 

comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC×GC) separations. Concepts 

are discussed in a tutorial manner, which is essentially in the form of a review. The M
R
 is 

defined as the ratio of the width of a peak as it elutes from a first dimension (1D) column, 

to the modulation period used in GC×GC operation; it is a dimensionless number. As 

demonstrated here, there are many parameters of GC×GC that depend on or can be 

interpreted by considerations of the M
R
 value. These include, but are not limited to, 

the peak amplitude enhancement, the number of modulated peaks that are observed, 

detectivity of each of these peaks, the effect of chromatographic peak shape on the 

distribution of modulated peaks and how peak retention time on the first column can 

be derived from this distribution. Also considerations of the physical dimensions and 

phase coating of the second (2D) column that is used in GC×GC (these control the total 

retention time of the peaks on the 2D column) can be interpreted based on the M
R
,
 
and 

how knowledge of this parameter can assist in interpretation of the separation of isomers.

Keywords: Modulation ratio; comprehensive two-dimensional gas chromatography; 

quadrupole mass spectrometry; quantification.

Resumo
Esse artigo apresta uma discussão sobre as implicações da razão de modulação (M

R
) 

na cromatografia gasosa bidimensional abrangente (GC×GC). Os conceitos foram 

discutidos em formato tutorial, que é essencialmente uma revisão da literatura. 

A M
R
 é definida como a razão entre a largura do pico eluído da coluna da primeira 

dimensão (1D) e o período de modulação usado na operação do GC×GC em número 

adimensional. Como demonstrado aqui, existem muito parâmetros de GC×GC que são 

dependentes ou podem ser interpretados por considerações relativas ao valor da M
R
. 

Dentre eles, destacam-se o aumento da amplitude do pico, o número de modulações 

por pico observada, a detectabilidade de cada um desses picos, o efeito do formato 

do pico sobre a distribuição dos picos modulados e como o tempo de retenção dos 

picos monodimensionais pode ser derivada dessa distribuição. Também serão discutidas 

considerações sobre como as dimensões físicas e a fase de recobrimento da segunda 

coluna (2D) usada em GC×GC (isso controla o tempo de retenção total dos picos na 

coluna 2D) podem ser interpretadas com base na M
R,
, e como esse parâmetro pode 

auxiliar na interpretação da separação de isômeros.

Palavras-chave: razão de modulação; cromatografia gasosa bidimensional abran gente, 

espectrometria de massas quadrupolar, quantificação.
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1. Introduction
Since its inception in 1991[1], comprehensive two-

dimensional gas chromatography (GC×GC) has adopted 
a key position in the technology of multidimensional gas 
chromatography (MDGC) because of its high resolution, 
and its innovative ability to provide a complete 2D picture 
– 3D if detection response is added – of samples[2,3]. 
Many unique aspects of GC analysis derive from the 
application of GC×GC, and a new terminology has been 
developed to cater for this method[4,5]. Amongst these, is 
the concept of modulation ratio (M

R
).

The modulation ratio in GC×GC[6-9] is defined as 
(Eq. 1):

1

1

4
2.544

h

R
M M

w

M
P P
σ

 
  
 = =   (1)

This expression relates the width of the first 
dimension (1D) peak in terms of its standard deviation (1σ) 
to the modulation period (P

M
) employed in the experiment. 

Since this expression uses 4σ, which is essentially the peak 
width extrapolated to baseline (w

b
), then it can be equated 

to how many modulations are performed per peak width 
at base. The expression uses w

h
 as the experimentally 

measured variable, since it is easier to measure than the 
formal width at base, which requires extrapolation through 
the peak inflexion points. Conversion from w

b
 to w

h
 

requires the factor 2.54. Rather simplistically, it can be 
interpreted that a M

R
 value of 4 generates 1 modulation 

event per peak standard deviation, i.e. about 4 modulated 
peaks per peak width at base.

This has a practical outcome that a M
R
 value of 

4 should produce about 4 ‘reasonably sized’ modulated 
peaks, but as has been discussed[7] this very much depends 
on factors such as the abundance of the compound, and 
the modulation phase which describes the particular 
sampling pattern of the 1D peak[6]. The M

R
 value can 

assist in determination of the length and other physical 
dimensions and conditions, and maximum elution time 
desired for the 2D column[7]. One of the primary concerns 
of GC×GC practitioners is the number of peaks one might 

obtain for a given solute. It is desirable to neither over 
sample nor under sample the primary peaks. Too many 
modulations (too short a P

M
) reduces the space between 

modulations and limits the number of peaks that can be 
located between successive modulations; oversampling 
reduces detectability of the compound by reducing 
the amount of sample in the modulated fraction, and 
may increase wrap around. Too few modulations risks 
reducing the apparent resolution on the 1D column and 
may reduce resolution on the 2D column if two peaks are 
captured into a common sampling event and cannot be 
resolved on the 2D column. Overloading of the second 
dimension column is also more likely to occur[10].

In-phase modulation produces a single major 
peak, with a symmetric distribution of lower intensity 
minor pulses as the extremities away from the peak 
maximum are sampled. 180° out-of-phase modulation 
produces two major peaks distributed symmetrically 
about the peak maximum, at exactly 0.5 of the P

M
 value, 

and again with minor modulated peaks that decrease 
monotonically along the extremities of the sampled 1D 
peak. Between these two extreme cases, the modulated 
peak pattern describes an asymmetric shape. This will be 
further considered below.

As an input peak decreases in response magnitude, 
then clearly the modulated peaks in the GC×GC 
experiment will correspondingly decrease in response 
height. In order to be effectively quantified, each pulse 
should be greater than a given response, corresponding to 
the limit of quantification. This has the effect of reducing 
the number of modulated peaks that are summed in order 
to represent the total area of the input peak. Hence, 
for abundant components, more minor peaks may be 
summed in order to deduce the original peak area, but 
for low abundance 1D peaks, the modulated pulses at the 
extremities of the distribution are increasingly likely to 
be less than the quantification limit. This immediately 
poses some interesting scenarios. Clearly in some cases 
(of low abundance components), a greater proportion of 
the component area will be neglected, since it will be 
less than the quantification limit. The idea of using a 
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given number of modulated peaks to represent a reliable 
proportion of the component was examined by Amador-
Muñoz and Marriott[9], who reported a study where either 
the 2 or 3 maximum modulated peaks were tested to be 
summed, in a study of PAH sampled from urban air, with 
deuterated PAH providing comparative quantification. 
This metric clearly could be sensitive to the modulation 
phase, especially where P

M
 is low, and the analyte is in 

low amounts.

Another question arises. For qualitative analysis, 
the maximum peak pulse should be most accurately 
measured in a mass spectrometer – it should give the 
best library match (but may not necessarily give the 
highest match quality!) If each of the modulated pulses 
is of the same well-resolved compound, then they should 
also give acceptable library matches until the presence 
of background ions make library matching poor, and 
low ion abundances unreliable. The question arises as to 
how many of the minor pulses might be reliably recorded 
with similar ion abundances over the given mass range.

The modulated peak distribution itself should 
closely describe a Gaussian peak, reflecting the shape 
of the input 1D peak at the end of the 1D column[11]. For 
instance, assuming that the P

M
 value exactly corresponds 

to 1σ, then the cumulative summation of the Gaussian 
distribution should then correspond to individual peaks 
whose maxima define a Gaussian shape. Thus a Gaussian 
distribution may be fitted to the modulated peak maxima. 
If this is the case, then it is possible to predict reasonably 
well the retention time of a component on the 1D column, 
by modelling the Gaussian shape to identify the peak 
maximum, taking into account the P

M
 value that in 

cryogenic systems corresponds to the time during which 
the analyte is held in the trapping region, assessing the 
presence of any wrap-around, and calculating the 2D 
retention time (2t

R
). This has been reported elsewhere[12,13], 

and gives a retention reliability of better than 1 s for the 
predicted 1t

R
. An interesting point may be made with 

respect to the anticipated efficiency of modulation and 
the effect of sampling on resolution and peak capacity. 
The total peak capacity of a GC×GC experiment is taken 

to be the product of the capacities of the two independent 
dimensions, 1D and 2D. But the loss of resolution as a 
result of the modulation process leads to a reduction in this 
total, giving about 60% of the 1n

c
 x 2n

c
 value. However, 

since an accurate 1t
R
 value can be predicted, this should 

return to the GC×GC experiment a much greater overall 
efficiency than that above.

In the present work, we evaluate a number of both 
previously reported and unreported observations, which 
further define the general relationships between M

R
, 

number of summed modulated peaks, and detectability of 
compounds with consistency of ion ratios, Gaussian peak 
distributions and sampling rate which determines M

R
.

2. Experimental
The research presented here arises from research 

drawn from various sources, all which relate to ideas 
of modulation ratio and detection in GC×GC. Not all 
experimental conditions are presented nor are required 
for demonstration of the principles of the GC×GC 
process, but some settings are reproduced in this Section. 
The most important features are the chromatographic 
data presented based on the effects of modulation, and 
interpreted according to the resulting M

R
 values.

All chromatographic data were obtained using a 
longitudinally modulated cryogenic system (LMCS)[14]. 
This system was the first to employ a cryogenic (sub-
ambient) cooling fluid – in this case liquid CO

2
 which 

expands to provide the cooling effect – to demonstrate 
applicability to GC×GC[15]. It has also been employed 
for a range of multidimensional gas chromatography 
(MDGC) methods[16]. The concepts presented here are 
expected to be valid for other types of modulators, if 
the different modulators are able to faithfully follow 
the input (Gaussian) profile of the 1D peak, and have a 
precisely controlled modulation period.

The Figure 1 data were obtained using FID 
detection on a dual-column arrangement comprised of a 
primary column of 25 m × 0.22 mm i.d. with a 1.0 μm film 
thickness (BPX5-coated column, 5% phenyl-dimethyl 
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siloxane phase, nonpolar) directly connected to a short 

second column of 1.2 m × 0.1 mm i.d. with a 0.1 μm 

film thickness (BPX50-coated column, 50% phenyl 

equivalent polysilphenylene phase, polar) was used 

for all studies. Both columns used were manufactured 

by SGE International (Ringwood, Australia). Linalyl 

acetate was used as analyte to demonstrate the effect 

of different phase of modulation. The GC oven was 

operated under a temperature program rate of 60 °C (held 

for 1 min) heated to 120 °C at 20 °C/min, then to 150 °C 

at 2 °C/min, and finally to 180 °C at 20 °C/min. This 

temperature program was used to give a suitable peak 

width such that a range of modulation frequencies could 

be used to study the effect of this variable (i.e., giving a 

number of pulsed peaks for the intermediate frequency 
chosen) and permit a number of modulation start times 
incremented by 0.01 min to be used.

Figure 2 data came from a multi-component 
sample conducted under isothermal analysis. The 
analyte was an alkane, chosen so as to generate a nicely 
symmetric (Gaussian) peak. Modulation was conducted 
under different P

M
 settings, as shown in the Figure 

caption. M
R
 values are also presented, the calculation of 

which is aided by the relative width of the peak on the 1D 
column. FID detection was used.

Figure 3 shows a volatile sample of at least 
13 components, which in 1D GC analysis appears to 
display 11 clear peaks. However two peaks recorded 

Figure 1. Illustration of modulated peak patterns. a(i) a 1D peak, with a(ii) in-phase and a(iii) out-of-phase modulation. Peak delay time t
D
 corresponds 

to cryogenic hold-up, equal to P
M
 and 2t

R
 retention. (b) Peak patterns for different commencement times of modulation, altered by 0.01 min (0.6 s) 

for a 3 s P
M
 setting, to permit different patterns to be displayed. b(ii) corresponds closely to in-phase modulation; (b(v)) corresponds closely to 180° 

out-of-phase modulation; hence (b(ii)) and (b(v)) should differ by close to P
M
/2; (b(i)) and (b(vi)) differ by 3 s and so should be the same phase.
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Figure 2. Altered modulation periods (P
M
) leading to different modulation ratios (M

R
) for an isothermal elution 1D peak of 1w

h
 = 12 s and 

1t
R
 ~ 25.8 min. (a) P

M
 = 3 s, M

R
 = 6.8; (b) P

M
 = 4 s, M

R
 = 5.1; (c) P

M
 = 5 s, M

R
 = 4.1; (d) P

M
 = 6 s, M

R
 = 3.4; (e) P

M
 = 7 s, M

R
 = 2.7. These appear to give 

‘numbers of modulated peaks’ n
M
 of 9, 7, 7, 5 and 4 respectively.

by FID detection are mixtures of two components. The 
effects of both improved resolution – the overlapping 
peaks from 1D analysis are now clearly resolved in the 
modulated result – and also improved peak response – a 
diluted sample gives considerably improved peak height 
response for the modulated peaks.

Figure 4 data were obtained for derivatised 
histidine amino acid, conducted under temperature 
programming analysis on a column set of 1D non-polar 
stationary phase, and 2D 50% phenyl methyl stationary 
phase. FID detection was employed. The histidine peak 
is seen to overlap with an unknown interfering peak.

Figure 5 displays a sample mix containing 
p-nitroaniline and diphenylamine. The experiment was 
conducted using quadrupole mass spectrometry, with 

a scan acquisition rate of about 20 scans/s. An Agilent 
model 6890 GC with a LMCS modulator was used, with 
a mass scan range of 45-250 m/z. Figure 5c illustrates 
that peaks elute within about 7 scans.

Figure 6 is a sample of terpinene-4-ol, with about 
70% (+) antipode, and 30% (-) antipode. The first chiral 
column was an Astec CHIRALDEX B-PM (30 m × 
0.25 mm × 0.12 μm df; Supelco) column as 1D and a 
SUPELCOWAX10 column (1.0 m × 0.1 mm × 0.1 μm df; 
Supelco) as 2D. Oven temperature program was 50 °C 
(hold 0.2 min) to 80 °C at 10 °C min−1, then to 93 °C at 
3 °C min−1, followed by 5 °C min−1 to 115 °C, then to 
124 °C at 2 °C min−1 and 20 °C min−1 to 180 °C. Different 
P

M
 settings were employed, resulting in the data in 

Figure 6b, translated into a 2D plot in Figure 6c.
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Figure 4. (a) The amino acid histidine peak comprises more than one component, which was not apparent from the 1D GC result. (b) The interfering peak 
(Ø) is well separated from histidine (H) in the GC×GC analysis. Very small modulated peaks for histidine at the extremities of the peak are also readily seen 
as shown. (c) The mass spectrum of the interfering peak has ions in common with those of histidine, and so selected ion monitoring of histidine is not 
likely to be effective in providing unique analysis in 1D GC.

Figure 3. (a) The 1D GC result here has a very low response, close to the detection limit as indicated by the noise level. The GC×GC result is obtained with 
a 2.5-fold reduced concentration, but still is many times increased in response height, by approximately 12-fold. This corresponds to about 30-fold increase 
in signal magnitude. (b) Peaks 6 & 7 overlap in the 1D GC analysis, but are clearly resolved in the GC×GC result, giving components indicated by # and *.
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Figure 5. (a) p-nitroaniline and diphenylamine analysed by using GC×GC-qMS display acceptable peak shapes, which follow the Gaussian model 
for the pulsed peaks. (b) Extracted ion chromatograms of EIC m/z 108 and m/z 169 respectively are used to present the selected ion traces of the 
two compounds and confirm peak identity and attribution. (c) p-nitroaniline spectra acquired at points across the major modulated peak, and also 
at the peak maxima of the three modulated peaks. Peaks display shape indicative of the slow QMS sampling.
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Figure 6. (a) The 1D analysis of (+)- and (−)-terpinen-4-ol ((+) and (−) respectively) shows that they are not completed resolved. The 1w
h
 value 

is about 3.5 s. Indicative modulation sequences of P
M
 = 2 s, 3 s and 4 s events are shown superimposed on the 1D peaks. The M

R
 values are 2.8, 

1.8 and 1.4 respectively. (b) The modulated peak distribution (bi) shows that there is a significant overlap of (+) and (−) for P
M
 = 4 s, but it is less 

significant for P
M
 = 2 s. The GC×GC 2D plot shows relatively good peak presentation for P

M
 = 2 s showing two ‘nodes’, but for P

M
 = 4 s rather than a 

clear presentation of two components, a single peak is apparently displayed.
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3. Results and Discussion

3.1. Modulation ratio and phase, number of 
observed peaks, and Gaussian peak shapes

A model for the effect of phase of modulation 
is shown in Figure 1[11]. A peak at the outlet of the 1D 
column (a(i)) is delayed (this delayed time is referred 
to here as t

D
) by both the cryotrapping modulation 

residence time (P
M

), and the elution time on the 2D 
column (2t

R
), to give the total time for each modulated 

peak. The limiting cases of in-phase and 180° out-of-
phase modulation are also illustrated (a(ii) and a(iii), 
respectively), giving two symmetric distributions with 
either one or two maximum peaks respectively. Some 
other options for peak modulation that give asymmetric 
peak distributions are shown here. In an experiment 
that progressively alters the commencement of the 
modulator for repeat injections, by 0.01 min, (this was 
achieved by starting the modulation process at for 
instance, 5.00, 5.01, 5.02 etc. min) it is possible to step 
the modulation pattern through various patterns, and 
identify approximate instances of in-phase (b(ii)), out-
of-phase (b(v)), and various asymmetric cases. This 
is given in Figure 1b. This experiment can only be 
conducted if both the GC conditions and the modulation 
process is highly reproducible.

Figure 2 demonstrates different modulated 
patterns that may be obtained for a 1D peak of w

h
 = 12 s, 

as the modulation period is altered. The 1D peak is 
illustrated here, for reference.

Each of these is obtained for a different P
M

 setting, 
as indicated in the caption. Also shown is a count of the 
total number of ‘modulated pulses’ that may be recorded 
for each P

M
 setting. This is termed the number of 

modulations (n
M

). It can be deduced from this that n
M

 will 
be difficult to accurately define if phase changes, since 
sometimes n

M
 is the same for different P

M
 settings, or 

may be different for the same P
M

 settings, if phase varies. 
Additionally, if less sample is injected, the modulations 
at the periphery will become indistinguishable from 
noise. Conversely, as more sample is injected, we may 

start to observe more modulated peaks at the ‘wings’ 
of the 1D peak. Thus n

M
 varies rather inconsistently 

for a compound and depends on the conditions of the 
analysis. Alternatively, also presented is the M

R
 value for 

each P
M

 setting. These are easily derived, since in this 
case each repeat injection presents an input peak with 
the same width, so M

R
 can be precisely determined, and 

progressively decreases as P
M

 increases; as P
M

 changes 
from 3s, 4s, 5 s, 6 s, to 7 s, M

R
 decreases from 6.8, 5.1, 

4.1, 3.4 and 2.9. In terms of the major modulated peaks 
that are generated in this example, we see about 7, 5, 4, 3, 
and 2-3 peaks, respectively. For Figure 2a an almost in-
phase modulation arises, and as shown by the lines, the 
modulated peaks after the maximum peak all are slightly 
smaller than the peaks before the maximum, as expected 
for a Gaussian 1D peak input. The final case (Figure 2e) 
illustrates a distribution that is almost 180° out-of-phase, 
with two main peaks symmetrically located about the 1D 
peak maximum, and two small peaks at the extremities. 
For a M

R
 of 2.9, an in-phase modulation will, however, 

give 3 major peaks. This number of peaks will closely 
represent the bulk of the area within the series of 
modulated peaks.

It is possible to draw exactly the same simulated 
Gaussian peak for each of these distributions, as must be 
the case. We can illustrate this by overlaying the initial 
Gaussian peak onto the modulated peaks. Each of the 
modulated examples is presented with the same time scale 
of 25.6 – 26.3. So by a cut-and-paste process, it should 
be possible to fit the input peak shape onto the modulated 
peaks (as in Figure 1a), with the only adjustment being 
to alter the intensity of the signal. What can be seen from 
the result here is that the position of the maximum of the 
overlaid peak shifts a little to the right for each increased 
P

M
 setting. This will be discussed later.

One question that arises, especially when dealing 
with detectors with limited acquisition speed, is the 
relationship between peak width and modulation ratio. 
For detectors with fast acquisition speed like FID or 
time-of-flight mass spectrometers with fast acquisition 
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speed, it will not be a problem if a proper acquisition 
rate is selected in the method. On the other hand, for 
lower acquisition speed detectors such as quadrupole 
mass spectrometers, if the number of data points 
collected per peak is limited, small differences in peak 
width may be important. The only way to cater for slow 
data acquisition is to have a compound elute into the 
detector more slowly, if a given number of data points 
are required per peak. If the M

R
 value of e.g. 3 is to 

be maintained, the only option is to have the 1D peak 
to be excessively broadened. This may be difficult to 
achieve experimentally. In the present example, the 
most prominent peak in each chromatogram presented 
peak widths at baseline of 200 ms. It means that the 
modulation ratio does not affect the 2D peak width with 
the type of modulator used here.

With fewer modulations across a peak, the 
response height will increase which has been well 
reported for GC×GC[11,17,18]. Figure 2 illustrates that 
as P

M
 is reduced (slower sampling), giving fewer 

modulations, overall response increases. Thus Figure 2a 
(P

M
 = 3 s) has a maximum response of about 47 pA, 

but Figure 2d (P
M

 = 6 s) has a major modulated peak 
response of about 100 pA. Interestingly, Figure 2e has 
even slower modulation (P

M
 = 7 s), but the effect of 

phase of modulation now gives two reasonably tall 
peaks, so they have a slightly shorter response than 
for P

M
 = 6 s. This simply is determined by how much 

of the initial 1D peak is sampled at any given event. 
The case of response increase of 1D GC vs. GC×GC 
can be seen for a typical sample analysis shown in 
Figure 3, where a dilute sample was injected into a 
GC instrument to give a result close to detection limit 
(e.g. the 1D result for component 12 = 3 x noise level, 
based on the definition where LoD is the concentration 
giving a signal = 3 x noise). The subsequent GC×GC 
analysis of a sample further diluted 2.5 fold gives a 
result that significantly exceeds the S/N level. From this 
we estimate an increase in S/N of 20 fold. This will be 
further discussed below.

3.2. Histidine, M
R
 and a limited acquisition rate 

detector: quadrupole mass spectrometer

The key capabilities of GC×GC, much as 
in multidimensional gas chromatography are often 
reported as improved separation power[16], increased 
sensitivity, and a unique structured retention that 
relates the position of peaks in 2D space to their 
molecular structure or chemical composition[19].

Added to this might be general improved 
selectivity of detection, arising from the removal of 
underlying chemical interference, either from matrix, 
other target analytes, or even phase bleed. This should 
translate to better quality mass spectrometry, with 
consequent greater confidence of structure elucidation 
based on MS. In addition to the benefits of cryogenic 
focusing, this should add to improved detectability. 
Amino acid analysis provides an early example in 
GC×GC where analysis of a class of compounds of 
relevance to metabolomics can be readily applied to 
GC×GC[20]. As an example, consider the analysis of the 
trimethylsilyl derivative of the amino acid, histidine[21]. 
Firstly, analysis of a standard of 10 mg L-1 histidine 
using splitless injection is shown in Figure 4.

The 1D peak is shown in Figure 4a to be modulated 
with M

R
 ~ 2 (refer to the vertical dashed lines). With 

close to in-phase modulation (Figure 4b), the single 
central maximum, and smaller minor components with 
some asymmetry is noted. Whilst the 1D peak does not 
suggest the presence of an impurity, the impurity (Ø) 
is clearly shown in the modulated trace (Figure 4b), in 
addition to the histidine peak (H). Mass spectra of both 
components H and Ø (Figure 4c) suggest that this might 
be difficult to identify in the absence of GC×GC due to 
the presence of similar ions. Library match summary 
data for all 7 of the modulated peaks, and the maximum 
ion abundance for each of the diagnostic ions m/z 73, 
154 and 254, for this example are presented in Table 1. 
Some points to note include that the relative ratios of 
the three ions are very similar for spectra recorded at 
the peak maxima for each modulated peak; it was noted 
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Table 1. Data for modulated peaks for Histidine, in GC×GC operation, using P
M
 = 0.05 min (3 s). Refer to Figure 4 for the original chromatographic 

peak (Figure 4a) and the modulated peaks (Figure 4b).

Modulated peak 
number Peak 1 Peak 2 Peak 3 Peak 4 Peak 5 Peak 6 Peak 7

Peak t
R
 (min) 29.647 29.697 29.747 29.797 29.847 29.897 29.947

Io
n 

ab
un

da
nc

e m/z 73 1.26 × 104 3.14 × 104 1.31 × 106 3.57 × 106 6.20 × 105 7.05 × 104 3.63 × 104

m/z 154 1.89 × 104 4.44 × 104 2.85 × 106 8.39 × 106 1.19 × 106 1.19 × 105 5.72 × 104

m/z 254 0.60 × 104 1.28 × 104 8.67 × 105 3.53 × 106 3.43 × 105 3.42 × 104 1.65 × 104

Rel ratio vs m/z  
154 ion total*

0.15% 0.35% 22.49% 66.22% 9.39% 0.94% 0.45%

*The relative ratios of each of the modulated pulses vs the ions m/z 73 and m/z 254 are similar.

that spectrum matching with histidine was acceptable 

for each. Also, not only are the major 3 peaks presented, 

but fully all 7 peaks have been correctly identified for 

the modulated histidine compound. This is perhaps a 

very surprising result – that 7 peaks can be seen for a 

component with a M
R
 value of about 2, for a 10 mg L-1 

injected solution.

Some further quantitative interpretation can 

be offered. Taking the relative proportions of ion 

abundance for the m/z 154 ion, which equals 1.270x107, 

this may be equated to a total of 10 mg L-1. The same 

interpretation can be made for each of the other ions. 

This should then mean that about 66.2% of the total 

amount of compound resides in the major modulated 

peak, corresponding to 6.6 mg L-1. It follows that 

the smallest peak has a relative concentration of 

0.015 mg L-1 or 15 μg L -1. A similar interpretation can 

be followed for the other key ions (Table 1). Hence 

we can detect by qMS an amount of 15 μg L-1 of 

amino acid corresponding to this peak. Note that SIM 

analysis is performed in this case. This is a very good 

result, and illustrates that qMS should offer sufficient 

sensitivity and by extension linearity for use with 

GC×GC. Detection linearity is indicated by the peak 

still maintaining a reasonable Gaussian shape, but is 

best measured by injection of a sample over a wide 

mass range.

3.3. Quadrupole MS, qualitative analysis and 
spectrum quality

Quadrupole MS was demonstrated to be useful 
for providing GC×GC data, and even with an instrument 
capable of up to 12,000 amu/s sampling rate, as used 
above, is capable of quantitative data and qualitative 
data in certain circumstances. Whilst it is beyond the 
present study to provide an extensive review of MS 
with GC×GC, a few pertinent prior studies will be 
mentioned. Frysinger and Gaines[22] used an older qMS 
with rather slow scanning (a few scans/s) with very 
long elution times to demonstrate that this technology 
was capable of application to GC×GC. Marriott and 
co-workers used reduced mass range scanning for 
applications to drugs analysis and essential oils[23,24], 
where the reduced mass range allowed faster cycle 
time. They also used this for enantioselective analysis, 
in combination with vacuum conditions in the second 
column to speed up diffusion processes. Mondello’s 
group[25], and recently Weinert and coworkers[26] had 
access to faster scanning qMS, of up to 20,000 amu/s, 
to permit wider scan range and/or faster cycle times 
with GC×GC. This remains the fastest qMS option 
available.

It was shown above that for histidine, relatively 
good ion ratios were obtained at the peak maxima 
for each of the modulated peaks. For a mixture of 
p-nitroaniline and diphenylamine in GC×GC-qMS 
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(Figure 5) which partially overlap (Figure 5a), extracted 
ion data of m/z 108 and 169 respectively illustrate the 
individual modulated peaks of the two compounds 
(Figure 5b). Expanded data for p-nitroaniline indicate 
that sampling of the data is relatively slow as shown 
by the lack of smoothness of the peaks (Figure 5c). 
Only about 6 data points are acquired across each peak. 
The skewing of peaks due to the qMS scanning can be 
gleaned from data points collected across the maximum 
modulated peak; MS library match quality data are 87%, 
97%, 95% and 95% respectively. However at the peak 
maxima, data are 95%, 97% and 97% respectively, 
suggesting that good MS data quality is possible for 
qualitative analysis. On the other hand, for the use of 
quadrupole MS for quantitative analysis, it is important 
to observe that, for triplicate analysis of the same sample, 
with a reproducible modulation ratio, with reproducible 
number of registered data points per peak, the position 
of the data point collected in a low scan quadrupole 
may not be reproducible. In addition, skewing of mass 
spectra may be significant across each peak. For a fast 
scan quadrupole, acceptable results were presented for 
untargeted analysis of drug metabolites in urine samples, 
under specific conditions, considering a relatively high 
mass spectra skewing along the modulated peak, as 
presented by the authors[26].

Franchina and coworkers[27] recently used GC×GC 
with a loop type modulator and a triple quadrupole 
instrument to semi-quantify aromatic sulfur containing 
compounds in heavy gas-oil, presenting consistent 
results with a low flow of mobile phase (0.3 mL min-1), 
and acquisition rate of 25 Hz. In samples with such 
complexity, where the main focus is to quantify chemical 
classes of hundreds of isomers, modulation ratio may be 
useful to evaluate the systematic peak shape modulation 
profile of each chemical class. This information can be 
useful for mathematical data filtering to remove signal 
coming from column contamination, since repetitive 
modulations expected for a specific class can be filtered, 
as used by Weinert el al.[26].

3.4. Summed modulated peaks: A chiral 
separation problem

If compounds cannot be resolved adequately on 
the 1D column, they might still be well quantified if they 
are well resolved on the 2D column. A problem arises if 
2D separation is not possible. In this case, if modulation 
collects the two compounds into the one event, then an 
unresolved single composite peak is obtained on 2D. This 
can be minimized if a high M

R
 setting is used, in order 

to reduce the possibility of sampling the overlap region, 
but this critically depends on the severity of overlap. One 
solution will be to ensure peaks are fully resolved on the 
1D column, but this cannot always be guaranteed.

Amador-Munoz and Marriott[28] studied 
polyaromatic hydrocarbons (PAH) and their per-
deuterated analogue internal standards in atmospheric 
air extracts from Mexico city. The PAH and d-PAH 
were almost fully resolved, but some small measure of 
overlap was observed. Based on the concepts outlined 
by Khummeung et al.[6], it was further decided[9] to 
investigate sampling only a subset of the modulated 
peaks. Thus both 2 and 3 modulated peaks were tested, 
and it was determined that summing 3 peaks for each 
analyte proved to be adequate for quantification.

More recently, Wong et al.[29] applied this same 
approach to insufficiently resolved enantiomers on a 
first enantioselective column in eGC×GC (e refers to 
the first column being enantioselective). The 2D achiral 
column cannot resolve the enantiomers. In some cases, 
it is simply not possible to resolve all enantiomers by 
using a single enantioselective GC phase, and so a 
strategy to provide quantitative assessment is necessary. 
Mass spectra deconvolution capability of a powerful 
mass spectrometer, or high resolution mass spectrometry 
will be useless in this case. In the stated example, a 
multidimensional gas chromatography method did 
provide adequate resolution of the enantiomers, but a 
comparative eGC×GC approach was also sought.

Figure 6 presents a summary of the data for the 
eGC×GC of terpinen-4-ol[29]. The 1D separation, with 
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various series of modulations using different P
M

 settings, 
are shown as overlay of the 1D peaks (Figure 6a(i-iii)) = 
4, 3 and 2 s respectively). Figure 6b(i) and (ii) display the 
result for GC×GC using P

M
 of 4 s and 2 s respectively, 

first for the linear data display, and also for the 2D plot 
presentations of the resulting data. Clearly, P

M
 = 4 s 

presents a very indistinct 2D plot. How the overlap peak 
(shown as (+/-)) is handled presents some options, all 
of which suffer from various shortcomings. The overlap 
peak can be equally apportioned to both enantiomers; the 
overlap peak can be fully attributed to one of the isomers 
(e.g. the more intense enantiomer); the overlap peak can 
be simply ignored, and quantification can be based on the 
summed response of the largest 2 or 3 pure enantiomer 
peaks. Clearly, phase of modulation will play a role in 
these cases. In the example here, using the shortest P

M
 

gives the smallest overlap peak, and will in all cases give 
the best possible measure of chiral ratio of the terpinen-
4-ol compound. The 2D plot in Figure 6b(ii) shows the 
best differentiation of the two enantiomer peaks.

3.5. Predicting an accurate first dimension 
retention time

Although not strictly associated with the concept 
of the modulation ratio, predicting a first dimension 
retention with greater accuracy than is often reported for 
the 1D time in GC×GC is important, since it recovers a 
degree of precision and accuracy for the 1D retention that 
is lost if a 1D time (1t

R
) is given with a precision derived 

from the modulation period used in the experiment. 
All chromatographic analyses have retention as a basic 
parameter that strictly describes the interaction between 
the solute and the phase. It is the very parameter that 
relates to the chemistry of the compound, is reported 
in almost every paper published in chromatography, 
and one expects that just because a new technique is 
developed, the value of retention should not simply be 
reduced in importance.

If GC×GC compromises the peak capacity on the 
first column due to the modulation process, by leading 
to uncertainty in the quality of the 1D separation, then 

by developing a metric to increase accuracy of the 1D 
retention, this overcomes some degree of this uncertainty. 
For instance, peak capacity of a GC×GC experiment is 
given by n

T
 = 1n

c
 x 2n

c
, and is further modified to take 

into account the modulation process by a factor that 
reduces the total value[30]. By more accurately quoting 
1t

R
 it should be possible to re-assess the total capacity 

consideration, by simply reporting the total peak space in 
a 2D plot in terms of retention precisions. This concept 
requires further exploration.

The method to calculate a more accurate 1t
R
 is 

based on the 1D Gaussian peak as shown in Figure 1, 
fitting the modulated peak distribution to the Gaussian, 
and deriving the peak maximum of this Gaussian. The 
peak maximum possesses the classical information of the 
Gaussian, which includes the peak standard deviation. 
This works best for a Gaussian peak, but with some 
additional consideration can apply to an asymmetric 
peak. This was considered by Ong[11], proposed by 
Shellie et al.[12] and further modified by Adcock et al.[13].

3.6. GC×GC improves detection limits in GC 
analysis

The tenets of and rationalisation for developing 
GC×GC methods include (i) a greater use of separation 
space arises from the 2D presentation format, which 
is due to significant peak capacity increase, (ii) limit 
of detection of compounds (LoD) decreases due to 
the cryogenic modulation approach which is the most 
common implementation method for GC×GC, and 
(iii) the 2D space locates related compounds in unique 
patterns of retention – referred to as structured retentions 
– due to the similar chemical nature of the compounds[19]. 
The first two of these are general desirable performance 
criteria for any new method development. The goal 
of better separation and lower LoD is fundamental to 
chromatographic advances. Analytical response for LoD 
calculations can be viewed in terms of peak area or peak 
height. A detector usually has an associated detectability, 
normally given as mass per time, e.g. ng of injected 
material per s of time that the peak elutes into the detector 
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(e.g. approximated by the peak width at baseline). For a 
given detector, capillary GC columns therefore provide 
lower detection limits than for packed columns, due to 
the narrower peaks in the former. Similarly, for GC×GC, 
peaks are modulated into a distribution of sharp pulses, 
and since they are much narrower, they will allow 
detection to a lower mass. Since the GC×GC process 
preserves peak transfer from 1D to 2D, the same mass 
of compound should yield the same peak area in 1D GC 
or GCGC. However the peak response height should be 
much greater. Although the total area does not increase 
when using GC×GC, the important parameter is whether 
the individual modulated peaks can be ‘seen’ above the 
S/N limit of 3, for cases where the 1D GC peak is not 
detected. Anecdotal evidence from many GC×GC users 
is that it is possible to record peaks in GC×GC when no 
peak is evident for an equivalent 1D GC analysis.

How much improvement is possible? Consider 
a GC peak of 5 s width. If the cryogenic modulator 
focusses the peak to a sharp band, and releases it to 2D 
in a band of e.g. 10 ms, this corresponds to a 500-fold 
increase in concentration per time. After traversing 
the 2D column, the peak width may be about 200 ms 
wide; this still corresponds to about 25-fold magnitude 
increase. Since a faster eluting peak requires faster data 
acquisition frequency detection, this increases detector 
noise level. If the detector frequency is increased 10-
fold (e.g. from 5 Hz to 50 Hz), this increases noise by 
about 3-fold. Hence net S/N will be about 25/3 = 8 times 
improvement in detection limits.

But we have to consider both modulation ratio 
and phase of modulation here. Thus in the simplest case, 
if M

R
 ~ 1, with in-phase modulation, most peak area is 

captured into a single peak. So an 8-fold improvement 
should be possible (but care is needed with respect to 
overloading of the 2D column, since mass flux per time 
unit will increase). If 180° out-of-phase modulation 
occurs, the peak is split into two equal portions, so a 
4-fold increase might be expected. However if M

R
 is 

very large, e.g. 10, then many modulations arise, and 

there a diminishingly smaller improvement in detection 
since not much of the 1D peak is concentrated into the 
major modulated peak. Since most practitioners use M

R
 

values around 2-4, then LoD improvements about 5 fold 
might be anticipated.

Liu et al.[31] reported analysis of pesticides by 
using the GC×GC-FPD (P-mode). This detector proved 
to be an excellent method for GC×GC peaks, since it 
is capable of very fast acquisition (> 200 Hz), and the 
transducer generates peaks in all respects very similar 
to that of the FID[32]. It is also very sensitive, and is 
selective to P-containing compounds. LoD in GC×GC 
was from 1.5 μg L−1 to 5.6 μg L−1, whereas for 1D GC 
analysis levels from 8.8 μg L−1 and 13.6 μg L−1 were 
found. Engel et al.[33] contrasted a range of selective 
detectors (FPD(S); FPD(P); ECD; NPD and ToFMS) for 
the analysis of a large number of pesticides, and reported 
that LoD were not significantly reduced for GC×GC.

Krupcik et al.[34] applied the standard IUPAC 
criteria for LoD and LoQ to GC×GC data, with FID. 
They stated that GC×GC improves sensitivity by about 
3-fold, considering the S/N ratio and the peak high of 
the most prominent peak. Rephrasing their conclusion, 
but with the modulation ratio concept, the best LoD 
can be achieved with the lower M

R
 applicable without 

compromise the selectivity. In other words, without 
sacrificing the 1D separation and 2D column overloading. 
They also noted that since the distribution pattern of 
modulated peaks for GC×GC is random and cannot be 
predicted (modulation phase), and the peak height for the 
most prominent peak in an in-phase modulation is 30% 
higher than the closest peaks for their examples, LoQ and 
LoD may vary within 30% for 3 s modulation time. On 
the other hand, the authors did not present the precision 
of those results based on repetitive analysis. If the M

R
 

was 1, this comparison could not be performed, and this 
number could not be predicted. If the M

R
 was higher than 

the observed, or the ratio between the monodimensional 
peak height and peak width was different, this value may 
also be different. An interesting study will include the 
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% variation observed with selected M
R
 values, and also 

studying peaks with different peak height/peak width 
ratios.

Franchina and coworkers[27] used the highest 
modulated peak as reference for LoD, not taking into 
account the modulation ratio. On the other hand, they 
developed the separation method in order to have a 
minimum peak width to allow a significant number 
of data points per peak. They observed an intra-day 
precision for the lowest calibration point to be between  
7 and 17%. Those observations may vary from one 
equipment to another, since the reproducibility of 
modulation phase is dependent on the type of modulator, 
the stability of the stationary phases and the chemistry 
of the analyte, regarding interaction with the stationary 
phase. Using different M

R
 will also play an important 

role in those results since the % of the area of the total 
peak in the higher modulated peak will be different if a 
lower or higher M

R 
is used.

The best approach to establish LoD and LoQ in 
GC×GC is still in discussion in the literature, and little 
has been done in respect to the influence of M

R 
on LoD 

values and precision.

One important discussion that often arises in 
1D GC is the use of the S/N approach for selected ion 
monitoring with mass spectrometry detectors, since the 
noise for a selected mass can be zero in several cases. 
In our opinion the most recommended approach to be 
applied in any 1D GC or multidimensional GC separation 
is the use of the statistical data of a calibration curve, 
since it demonstrates if the LoQ is valid for the applied 
conditions[34].

4. Conclusion
GC×GC occupies a unique position in both the 

technology and lexicon of gas chromatography. This 
work has shown that many properties regarding the 
implementation of GC×GC can be based on interpretation 
of the modulation ratio, M

R
. Thus the number of ‘major’ 

modulated peaks that can be expected is similar to the 
M

R
 value; detection limits need to be interpreted paying 

cognisance to M
R
; it is possible to determine quantitative 

data by summing a certain number of modulated peaks 
and the M

R
 determines how many peaks need to be 

summed in order to obtain a desired % of peak area; 
by considering the distribution of peaks it is possible to 
predict the retention time on the first dimension column; 
M

R
 also can aid optimisation of the GC×GC experiment 

to determine the maximum retention allowed on the 2D 
column. Along with terms such as modulation period, 
phase of modulation, contour plot and peak apex plot, 
modulation ratio now assists analysts to define their 
GC×GC experiment. This article intends to bring a 
number of different studies related to M

R
 together to 

discuss the role that M
R
 plays in setting a context for the 

experiment, independently of the type of modulator or 
detector used. It also suggests that the influence of M

R
 on 

the evaluation of LoD precisions has not been evaluated 
in the literature, to the best of our knowledge.
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Abstract
Solid-phase microextraction with comprehensive two-dimensional gas chromato-
graphy-time-of-flight mass spectrometry (SPME-GCxGC-ToFMS) was used for the 
qualitative analysis of nine non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) from 
water. This work focused on the selectivity of the extraction and on the added 
selectivity provided by the addition of the second column in the chromatography 
for the analysis of underivatized NSAIDs. Selectivity due to fiber selection, solution 
pH and extraction temperature is discussed. The final extraction conditions obtained 
were polydimethylsiloxane/carboxen/divinylbenzene fiber, pH 3.2, temperature 
70oC and extraction time 30 minutes. The extracted NSAIDs were then analyzed by 
GCxGC-ToFMS and the chromatographic selectivity using a combination of a 5% 
phenyl polydimethyl siloxane column in the first dimension and a trifluoropropyl 
polysiloxane column in the second dimension is discussed. This method can be 
applied to determine the NSAIDs in complex matrices such as urine, blood for clinical 
toxicology for trace level analysis.
Keywords: Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs); solid phase microextraction 
(SPME); comprehensive two-dimensional gas chromatography (GCxGC); drugs; qualitative 
analysis.
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1. Introduction
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) 

are drugs which have analgesic, anti-inflammatory and 
anti-pyretic effects[1]. NSAIDs are easily available as 
over-the-counter (OTC) drugs which include ibuprofen, 
naproxen, ketoprofen, etc. NSAIDs can be misused for 
suicidal overdose due to easy availability. The residues 
of drugs are also emerging pollutants in water which 
enter the environment while they are manufactured, 
during improper disposal of drugs and also through 
human and animal excretion[1,2]. These are difficult to 
detect due to their acidic, highly polar and hydrophilic 
nature and cause adverse effects to the aquatic life and 
are a potential risk to human health at low concentration 
(ng/L) but these studies have not determined long-term 
toxicological effects[2,3]. Figure 1 shows the structures 
of the nine NSAIDs used in this study, including the 
most common of all: aspirin, along with other common 
NSAIDs. A variety of functionalities, including the 
characteristic aromatic and acid groups, ketones, 
nitrogen and chlorine.

Trace analysis of NSAIDs is mostly done using 
high performance liquid chromatography (HPLC) due to 
their low volatility and acidic nature; it is challenging 
to perform the trace analysis of these drugs using gas 
chromatography (GC)[3-5] Mostly the analysis of NSAIDs 
using GC is done by incorporating derivatization 
techniques such as methylation and other methods to 
make them volatile and heat resistant with the limit of 
detection at ng/L[2-7]. For the extraction of NSAIDs from 
water, techniques such as solid phase extraction (SPE) 
and solid phase micro extraction based on coatings with 
sol-gel and carbon nano-tubes have been employed[1-9]. 
However these methods can be time consuming, 
may utilize large amounts of organic solvents, are not 
automated or are not readily or commercially available.

Solid-phase micro-extraction (SPME) is a solvent 
free extraction technique that has been in common 
use for drug analysis for about two decades. SPME 
combines analyte extraction and pre-concentration into 
a single step due to the equilibrium established between 

Figure 1. Structures of the nine NSAIDs used in this study.
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the analyte in the sample and on the fiber by the aid of 

agitation. The desorption of analyte from the fiber takes 

place at high temperature in the GC inlet. The amount 

of analyte extracted depends on the partition coefficient 

between the sample and the sorbent layer (fiber) and 

their respective volumes. SPME is a technique which 

can be applied to a wide range of volatile analytes in 

complex matrices such as food, biological fluids and 

environmental samples. SPME combined with GC and 

GC-MS can be used for the analysis of a large variety of 

volatile and semi-volatile substances[10-14].

Comprehensive two-dimensional gas chromato-

graphy (GCxGC) is multidimensional separation 

technique in which two columns are in a series which 

are coated with different stationary phases. Commonly, 

the first dimension column is a non-polar and second 

dimension is a polar column. This combination of 

nonpolar-polar columns is considered as an orthogonal 

configuration which increases the resolving power and 

enhances sensitivity for the trace level analysis of co-

eluting components from complex matrices. For detection 

in GCxGC, the detector must be fast and sensitive due 

to the rapid eluting from the second dimension; hence 

GCxGC is most often coupled to a flame ionization 

detector or a time of flight mass spectrometer (TOF-

MS). The high sensitivity and selectivity of ToFMS 

makes it an ideal detector for GCxGC. GCxGC has been 

used for the analysis of drugs, especially drugs of abuse 

in clinical settings almost since its inception[15-22].

In this study, non-steroidal anti-inflammatory 

drugs (NSAIDs) are extracted from water using 

SPME and separated using GCxGC-ToFMS, without 

derivatization. GCxGC-TOF-MS provides a different 

approach to multidimensional separations. Upon analysis 

of these parameters, this method can also be applied to 

determine the NSAIDs in complex matrices such as 

urine, blood for clinical toxicology and the determination 

of NSAIDs concentration in drug formulations with easy 

sample preparation technique.

2. Experimental

2.1. Materials and chemicals

The NSAIDs used in this study were obtained 

from Sigma-Aldrich (St.Louis, MO): Ibuprofen, 

Naproxen, Ketoprofen and VWR (Randor, PA): 

Diclofenac, Mefenamic acid, Oxaprozin, Tolfenamic 

acid, Acelofenac. A Milli-Q Plus purification system, 

(Millipore, Milford, MA) was used to obtain Ultra-pure 

water in the laboratory.

2.2. Instrumentation

A Pegasus 4D comprehensive GCxGC-TOF-MS 

(LECO, St. Joseph, MI) equipped with an auto-sampler 

with SPME capability (Gerstel, Columbia, MD) was 

used in this work. SPME fibers: PA – polyacrylate, 

PDMS – polydimethylsiloxane, PDMS/DVB - poly-

dimethylsiloxane/ divinylbenzene, PDMS/CAR/DVB 

– polydimethylsiloxane/carboxen/divinylbenzene were 

obtained from Sigma Aldrich (Supelco, Bellfonte, PA).

2.3. Sample preparation

NSAIDs standards at 1000 ppm were prepared 

individually in methanol. Then a mixture of NSAIDs was 

prepared by spiking 20 μL of standard to 20 mL ultra pure 

water which was pH adjusted using hydrochloric acid. 

Specific pH conditions are described in the discussion 

with the final pH selected to be 3.2.

2.4. SPME conditions

SPME experiments in this study were performed 

in direct immersion mode. A 20 mL screw cap vial was 

pre-incubated in the agitator for 10 min, followed by 

extraction for 30 min and desorption into a splitless inlet 

for 3 min with a post extraction bake in the inlet under 

split conditions for 10 min. Extraction temperature was 

optimized as discussed below with the final temperature 

selected at 70oC.
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2.5. GCXGC-TOF-MS conditions

GCxGC with a primary RTX-5MS, 5% phenyl 
polydimethyl siloxane, (15 m x 0.1 mm x 0.08 μm) 
and a secondary RTX-200, trifluoropropyl/methyl 
polysiloxane (1.5 m x 0.1 mm x 0.1 μm) column, 
(Restek, Bellefonte, PA) was performed with a constant 
flow of 1 mL/min. GC inlet was maintained at 2300C, 
oven was programmed at temperature 1000C for 1 min, 
100C/min to 1800C for 2 min, 40C/min to 2000C for 10 
min with the secondary oven maintained 50C higher than 
the primary. The second dimension time was 5 sec. The 
transfer line was maintained at 2800C and ion source 
at 2500C. Modulator parameters were maintained at: 
hot pulse for 0.60 sec and cold pulse for 1.90 sec with 
a temperature offset at 200C. The acquisition delay was 
120 sec. Masses were scanned from 40-400 amu with an 
acquisition rate of 100 spectra per second.

3. Results and Discussion

3.1. Solid phase microextraction (SPME)

The SPME conditions were optimized using 
three representative NSAIDs for simplicity: ibuprofen, 
naproxen and ketoprofen. When the full mixture was later 
used, extraction performance was satisfactory for all nine 
NSAIDs. Fiber phase, extraction pH and temperature 
were all optimized for a 30 min direct immersion 
extraction. The extraction time was later confirmed using 
the optimized conditions. While selectivity in GCxGC-
ToFMS methods is most often discussed in terms of 
column selection and detection, it is clear that the choice 
of extraction phases (or solvents in a classical extraction) 
can also greatly impact selectivity.

3.1.1. Fiber Selection

In an SPME method, the greatest impact on 
selectivity is generated by selection of the appropriate 
extraction fiber. To date, most SPME methods employ 
the classical non-polar PDMS fiber or polar PA fiber. 
Figure 2 shows the extraction results for ibuprofen, 

naproxen and ketoprofen on three fiber phases: 
polydimethylsiloxane/carboxen/divinylbenzene (PDMS/
CAR/DVB), polydimethylsiloxane/divinylbenzene 
(PDMS/DVB) and polyacrylate (PA). For ibuprofen, 
which is the smallest of the three analytes, with the least 
hydrocarbon backbone, the more polar PA fiber provided 
the highest response. For naproxen, which includes two 
fused aromatic rings, indicating a large potential for pi-
pi interactions, the mixed phase PDMS-DVB provided 
the highest response, indicating stronger interactions 
between the rings on the analyte and on the stationary 
phase. Finally, for ketoprofen, which has the two 
aromatic rings separated by a ketone, the mixed PDMS/
CAR/DVB phase provided the highest response. This is 
likely due to the presence of the ketone group interfering 
with pi-pi interactions between the aromatic rings on 
ketoprofen and the DVB rings in the fiber. Overall, the 
best performance was obtained using the mixed-phase 
fiber: PDMS/CAR/DVB. This is a moderately polar 
phase that can be effectively used for direct immersion 
SPME of drugs and other moderately polar, semi-volatile 
compounds[5].

3.1.2. Effect of pH

NSAIDs all have a characteristic carboxylic acid 
group at one end of the molecule, therefore all nine 
analytes in this study are weak acids. The extraction pH 
was studied across a wide pH range to both determine 

Figure 2. Effect of fiber selection on the extraction of naproxen, 
ibuprofen and ketoprofen.
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the optimum pH for the extraction and to determine 
the pH range for which the extraction can be done and 
an instrument response still be seen. This can provide 
insight to the utility of SPME to extract NSAIDs from 
samples in which no sample preparation is possible, such 
as in vivo blood sampling. The pKa’s of the NSAIDS are 
between 4-5, indicating that a lower pH of about 3 or 
lower should maximize the proportion of the ionizable 
NSAID that is in the neutral form and therefore available 
for extraction[13].

Figure 3 shows the effect of pH on the extraction 
of the three representative NSAIDs from water at 70oC 
using the PDMS/DVB/CAR fiber. As expected, the 
highest response for all three NSAIDs is seen at pH 3.2. 
At pH 2, there may be some fiber degradation or fouling 
due to the higher ionic strength of the solution. As the 
pH increases, as expected, the response drops. However, 
finite responses were seen at pH as high as 7.7, indicating 
that, with sensitive instrumentation, NSAIDs could 
be extracted directly from solutions at physiological 
pH without further sample preparation. For ionizable 
compounds, the combination of fiber selection and pH 
are the major drivers of extraction selectivity. If the 
extraction goal is to ultimately maximize the instrument 
response, both should be optimized to provide the 
maximum response. If simplified or no additional 
preparation is required, then selectivity can be used to 
predict whether the extraction is possible at the given 
non-optimum conditions.

3.1.3. Effect of extraction temperature

Extraction from an aqueous solution into an 

organic extraction phase that does not contain any 

analyte is a spontaneous process. If the partition 

coefficient for the process is greater than one, the 

standard Gibbs’ free energy change involved is negative 

and the extraction process is most likely exothermic. 

In the case of SPME, with K > 1, extraction must be 

exothermic. Analytes are concentrated into the fiber 

therefore the entropy change ∆S must be negative. ∆H 

must therefore also be negative and larger than T∆S 

for ∆G to remain negative, indicating a spontaneous 

process. Therefore, all other variables being equal, an 

increase in extraction temperature will decrease the 

amount of analyte extracted, at equilibrium. However, 

for weak acids, such as NSAIDs, the acid dissociation 

equilibrium will also be affected by temperature. 

Generally, weak acid dissociation is endothermic, 

meaning that increased temperature will drive that 

process in the direction of ionization, reducing the 

amount of the neutral molecule in solution available 

to extract. Temperature also affects kinetics; increased 

temperature reduces the time required to reach 

equilibrium.

Figure 4 shows the effect of extraction temper-

ature on the responses for the three representative 

analytes using the PDMS/DVB/CAR fiber at pH 3.2 

and a 30 minute extraction. It is seen that 70oC provided 

Figure 3. Effect of pH on extraction of naproxen, ibuprofen and 
ketoprofen.

Figure 4. Effect of extraction temperature on extraction of ibuprofen, 
naproxen and ketoprofen.
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the highest response for all three, so this was chosen for 
all further work. Responses are seen to increase until 
70oC, likely a kinetic effect, indicating that equilibrium 
has not been fully reached, with a decrease above 70oC, 
likely a thermodynamic effect as exothermic extraction 
pushes that process back toward the aqueous phase 
and endothermic acid dissociation pushes that process 
toward the ionic form.

The final optimized extraction conditions were 
PDMS/CAR/DVB fiber, pH 3.2, 30 min direct immersion 
extraction at 70oC.

3.2. GCxGC-TOF-MS
Figure 5 shows a total ion chromatogram of a 

standard containing the three representative NSAIDs 
(Ibuprofen, Naproxen and Ketoprofen) extracted using 
SPME and analyzed using GCxGC-ToF-MS under 
the optimized conditions. In the first dimension, a 
5% phenyl polydimethyl siloxane column was used. 
This stationary phase separates mainly based on a 

combination of dispersive interactions on the PDMS 

backbone with limited pi-pi interactions generated by 

the phenyl groups. Broadly, it is considered a non-

polar stationary phase. These three analytes are well-

separated, as expected, due to the addition of the second 

fused aromatic ring on naproxen and the second ring 

with ketone on ketoprofen. The second dimension 

column was 100% trifluoropropyl polysiloxane, a 

moderately polar phase. This stationary phase separates 

based on a combination of dispersive interactions and 

interactions between the lone pair electrons on fluorine 

with lone pair electrons on the analytes. It is especially 

selective for compounds containing nitrogen, oxygen 

and halogens[23]. As the selectivities of the two columns 

are quite different, pi-pi versus lone pair interactions, 

this column set may be considered orthogonal. In the 

second dimension, for the three representative NSAIDs, 

it is seen that ketoprofen is more strongly retained than 

ibuprofen and naproxen, mainly due to the presence of 

the ketone.

Figure 5. Total ion chromatogram of the three representative NSAIDs.
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Figure 6. Total ion chromatogram of 9 NSAIDs extracted from water. List of NSAIDs: 1: Aspirin; 2: Ibuprofen; 3: Naproxen; 4: Ketoprofen; 
5: Acelofenac; 6: Mefenamic acid; 7: Tolfenamic acid; 8: Diclofenac; 9: Oxaprozin.

Figure 6 shows a total ion chromatogram of 
all nine NSAIDs used in this study, extracted from 
water under the optimized SPME conditions. This 
chromatogram demonstrates both the benefits and 
challenges of adding selectivity to a chromatographic 
system by using the second dimension column. It is clear 
that all nine compounds are separated from each other in 
the first dimension alone, however, they may not be fully 
separated from matrix interferences (there are a number 
of additional, un-identified peaks in this chromatogram) 
and, as drugs often have low volatility, resulting in 
longer retention times and higher elution temperatures, 
there may be column or septum bleed, which would 
also interfere with a single-dimension separation. The 
additional selectivity afforded by the second dimension 
column will also reduce interferences due to additional 
endogenous compounds that may be extracted from a 
true biological sample.

Examining some peak pairs in Figure 6, both the 

benefits and difficulties of adding the second dimension 

column are seen. For peaks 1 and 2, which represent 

aspirin and ibuprofen respectively, are well-separated 

in the first dimension and not so well separated in the 

second. This is not surprising as the main structural 

difference between the two molecules are the presence 

of additional hydrocarbons on ibuprofen. There is, 

however, some separation from the unidentified matrix 

components. Peaks 3 and 4, naproxen and ketoprofen 

were discussed above; the presence of the ketone in 

ketoprofen, with lone electron pairs interacting with 

the fluorine moieties in the Rtx-200 stationary phase 

increases its second dimension retention significantly. 

Peaks 6 and 7, mefenamic acid and tolfenamic 

acid differ primarily by the presence of chlorine 

on tolfenamic acid. Stronger retention on Rtx-200 
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would be expected for tolfenamic acid but this is not 

observed on the chromatogram. However, tolfenamic 

acid is wrapped-around, as is peak 8, diclofenac. While 

wrap around is generally avoided, in this case, as the 

two peaks appear within the useful separation space, 

they do not co-elute with any of the other analytes or 

interferences, so this does not present a problem and 

actually simplifies the separation, allowing a shorter 

second dimension time.

Finally, the extraction and separation of these 

nine NSAIDs was performed without derivatization, 

which is most commonly performed for many of them. 

This greatly simplifies sample preparation. The added 

selectivity and sensitivity provided by GCxGC-ToFMS 

coupled with optimized SPME increases the range of 

compounds on which GC can be performed without 

derivatization, which often significantly complicates 

the sample preparation. Although the underivatized 

NSAIDs are generally polar compounds, they exhibit 

satisfactory resolution and peak shapes. While there 

may be some degradation or adsorption of the NSAIDs 

in the inlet of the gas chromatograph, there was 

sufficient recovery of the analytes onto the column to 

allow separation and detection.

4. Conclusions
Solid-phase microextraction coupled to comprehensive 

two-dimensional gas chromatography-time of flight 
mass spectrometry (SPME-GCxGC-ToFMS) was used to 
extract nine non-steroidal anti-inflammatory drugs from 
water and separate them without derivatization. This 
analysis provides insight into the many variables that can 
affect selectivity in multi-dimensional chromatographic 
methods. In the extraction, selectivity was affected by 
fiber phase selection, extraction temperature and pH. 
The added selectivity provided by adding the moderately 
polar second dimension column both reduces the 
possibility of problems with matrix interferences and 
provides added separation space for additional analytes 
or interferences.
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Resumo
A cromatografia gasosa bidimensional abrangente (GC×GC) é uma técnica que 

permite a separação e identificação de compostos com desempenho superior 

à cromatografia gasosa monodimensional (1D-GC). A GC×GC gera um número 

considerável de dados, os quais precisam de uma potente ferramenta computacional 

para a correta identificação dos compostos. Neste contexto, o uso de softwares 

adequados e altamente especializados se torna o coração da análise. Este trabalho 

objetivou comparar a eficiência de dois diferentes softwares, ChromaTOFTM e 

GCImageTM na identificação de compostos presentes em uma amostra de bio-óleo 

de palha de cana-de-açúcar analisado em um sistema GC×GC/TOFMS. O tratamento 

de dados no ChromaTOFTM foi realizado fornecendo as seguintes condições, largura 

de pico na 1D: 10 s; largura de pico na 2D: 0,2 s; razão sinal/ruído: 3 e intervalo 

de massas: 40-550 u.m.a. Para o tratamento da mesma amostra no GCImageTM, foi 

necessário informar apenas o período de modulação, que foi 10 s. Em ambos os 

softwares empregou-se a biblioteca NIST MS Search versão 2.0. O total de compostos 

tentativamente identificados foi de 324 aplicando o ChromaTOFTM e de 271 aplicando 

o GCImageTM. A diferença de 53 compostos pode ser atribuída principalmente à 

ferramenta de deconvolução espectral presente no software ChromaTOFTM, a qual é 

realizada automaticamente no processamento com este software e, manualmente, 

por opção do operador, no GCImageTM. O ChromaTOFTM identificou um número 

maior de compostos pertencentes as classes de cetonas e açúcares, em grande 

parte, identificados por deconvolução espectral. A partir do estudo comparativo 

pode-se concluir que a identificação de dados obtidos em um GC×GC/TOFMS deve 

ser realizada no software ChromaTOFTM para um resultado mais preciso, entretanto, 

quando o objetivo do trabalho for uma caracterização geral da amostra, pode-se 

empregar o GCImageTM.

Palavras chave: ChromaTOFTM, GCImageTM, tratamento de dados, comparação de 

softwares.
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1. Introdução
A cromatografia em fase gasosa bidimensional 

abrangente (GC×GC) gera uma quantidade considerável 
de dados e necessita de uma ferramenta computacional 
muito poderosa para fazer o processamento desses 
dados, de modo a se obter resultados confiáveis. Com 
esta finalidade existem softwares como o ChromaTOFTM 
(Leco Company), desenvolvido para o processamento 
e tratamento de dados obtidos exclusivamente pelo 
equipamento GC×GC/TOFMS da Leco, e softwares 
ditos “universais”, como GCImageTM (Zoex, Houston, 
TX, USA), aplicado no processamento e tratamento de 
dados originados de equipamentos de diversas marcas. 
Estes dois softwares citados possuem recursos como a 
ferramenta de deconvolução espectral, que auxilia na 
identificação de analitos que coeluíram durante a análise 
cromatográfica, proporcionando maior exatidão na 
identificação de compostos.

A coeluição é bastante observada em análises 
de amostras como o bio-óleo, uma mistura complexa 
com mais de quatrocentos compostos orgânicos 
oxigenados, como aldeídos, cetonas, açúcares, furanos, 
ácidos carboxílicos, fenóis, entre outros. Este óleo 

apresenta potencial para ser empregado como fonte de 

comodites químicos, na geração de energia, na produção 

de compostos químicos e resinas e na manufatura de 

adesivos[1-6].

Assim, a compreensão da composição química 

do bio-óleo possibilita a seleção e manuseio correto 

do mesmo, assim como a condição adequada para sua 

utilização e estocagem[7-16].

Frequentemente as análises, a separação e iden-

tificação de bio-óleos são desenvolvidas através da cro-

matografia gasosa acoplada a espectrometria de massas 

(GC/qMS)[17-27].

Dependendo da biomassa original, o perfil croma-

tográfico do bio-óleo pode mostrar uma complexidade 

ainda mais elevada, sendo indicado o uso da croma-

tografia em fase gasosa bidimensional abrangente, uma 

técnica relativamente nova e amplamente aplicada a 

amostras petroquímicas nos últimos anos[8,28-31].

Existem diversos estudos que utilizam a croma-

tografia gasosa bidimensional abrangente com detector 

Abstract
Comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC×GC) is a technique that allows the separation and identification of compounds 
with higher performance than the one-dimensional gas chromatography (GC-1D). The GC×GC generates a considerable amount of data, 
which need a powerful computational tool for the identification of compounds. In this context, the use of suitable software and highly 
specialized becomes the heart of the analysis. This study aimed to compare the efficiency of two different software, GCImageTM and 
ChromaTOFTM in the identification of compounds present in a sample of bio-oil of sugarcane straw analyzed in a GC×GC/TOFMS system. 
The data processing was performed in ChromaTOFTM using the following conditions, peak width in 1D: 10 s; peak width in 2D: 0.2 s; 
signal / noise ratio: 3 and mass range: 40-550 Daltons. For the treatment of the same sample GCImageTM, it was only necessary to 
inform the modulation period, which was 10 s. In both softwares, the library used was NIST MS Search version 2.0. The total amount of 
compounds tentatively identified applying ChromaTOFTM was 324 while using GCImageTM, only 271 peaks were identified. The difference of 
53 compounds can be mainly attributed to spectral deconvolution present in ChromaTOFTM software tool, which is automatically performed 
in this software and manually, at the option of the operator, in the CGImageTM. The ChromaTOFTM identified a higher number of compounds 
belonging to the classes of ketones and sugars, in large part, identified by spectral deconvolution. The ChromaTOFTM identified a higher 
number of compounds belonging to the classes of ketones and sugars, in large part, identified by spectral deconvolution. From the 
comparative study it can be concluded that the data identification obtained in a GC×GC/TOFMS must be held in ChromaTOFTM software 
for a more precise result. However, when the research aims a general characterization of the sample, it can employing the GCImageTM with 
good results.
Keywords: ChromaTOFTM, CGImageTM, data processing, software comparison.
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de espectrometria de massas com analisador por 
tempo de voo - Time-of-Flight Mass Spectrometry 
(GC×GC/TOFMS) e analisador quadrupolar (GC×GC/
qMS) para a análise de bio-óleo, relatando resultados 
satisfatórios[32-35].

Moraes[10] e colaboradores identificaram em uma 
amostra de bio-óleo de palha de cana-de-açúcar, ácidos, 
éteres, aldeídos, cetonas e fenóis por GC×GC/TOFMS 
utilizando o software exclusivo ChromaTOFTM. Em 
outro trabalho, Moraes[36] empregou a GC×GC/TOF-
MS e o software ChromaTOFTM na análise qualitativa 
de amostras de bio-óleos de casca de arroz e caroço de 
pêssego, identificando 106 compostos no bio-óleo de 
casca de arroz e 223 compostos no bio-óleo de caroço de 
pêssego. Entre os compostos identificados para as duas 
amostras foram encontrados fenóis, ácidos, cetonas, 
aldeídos e éteres entre outros oxigenados.

Também foi relatada a aplicação da GC×GC/
qMS utilizando o software universal GCImageTM na 
análise qualitativa de bio-óleo de palha de cana-de-
açúcar, identificando tentativamente 331 compostos e 
confirmando 166 destes por índice de retenção. Entre 
estes compostos foram encontradas cetonas, fenóis, 
açúcares, ácidos, aldeídos e éteres[32].

Em outro estudo Schneider[35] relatou a 
identificação de 130 compostos no bio-óleo da serragem, 
aplicando o GCImageTM para o tratamento de dados 
obtidos por GC×GC/qMS. Os compostos identificados 
pertencem majoritariamente às classes de fenóis e 
cetonas, mas foram encontrados também ácidos, ésteres, 
éteres, álcoois e hidrocarbonetos.

A técnica 2D-GC proporciona vantagens em 
relação à 1D-GC, entre elas se destaca um aumento da 
capacidade dos picos, o que gera uma melhor separação 
entre analitos e aumento na detectabilidade, devido ao 
estreitamento das bandas cromatográficas decorrente da 
modulação. Apesar do ganho da técnica, em amostras 
complexas pode-se observar a ocorrência de co-eluições 
tanto na primeira quanto na segunda dimensão. Para 
acompanhar essa evolução, é fundamental a utilização 

de softwares capacitados, que podem resolver problemas 
como a coeluição, além de oferecerem um processamento 
de dados efetivo, possibilitando a extração de todas as 
informações disponíveis das amostras analisadas[28,37-39].

Neste trabalho foram aplicados os softwares 
ChromaTOFTM e GCImageTM para o processamento de 
dados de uma amostra de bio-óleo de palha de cana-de-
açúcar, analisada por um equipamento GC×GC/TOFMS 
- Pegasus/Leco, para comparar o potencial de cada um 
com relação a número de compostos processados e 
identificados e também suas capacidades em relação a 
deconvolução espectral, que resolve coeluições.

2. Experimental

2.1. Amostra
A amostra empregada neste trabalho foi uma 

solução de bio-óleo de palha de cana-de-açúcar, com 
concentração de 1000 mg L-1 em diclorometano (JT Baker 
e Sigma Aldrich). O bio-óleo foi obtido por processo de 
pirólise rápida de biomassa de palha de cana-de-açúcar 
da região de São Paulo (cedido pela empresa Petrobras).

2.2. Análise por GC × GC/TOF-MS
O bio-óleo foi analisado em um GC×GC Agilent 

6890N (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, EUA) 
equipado com um detector de espectrometria de massas 
por tempo de voo (TOFMS - Pegasus IV, (LECO, St. 
Joseph, USA) e um amostrador automático Combi PAL 
(CTC Analytics AG, Zwingen, Suíça). O cromatógrafo 
é equipado com um forno secundário e modulador 
térmico de quatro jatos (quad-jet, LECO, St. Joseph, 
MI, EUA). As seguintes colunas foram empregadas na 
primeira e segunda dimensão, respectivamente, uma 
coluna DB-5 (60 m x 0.25 mm d.i. x 0.10 μm de e.f.) e 
uma DB-17 (2.15 m x 0.18 mm d.i. x 0.18 μm de e.f.), 
ambas Agilent Technologies (J&W Scientific, Agilent, 
Folsom, CA, USA). A programação de temperatura foi 
de 60 °C por 1 min e então uma taxa de aquecimento de 
4 °C min-1 até 280 °C onde permaneceu por 15 min. A 
diferença de temperatura entre o primeiro e do segundo 
forno (∆T) foi de 10 °C. O injetor foi operado no modo 
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splitless, a uma temperatura de 280 °C. As temperaturas 
do detector e da interface foram de 280 °C, mantendo 
o fluxo He 99,999% (Linde Gases, Canoas, RS, Brasil) 
em 1 mL min -1. A faixa de varredura de massas foi de 
40 a 550 Daltons. e a velocidade de aquisição de dados 
foi de 100 Hz. O período de modulação (P

M
) utilizado 

foi de 10s.

2.3. Processamento de dados
O processamento dos dados foi realizado nos 

softwares ChromaTOFTM (Leco company) e GCImageTM 
(Zoex, US). Em ambos a identificação dos compostos 
foi executada empregando-se a biblioteca NIST MS 
Search versão 2.0. Foram considerados tentativamente 
identificados aqueles compostos com similaridade entre 
o espectro de massas obtido na análise e o espectro de 
massas da biblioteca superior a 700.

2.3.1. Processamento de dados no software 
ChromaTOFTM

O processamento da amostra no software 
ChromaTOFTM foi realizado conforme a Figura 1. 
Inicialmente selecionou-se a opção process data (a), após 

selecionou-se a amostra a ser processada (b), e então 
selecionou-se o método de processamento previamente 
definido (c).

Os parâmetros de processamento usados no 
ChromaTOFTM, após otimização, foram largura do pico 
na 1D de 10 s, e na 2D de 0,2 s, razão sinal/ruído de 3 e faixa 
de massa de 40 a 550 u.m.a, número de picos detectados 
igual a 1000. A largura da base do pico é o que limita o 
processamento dos dados, quanto menor a área aplicada, 
maior o número de picos processados. A identificação 
dos picos, após processamento é identificada por um 
ponto preto no diagrama de cores.

2.3.2. Processamento de dados por GCImageTM

O processamento de dados no software 
GCImageTM foi realizado seguindo os passos apresentados 
na Figura 2. Primeiro selecionou-se a opção import, 
Figura 2a, selecionou-se a amostra desejada, Figura 2b, 
e na sequência informou-se o período de modulação de 
10 s, Figura 2c.

Após selecionar a amostra, partiu-se para a 
etapa de processamento. As etapas empregadas estão 

Figura 1. Etapas do processamento da amostra no software ChromaTOFTM.
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demonstradas na Figura 3. Primeiramente, selecionou-
se a opção configure, opção settings e, em seguida 
blob detection conforme Figura 3a. Informou-se a área 
mínima de 15, o volume mínimo de 15 e a altura mínima 
do pico igual a 10, Figura 3b. Com estas informações, o 
software realiza o processamento. Ainda, há uma última 
etapa que é a integração dos picos, chamados “blobs” 
(região de pixels dos pontos de dados referentes aos 
analitos) Figura 3c.

2.3.3. Tratamento de dados no software 
ChromaTOFTM

Após a etapa de processamento, o software 
ChromaTOFTM gera uma tabela de picos, Peak Table, 
Figura 4a, onde são mostrados os picos detectados pelo 
software e informações como o tempo de retenção na 
primeira e na segunda dimensão, similaridade entre o 
espectro de massas obtido no processamento da amostra, 
o espectro de massas da biblioteca NIST, área do pico, 
massa molar do composto, entre outras informações. 
Os picos detectados são indicados por pontos pretos 
no diagrama de cores (Figura 4b). Outras informações 

empregadas na identificação dos compostos foram a Hit 
Table, Library Hit e fórmula do composto, Figura 4c, 4d 
e 4e, respectivamente, que informam as possibilidades 
de compostos para o pico selecionado.

2.3.4. Tratamento de dados GCImageTM

Para o tratamento de dados no GCImageTM, 
selecionou-se uma Blob e abriu-se o seu espectro de 
massas, Figuras 5a e 5b. Pesquisou-se na biblioteca 
selecionando a opção Search Library, Figura 5b, e 
comparou-se o espectro do analito com os espectros 
da biblioteca a fim de obter a maior similaridade na 
identificação tentativa dos compostos. Outras ferramen-
tas que auxiliaram nesta identificação foram a fórmula 
estrutural, o peso molecular e a intensidade dos 
fragmentos do espectro de massas, Figura 5c.

Após a identificação tentativa de cada composto, 
o mesmo foi enviado para a Blob Table, Figura 6, que 
consiste em uma tabela que contém informações de cada 
composto como nome, tempos de retenção na primeira e 
segunda dimensão, similaridade, volume do pico, peso e 
fórmula molecular, número da blob, dentre outras.

Figura 2. Etapa de seleção da amostra no software software GCImageTM.
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Figura 3. Etapas do processamento da amostra no software GCImageTM.

Figura 4. Sequência ilustrativa do tratamento de dados no ChromaTOFTM.
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Figura 5. Sequência ilustrativa do tratamento de dados no software GCImageTM.

Figura 6. Figura ilustrativa da tabela de picos (Blob Table) identificadas após tratamento da amostra.
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3. Resultados e Discussão

3.1. Comparação dos dados obtidos no software 
ChromaTOFTM e GCImageTM

Os diagramas de cores gerados após o 

processamento de dados em ambos os softwares, 

ChromaTOFTM e GCImageTM podem ser visualizados, 

respectivamente, na Figura 7a e 7b. Pode-se observar 

uma grande similaridade visual entre os dois 

diagramas. As classes de compostos fenóis, cetonas 

e hidrocarbonetos foram identificadas em ambos os 

softwares, confirmando a eficiência do GCImageTM 

como uma possível opção de softwares de tratamento 

de dados.

Com relação ao número de compostos tentati-

vamente identificados, verificou-se que o ChromaTOFTM 

foi mais eficiente, com 324 compostos, no GCImageTM 

foram 271 compostos. No total, observou-se uma 

diferença de 53 compostos entre os softwares. Este 

resultado pode ser explicado por se tratar de uma 

amostra que foi analisada no GC×GC/TOFMS, sendo 

o ChromaTOFTM o software padrão indicado para 

tal tratamento. Entretanto, o custo associado a este 

programa é alto quando comparado ao GCImageTM, 

sendo importante a busca por softwares alternativos 

com eficiência similar ao padrão.

3.2. Comparação detalhada de acordo com as 
classes químicas de compostos entre os 
softwares

Os compostos foram classificados de acordo com 
as seguintes classes químicas: hidrocarbonetos, fenóis, 
cetonas, aldeídos, álcoois, éteres, ésteres, derivados de 
açúcares e ácidos (Tabela 1). As funções mistas foram 
consideradas, de acordo com o nome oficial do composto: 
Por exemplo, hidróxi benzaldeído, classificado com 
aldeído; hidróxi hexanona, classificada como cetona, 
metóxi furano, classificado com éter.

Resultados semelhantes, com relação a perfil 
cromatográfico, numero de compostos e classes 
químicas, foram relatados em trabalhos que utilizaram 
o GC×GC/TOFMS – Pegasus para analise de bio-
óleo e o software ChromaTOFTM para o tratamento de 
dados[10]. Da mesma forma, são relatados resultados 
similares quando o bio-óleo foi analisado por GC×GC/
qMS e os dados obtidos tratados com o software 
GCImageTM [32,35].

Conforme pode ser observado na Tabela 1, para 
ambos os softwares, os compostos majoritários foram 
cetonas, derivados de açúcares e hidrocarbonetos.

De acordo com a Tabela 1, pode-se observar que 
nas classes de ácidos, álcoois, ésteres e hidrocarbonetos 

Figura 7. Diagrama bidimensionais da amostra analisada no (a) ChromaTOFTM e no (b) GCImageTM.
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a quantidade de compostos identificados entre os dois 
softwares foi muito similar (diferença de 1 composto). 
Já para os aldeídos a diferença foi de 2 compostos 
e para os éteres a diferença foi de 5 compostos. 
Entretanto, para os derivados de açucares, cetonas e 
fenóis houve uma diferença de 36, 16 e 9 compostos, 
respectivamente, com melhores resultados obtidos via 
ChromaTOF.

Na Tabela 2 pode-se verificar as classes de 
compostos identificadas individualmente em cada 
software e também os compostos identificados em ambos 
os softwares. No total 180 compostos foram identificados 
por ambos os softwares, 144 foram identificados apenas 
pelo ChromaTOFTM e 91 compostos identificados apenas 
pelo GCImageTM.

A classe das cetonas foi a que apresentou maior 
semelhança na identificação entre os softwares, 39 
compostos (Tabela 2). Na Figura 8 pode-se observar o 
gráfico de dispersão para as cetonas, comparando-se os 
dados obtidos em ambos os softwares para esta classe, 
onde se pode visualizar a sobreposição da maioria dos 
picos para os compostos identificados apenas pelo 
GCImageTM (15 compostos) e os identificados apenas 
pelo ChromaTOFTM (31 compostos).

Para os hidrocarbonetos, em geral, foram 
identificados compostos lineares e ramificados em sua 
maioria saturados, contendo entre 12 e 30 carbonos em sua 
cadeia, conforme Figura 9. A classe dos hidrocarbonetos 
situa-se em uma região bem característica no gráfico de 
dispersão. Isto é devido à sua relativa baixa polaridade 

Tabela 1. Comparação entre o número de compostos tentativamente identificados por classe química no software ChromaTOFTM e GCImageTM.

Classes Químicas ChromaTOFTM GCImageTM Diferença

Ácidos 29 30 1

Derivados de Açúcares 65 29 36

Álcoois 30 30 0

Aldeídos 15 13 2

Cetonas 70 54 16

Ésteres 29 30 1

Éteres 20 25 5

Fenóis 40 31 9

Hidrocarbonetos 35 36 1

Total 324 271

Tabela 2. Número de compostos identificados segundo as classes químicas, apenas pelo ChromaTOFTM, apenas pelo GCImageTM e por ambos os 
softwares.

Classe química ChromaTOFTM GCImageTM GCImageTM e ChromaTOFTM

Ácidos 10 11 19

Derivados de açúcares 48 12 17

Álcoois 16 16 14

Aldeídos 4 2 11

Cetonas 31 15 39

Ésteres 7 8 22

Éteres 4 9 16

Fenóis 18 9 22

Hidrocarbonetos 11 12 24

Somatório 144 91 180
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Figura 9. Gráfico de dispersão com sobreposição dos compostos da classe dos hidrocarbonetos identificados com GCImageTM e ChromaTOFTM.

Figura 8. Gráfico de dispersão com sobreposição dos compostos da classe das cetonas identificados em GCImageTM e ChromaTOFTM.

e alto peso molecular, que é característico destes 

compostos. Pode-se verificar a sobreposição da maioria 

dos hidrocarbonetos, indicando a identificação de 24 

compostos no total por ambos os softwares. Com o 

GCImageTM foram identificados 12 compostos, e somente 

com o ChromaTOFTM foram identificados 11 compostos.

A Figura 10 mostra o gráfico de dispersão 

para a classe química dos fenóis. Foram identificados 
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fenóis, fenóis substituídos por grupos alquil e metóxi, e 
benzenodióis. A identificação coincidente para os dois 
softwares foi de 22 compostos, e pode ser visualizada 
pela sobreposição dos compostos na Figura 10.

Nesta análise por GC×GC, utilizando este 
jogo de colunas, todos os fenóis localizam-se em 
uma região característica, e pelo gráfico de dispersão 
podemos visualizar os fenóis identificados somente 
pelo GCImageTM (9 compostos) e somente pelo 
ChromaTOFTM (19 compostos). A localização espacial 
dos fenóis foi bastante similar a das cetonas, o que pode 
ser explicado pela similaridade em termos de ponto de 
ebulição e polaridade de suas estruturas moleculares, 
sendo em geral compostos polares e com baixo ou médio 
peso molecular.

3.3. Deconvolução espectral
Neste estudo observou-se para algumas classes 

químicas a ocorrência de co-eluições, sendo necessária 
a aplicação da ferramenta de deconvolução dos dois 
softwares. Para o ChromaTOFTM a deconvolução 
espectral é aplicada automaticamente, quando este 

Figura 10. Gráfico de dispersão com sobreposição dos compostos da classe dos Fenóis identificados em GCImageTM e ChromaTOFTM.

detecta a coeluição tanto na primeira quanto na segunda 

dimensão, já para o GCImageTM a deconvolução é 

realizada manualmente, podendo ser também aplicada 

na primeira e segunda dimensão.

Um exemplo de deconvolução obtida após o 

processamento no ChromaTOFTM pode ser visualizada 

na Figura 11, onde foi possível a identificação de 

dois compostos que co-eluíram na 1D e 2D. Os picos 

identificados como 436 e 437, correspondem aos 

compostos 2-metoxi 4-(1-propenil) fenol e 3-alil-4-

hidroxiacetofenona e foram identificados com base no 

espectro de massas característico de cada composto, Fig. 

12b e 12c, respectivamente. Importante destacar que a 

deconvolução espectral é realizada com base na diferença 

dos fragmentos presentes no espectro de massas, sendo 

sensível a pequenas alterações.

A fim de comparar a deconvolução espectral, 

selecionou-se a mesma região do diagrama de cores no 

software GCImageTM e o resultado pode ser visualizado 

na Figura 12a. O blob selecionado apresentou um 

espectro de massas com pico base 164, semelhante 
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Figura 11. Região selecionada para realizar a deconvolução espectral.

Figura 12. Ampliação da região selecionada para realizar a deconvolução espectral.

ao espectro do fenol identificado pelo ChromaTOFTM 
na mesma região. Após a seleção do blob, aplicou-se 
a deconvolução (manual) gerando dois novos blobs, 
Figura 12b.

Pode-se observar que os dois blobs gerados 
apresentaram espectros de massas iguais entre si e 
também verificou-se que não houve diferença entre 
os espectros gerado e o blob de origem. O emprego 
da deconvolução manual disponível no software 

GCImageTM não foi eficiente para a identificação da 
3-alil-4-hidroxiacetofenona, a qual foi identificada 
quando empregou-se a deconvolução no ChromaTOFTM.

A diferença entre o número de compostos nos 
dois softwares pode ser explicada, principalmente, pela 
forma em que a deconvolução é realizada em cada um 
deles. Para algumas classes químicas a possibilidade de 
ocorrerem co-eluições entre os picos é maior, devido à 
semelhanças como estrutura química e massa molecular, 
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além de propriedades como polaridade. Esta explicação 
pode ser aplicada para as classes químicas das cetonas, 
fenóis e derivados de açúcares, com maior número de 
compostos identificados pelo software ChromaTOFTM.

4. Comentários finais
A amostra de bio-óleo injetada no GC×GC/

TOFMS e processada no software GCImageTM 
não produziu os mesmos resultados produzidos no 
processamento pelo software ChromaTOFTM. Resultados 
semelhantes entre os dois softwares foram obtidos 
para o processamento de compostos das classes de 
ácidos, aldeídos, ésteres e hidrocarbonetos, o que pode 
estar associado à maior separação dos compostos por 
polaridade no espaço bidimensional.

O processamento no ChromaTOFTM, identificou 
um maior número de compostos para as classes de 

cetonas, fenóis e derivados de açúcares, o que pode 

estar relacionado a maior efetividade do sistema de 

deconvolução espectral automático deste software.

A partir deste estudo pode-se concluir que o 

tratamento de dados gerados pelo GC×GC/TOFMS 

da marca Leco fornece resultados mais exatos 

quando executado pelo software da mesma marca, 

ChromaTOFTM. Entretanto, é possível o emprego de um 

software universal como o GCImageTM, que apresenta 

precisão e possibilita o tratamento de dados de amostras 

analisadas por diferentes equipamentos, de diferentes 

marcas.
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Resumo
A análise de fármacos e outras moléculas relacionadas em fluidos biológicos é 

essencial no âmbito farmacêutico. Atualmente, a demanda por análises rápidas e 

mais complexas impulsiona a química analítica para o desenvolvimento de soluções 

inovadoras. A cromatografia líquida multidimensional com acoplamento de colunas 

para injeção direta de fluidos biológicos tem ganhado atenção nos últimos anos. 

Ao mesmo tempo, o acoplamento entre cromatografia líquida e espectrometria 

de massas proporcionou marcante desenvolvimento científico na área biomédica 

e bioquímica. Este trabalho avaliou a redução da escala em sistemas de column 

switching utilizando colunas RAM, para a análise de anti-helmínticos em fluidos 

biológicos. Foi desenvolvido um sistema de comutação de colunas com capilares de 

200 µm de diâmetro interno. Esse sistema foi acoplado à espectrometria de massas 

sequencial proporcionando análises altamente sensíveis e simultâneas, com baixo 

consumo de amostras. A determinação de albendazol e alguns de seus produtos 

de biotransformação foi validada em fluidos biológicos, consumindo, por análise, 

menos de 8 minutos e apenas um microlitro de amostra diluída. Esse sistema 

capilar contrasta com os sistemas convencionais comumente utilizados, os quais 

consomem entre centenas e milhares de vezes mais amostra para atingir a mesma 

detectabilidade. Os limites de quantificação obtidos para os anti-helmínticos ficaram 

entre 2 a 5 ng mL-1. Os valores de precisão intra-dia e inter-dias foram inferiores à 

20% para os LQs e menores que 14,5% para os outros níveis. A exatidão para os LQs 

foi avaliada e obteve-se valores dentro de ±20% e enquanto foram obtidos valores 

dentro de ±13,1% para os outros níveis. A linearidade obtida em plasma ficou entre 

o LQ e 500 ng mL-1 para os analitos estudados com coeficientes de correlação (r) 

maiores que 0,996 para todos os compostos. É importante ressaltar que o método 

utilizou apenas 333 nL de amostra para atingir o nível de poucos nanogramas por 

mililitro, enquanto métodos em escala convencional têm consumido entre 100 µL e 

1 mL de amostra para atingir os mesmos níveis de quantificação.

Palavras-chave: Column switching; Meios de acesso restrito (RAM); Cromatografia 

líquida capilar; Anti-helmínticos; Preparo de amostras automatizado.

Análise de albendazol e metabólitos por RAM-cLC-MS/MS 
usando pré-concentração online direta de fluidos biológicos
Analysis of albendazole and metabolites by RAM-cLC-MS/MS using online direct  
pre-concentration of biofluids
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1. Introdução
A análise de fármacos em fluídos biológicos é de 

grande importância para o desenvolvimento de novos 

fármacos. Da mesma forma que existe a demanda para 

análise de fármacos e produtos de biotransformação em 

seres humanos, há também a necessidade deste tipo de 

análise aplicado para outros animais. Como é o caso 

dos estudos farmacocinéticos para desenvolvimento de 

medicamentos veterinários genéricos.

O albendazol (Figura 1a) é utilizado no tratamento 

parasitário de humanos e bovinos em países da América 

Latina, Ásia e África. A sua biotransformação é 

extensiva, e o produto de maior atividade farmacológica 

é o sulfóxido de albendazol. Segundo a revisão feita por 

Dayan, a absorção oral de albendazol em gado alcança 

valores de 50%, comparado com aproximadamente 

1-5% em humanos[1]. O albendazol é metabolizado 

rapidamente pelo fígado para formar o sulfóxido de 

albendazol (Figura 1b) isso se aplica tanto em humanos[2,3] 

quanto em carneiros[4] e bezerreiros por exemplo. Outro 

metabólito formado é o albendazol sulfona (Figura 1c).

Amostras biológicas não podem, em princípio, 
ser injetadas sem pré-tratamento em colunas analíticas 
comuns de cromatografia liquida. As proteínas existentes 
em tais amostras causarão aumento da pressão do sistema, 
alargamento dos picos, variação nos tempos de retenção dos 
compostos e perda de eficiência. Daí surge a necessidade 
do acoplamento de duas ou mais colunas de cromatografia 
líquida, essa técnica é uma das formas da cromatografia 
multidimensional (LC-LC) ou também chamada de 
column switching. Trata-se de uma poderosa alternativa à 
clássica cromatografia líquida unidimensional, com menos 
consumo de solventes e tempo, baixa exposição do analista à 
amostra biológica e principalmente maior reprodutibilidade 
e menos custo[5]. A LC multidimensional pode ser realizada 
em modo online ou off-line. No modo off-line as frações 
eluídas da primeira coluna são coletadas manualmente 
ou em coletor de frações e então reinjetadas na segunda 
coluna. Essa abordagem tem a vantagem de ser simples e 
não requer uma válvula seletora de colunas. Entretanto, os 
procedimentos demandados são laboriosos e consomem 
muito tempo. As técnicas online têm a vantagem de serem 
automatizadas por meio de uma válvula seletora de colunas.

Abstract
Analysis of drugs and other related molecules in biological fluids is essential in the pharmaceutical field. Currently, the demand for faster 
and more complex analysis drives analytical chemistry to develop innovative solutions. Multidimensional liquid chromatography columns 
for coupling with direct injection of biological fluids has gained attention in recent years. At the same time, the coupling between 
liquid chromatography and mass spectrometry gave remarkable scientific development in biochemical and biomedical area. This study 
evaluated the reduction in scale of column switching systems using RAM column for the analysis of anthelmintics in biological fluids. A 
column switching system was developed with capillary columns with 200 μm of inner diameter. This system was coupled to tandem mass 
spectrometry providing highly sensitive and simultaneous analysis, and low sample consumption. The determination of albendazole and 
some of its biotransformation products was validated in biofluids, consuming, per analysis, less than 8 min and only 1 μL of diluted sample. 
This capillary system contrasts with the conventional system commonly used, which consume between several hundred and a thousand 
times more sample to achieve the same detectability. The quantification limits obtained for the anthelmintics were between 2 to 5 ng ml-1. 
The values   for intra-day and inter-day precision were less than 20% for LQs and less than 14.5% for the other levels. The accuracy for LQs 
was   within ± 20% and for the other concentration levels within ± 13.1%. The linearity in plasma was obtained between LQ and 500 ng mL-1 
for the studied analytes with correlation coefficients (r) greater than 0.996 for all compounds. Importantly, the method used only sample of 
333 nL to reach the quantification level of a few nanograms per milliliter, while methods in conventional scale consumed between 100 µL 
and 1 mL of sample to achieve the same values.
Keywords: Column switching; Restricted-access media (RAM); Capillary liquid chromatography; Antihelminthics; Sample preparation 
automation.
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As pré-colunas com meios de acesso restrito 
(Restricted access media – RAM) são uma grande 
ferramenta para a análise de compostos em matrizes 
biológicas. As pré-colunas RAM baseiam-se 
normalmente na existência de uma superfície externa 
hidrofílica, recobrindo uma matriz com porosidade ao 
redor de 100 Å contendo uma superfície hidrofóbica 
interna (no interior dos poros). Isso faz com que macro 
constituintes das amostras biológicas não tenham acesso à 
fase estacionária interna, sendo rapidamente eluídos pela 
fase móvel, enquanto que as moléculas dos analitos de 
interesse por serem de tamanho menor tem a capacidade 
de interagir com a fase estacionária interna, ficando 
sorvidas[6-8]. Posteriormente, estes analitos são eluídos 
para a coluna analítica e separados cromatograficamente. 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver a 
abordagem de column switching combinando uma 
pré-coluna de meio de acesso restrito a análise 
por cromatografia líquida capilar e detecção por 
espectrometria de massas sequencial (RAM-cLC- MS/
MS), permitindo a análise direta, rápida e automatizada 
de amostras biológicas contendo anti-helmínticos. A 
focalização dos picos e o preparo de amostras foram 
realizados em um simples arranjo de column switching. 
Esforços foram direcionados ao desenvolvimento de um 
sistema com eficientes colunas extratoras reutilizáveis, 
capazes de tolerar a injeção de amostras contendo matriz 
biológica. O efeito de matriz foi avaliado sobre a extração, 
e sobre a ionização por electrospray (ESI). Dessa forma 
o desempenho do sistema RAM-cLC-ESI-MS/MS foi 
testado na separação e adequada detecção de diferentes 
compostos, permitindo a validação da metodologia 
para a análise de um grupo contendo albendazol e seus 
produtos de biotransformação (sulfóxido e sulfona).

2. Parte Experimental

2.1. Materiais e reagentes
Os materiais de empacotamento avaliados como 

RAM foram Lichrospher ADS-C18 e XDS, com 25 μm 
de tamanho de partícula e porosidade de 60 Å (Merck, 
Darmstadt, Alemanha); Semi-Permeable Surface (SPS), 
com 5 μm de tamanho de partícula e porosidade de 
100 Å (Regis Technologies, Morton Grove, IL, USA); 
e a fase BSA-C18 (imobilizada em laboratório), com 
10 μm de tamanho de partícula e porosidade de 100 Å. 
Os materiais de empacotamento usados para o preparo 
das colunas analíticas capilares foram YMC ODS-A e 
ODS-AQ, ambos com poro de 120 Å (YMC Europe, 
Schermbeck, Alemanha); Reprosil-Pur C18-AQ, com 
poro de 120 Å (Dr. Maisch, Alemanha); e Kromasil C-18, 
com poro de 120 Å (Eka Chemicals AB, Bohus, Suécia), 
todos com partículas de 5 μm. Todos os capilares de 
sílica fundida foram obtidos de Polymicro Technologies 
(Phoenix, AZ, EUA). MeOH e ACN, grau LiChrosolv, 
bem como acetato de amônio, ácido acético, solução 
de amônia (25%), e 1,2-dicloroetano, grau analítico, 
foram adquiridos de Merck. Todas as soluções foram 
preparadas usando água purificada com um sistema 
Milli-Q Plus (Millipore, Bedford, MA, EUA). Padrões 
analíticos de albendazol (ALB), mebendazol (MEB), 
sulfóxido de albendazol (SOX) e albendazol sulfona 
(SON) formaram o grupo dos anti-helmínticos (AHs).

Plasma humano foi obtido de doadores-controle 
saudáveis, por meio do banco de sangue do Hospital 
Universitário (Uppsala, Suécia), sendo estocado a 
-80°C antes do uso. Urina humana foi coletada de um 
doador masculino e estocada a 4°C por até 24 horas 
antes do uso.

Figura 1. Estrutura química do a) albendazol, b) sulfóxido de albendazol e c) albendazol sulfonas.
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2.2. Preparação das soluções padrões
Soluções estoque de cada anti-helmíntico foram 

preparadas em ACN a 1 mg mL-1, essas soluções foram 
mantidas a -20°C. Soluções de trabalho dos padrões 
analíticos foram obtidas pela secagem de alíquotas 
adequadas das misturas em um sistema SpeedVac 
(ISS110, Savant Instruments, Holbrook, NY, EUA) 
a uma taxa média de secagem. Os padrões de trabalho 
foram então ressuspendidos na matriz adequada (plasma, 
urina ou água) por agitação em vórtex. Essa etapa foi 
seguida pela diluição 1:2 em água. Em seguida as 
soluções foram centrifugadas a 14926g por 10 minutos 
em uma centrifuga Biofuge (Heraeus Sepatech, Osterode, 
Alemanha).

2.3. Preparo das colunas capilares
As colunas RAM foram preparadas com tubos de 

200 μm de I.D., por sua vez, as colunas analíticas foram 
preparadas com 200 e 250 μm de I.D.[8]. Uma bomba 
Jasco (modelo PU-980, Tokyo, Japão) impulsionou 

MeOH como solvente de empacotamento. Hardwares de 

colunas vazios (cerca de 20 cm de comprimento) foram 

conectados a um reservatório de empacotamento, o qual, 

então, foi preenchido com a suspensão de partículas 

de empacotamento (slurry). As suspensões foram 

preparadas com 8 mg de material de empacotamento 

sonicado por 1 minuto em 200 μL de 1,2-dicloroetano. 

Partículas ADS e XDS, em particular, foram suspensas 

em MeOH devido a sua melhor molhabilidade nesse 

solvente. Na Figura 2 é detalhado o hardware utilizado 

no preparo das colunas.

Para o preparo da coluna RAM-BSA-C18, 

inicialmente uma coluna capilar (320 μm de I.D. x 15 mm 

de comprimento) foi empacotada usando Kromasil 

C-18, poro 120 Å e partículas de 10 μm. O hardware 

empregado foi construído como descrito acima, mas a 

coluna foi empacotada sob condições supercríticas com 

CO
2
 e modificada in situ conforme descrito por Santos-

Neto[9].

Figura 2. a) Esquema das colunas preparadas, b) Fotografia do tipo de hardware utilizado para a retenção do frit preparo das colunas capilares e 
c) colunas analíticas e RAM preparadas.
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2.4. Instrumentação para column switching  
RAM-cLC-MS/MS

O sistema cromatográfico foi composto de uma 
bomba Jasco PU-980 e um sistema de nano cromatografia 
líquida Agilent série 1100 (Alemanha), basicamente 
constituído por um micro-amostrador automático 
G1377A e uma nano-bomba G2226A. A bomba Jasco 
forneceu a fase móvel de limpeza a 20 μL min-1 e a nano-
bomba a fase móvel de separação a 5 μL min-1. A bomba 
Jasco de limpeza foi conectada ao micro-amostrador 
automático. O sistema de injeção foi conectado a uma 
válvula seletora de colunas eletronicamente atuada de 
seis vias (C6WE, Valco) contendo a coluna RAM. A 
bomba de separação também foi conectada à válvula 
seletora fornecendo fase móvel para a coluna analítica. 
A válvula seletora foi girada em 3,5 minutos e retornada 
para a posição inicial em 6,5 minutos. A coluna analítica 
foi diretamente conectada à válvula (sem conector 
capilar na entrada) e sua saída, um tubo capilar de 15 cm 
(50 μm I.D), foi ligada no sistema ESI-MS/MS.

O espectrômetro de massas do tipo triplo 
quadrupolo (API III plus), da PE-Sciex (Concord, ON, 
Canadá) foi utilizado neste trabalho. Operou-se no 
modo positivo de ionização usando interface de ESI 
pneumaticamente assistida e posicionada fora de eixo. 
O potencial do ESI foi ajustado em 3,5 kV. A pressão 
do gás de nebulização foi ajustada em 40 psi. Durante 
os experimentos em modo de monitoramento de reação 
selecionada (SRM) e varredura dos íons produtos (product 
ion scan) a densidade do gás de colisão foi mantida em 
2,10 x 1015 átomos cm-2. O potencial aplicado no orifício 
e a energia de colisão foram otimizados de acordo com 
a melhor transição SRM para os compostos avaliados. 
Os cromatogramas foram adquiridos com um tempo de 
residência (dwell time) de 100 ms, quando o equipamento 
foi operado no modo monitoramento de íon selecionado 
(SIM) ou SRM. Os íons monitorados, correspondentes 
às moléculas protonadas, com as respectivas transições 
foram: ALB (266,2→234,1), MEB (296,2→264,1), 
SOX (282,2→241,1) e SON (298,2→266,1).

2.5. Otimização
Foi utilizado um planejamento experimental para 

selecionar o melhor material (RAM). Para cada coluna 
foram injetadas todas as matrizes (água, urina e plasma) 
usando duas diferentes composições de fase móvel para 
limpeza (tanto água ou 20 mmol L-1 eletrólito + 10% 
ACN). A altura do pico foi considerada como resposta 
e ANOVA foi empregada para calcular os efeitos 
significativos com um nível de significância de 95%. Para 
otimização da fase móvel de limpeza, um planejamento 
experimental 22 com ponto central foi utilizado. A ACN 
foi avaliada em 0 e 10% combinado com uma solução 
de eletrólitos (acetato de amônia/eletrólito de amônia, 
pH 7,4) à 0 (água) e 20 mmol L-1, o ponto central foi 
5% de ACN e 10 mmol L-1 de eletrólitos. Os analitos 
presentes em todas as matrizes avaliadas foram injetados 
e a resposta (altura do pico) foi obtida. 

Para avaliar o breakthrough, com base no vazão 
e no tempo para o giro da válvula seletora foi utilizado 
um planejamento experimental 22 com ponto central. O 
fluxo foi avaliado nos níveis 7 e 30 μL min-1 combinado 
com os tempos de giro da válvula seletora de 4 e 10 min, 
o ponto central foi de 18,5 μL min-1 e 7 min. Os analitos 
foram avaliados em todas as matrizes considerando 
como resposta à altura do pico.

As transições SRM também foram otimizadas, 
considerando todos os analitos de interesse. Foi feita a 
combinação de três níveis para a voltagem no orifício de 
entrada do MS (45, 50 e 55V) e cinco níveis de energia 
de colisão (10, 15, 20, 25 e 30V) usando como resposta 
a abundância dos fragmentos originados a partir das 
transições de SRM descritas no item 2.4. As respostas 
foram modeladas utilizando o software Statistica 6.0 
e confirmadas usando o algoritmo solver do software 
Microsoft Excel 2003.

2.6. Quantificação e validação
As soluções padrões utilizadas para a construção 

da curva de calibração foram preparadas em plasma e 
na urina. Alíquotas adequadas das soluções padrões e o 
padrão interno (PI) foram transferidas para frascos de 
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Eppendorf a fim de obter as concentrações 1 a 425 ng mL-1 
e como PI foi utilizado o mebendazol (MEB). Todos os 
experimentos foram realizados em quintuplicatas e a 
avaliação da precisão, exatidão e eficiência relativa de 
extração foram feitos nos três níveis da curva (baixo, 
médio e alto). Os limites de quantificação (LQ) foram 
definidos como sendo a concentração que produz 
picos com, pelo menos, 10 vezes a razão sinal/ruído e 
com precisão e exatidão adequada (RSD < 20%). Os 
cálculos dos parâmetros de validação foram baseados no 
protocolo de validação do FDA bioanalítico[10].

3. Resultados e Discussão

3.1. Desenvolvimento de colunas RAM capilares
A capacidade de exclusão das colunas extratoras 

preparadas com as fases estacionárias ADS-C18, 
SPS-C18 e BSA-C18 foi testada por meio da injeção 
direta de plasma não tratado. Os perfis de exclusão 
das colunas ADS e BSA foram comparados com o 
perfil de uma injeção de plasma usando um capilar 
de sílica fundida substituindo a coluna RAM. Na 
Figura 3 os perfis de exclusão das colunas ADS e BSA 
são comparados com uma injeção em fluxo (FIA) de 

plasma sob as mesmas condições. Nenhuma quantidade 
significante de proteínas ficou retida nas colunas RAM. 
Em adição, a cauda dos picos retornou ao nível da linha 
de base após dois minutos da injeção, demonstrando que 
a total exclusão das proteínas durou um curto intervalo 
de tempo após a injeção. A coluna SPS (partículas de 
5 μm) não foi capaz de aceitar tais injeções de plasma. 
As partículas relativamente pequenas da coluna SPS não 
permitiram injeções adequadas de plasma sob as mesmas 
condições conseguidas para ADS e BSA.

A resina epóxi empregada na construção 
do hardware das colunas foi testada como fonte de 
interferentes para a análise. Um pedaço de resina foi 
adicionado a um frasco contendo fase móvel (70% ACN) 
e sonicado por 30 minutos. O sobrenadante foi injetado 
no espectrômetro de massas no modo full scan e os picos 
mais intensos do espectro de MS entre 50 e 1000 m/z 
foram identificados. Depois disso, uma nova coluna 
foi condicionada usando uma fase móvel com a mesma 
composição e seu efluente foi conectado ao ESI-MS. Os 
cinco mais intensos picos de MS dos interferentes da 
resina epóxi (m/z 191,0; 359,5; 422,0; 512,0; e 540,0) 
foram monitorados em modo SIM. No início, a linha de 
base indicou a presença de todos os íons, todavia, após 
5 minutos, seus sinais começaram a decrescer e nenhum 
sinal remanescente foi observado a partir de 30 minutos 
de análise. Os mesmos íons dos potenciais contaminantes 
foram monitorados durante o uso normal das colunas em 
modo backflush e nenhum interferente foi observado.

3.2. Desenvolvimento da etapa de column 
switching

Colunas analíticas foram preparadas e suas 
eficiências cromatográficas avaliadas com base na 
medida da altura reduzida do prato (h) em modo 
unidimensional. Todas as fases estacionárias testadas 
nas colunas analíticas apresentaram eficiência 
semelhante. As fases YMC-AQ e Reprosil-Pur, por 
serem apropriadas à análise de compostos mais polares, 
apresentaram maior retenção dos compostos e maior 
seletividade. Assim, essas colunas foram utilizadas no 
trabalho. Na Figura 4 apresenta-se a avaliação do efeito 

Figura 3. Perfil de exclusão das macromoléculas após a injeção de 
um microlitro de plasma humano com uma vazão de água pura a 
20 μL min-1. 1- sistema em fluxo, 2- coluna RAM-BSA-C18, 3- coluna ADS.
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da fase móvel sobre a separação e a resposta do ESI-
MS, usando-se a coluna YMC-AQ. As diferenças na fase 
móvel não tiveram grande influência sobre a resposta do 
ESI-MS, contudo o perfil da separação cromatográfica 
foi afetado. Optou-se pela condição A, pois apesar 
de a separação não ser tão grande quanto em outras 
condições, ela já é suficiente e é conseguida em menor 
tempo de corrida. Os perfis ilustrados nas condições A e 
B são similares. Contudo, optou-se pela condição A, pois 
nesta a capacidade tamponante é um pouco maior, sem 
afetar significantemente a eficiência do ESI-MS.

Valores de h tão baixos quanto 2,5 foram obtidos 
para os compostos mais retidos. Algum efeito extra 
coluna afetou levemente a eficiência de tais colunas, 
embora elas ainda mostraram uma eficiência considerada 

adequada. Entretanto, a habilidade do sistema de 
column switching em manter e melhorar a eficiência 
cromatográfica do sistema foi considerada crítica e, 
assim, avaliada. Como pode ser observado na Figura 5, 
comparando-se o traço 1 (injeção em fluxo de 60 nL, 
indicando a dispersão da banda cromatográfica nas linhas 
de conexão entre o injetor e o sistema de detecção) com 
os traços 2-4 (diferentes volumes de injeção na coluna 
RAM) demonstra-se a habilidade da coluna RAM em 
eficientemente focalizar os analitos. Para comparação, 
uma injeção de 60 nL (traço 5) em modo unidimensional 
sem focalização no topo da coluna, bem como uma 
injeção em fluxo de 500 nL (traço 6) demonstrando o 
impacto da injeção de grandes volumes sobre a largura 
do pico, em casos de inapropriada focalização, também 
foram exemplificados na Figura 5. Todas as injeções 

Figura 4. Influência da fase móvel sobre a resposta do ESI-MS e separação cromatográfica.
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a coluna analítica. Os anti-helmínticos não foram tão 
severamente afetados considerando a largura do pico, 
entretanto, os dois produtos de biotransformação (picos 
1 e 2 no cromatograma A na Figura 6) foram quase que 
completamente perdidos. Em ambos os modos (A e B) o 
mesmo procedimento de extração/limpeza foi seguido, 
indicando que a perda dos dois menos retidos compostos 
(SOX e SON) ocorreu depois da virada da válvula. A 
supressão da ionização no ESI é uma forma de explicar a 
redução na resposta de tais compostos. Uma vez que eles 
são pouco retidos, eles podem ser deslocados através da 
coluna extratora durante o procedimento de limpeza e ser 
eluídos próximo do volume morto. Os demais estudos 
nesse trabalho foram realizados em modo backflush para 
obter o máximo de eficiência do sistema.

3.3. Efeito da temperatura de incubação e 
filtração

Herrera[11] Arvidson[12] e Eklund[13] relataram que 
a temperatura pode influenciar a quantidade de fármacos 
ligada às proteínas plasmáticas. Adicionalmente, essa 
taxa de ligação dependente da temperatura pode ser 
influenciada por ela em ambas as direções, dependendo 
da característica do fármaco. Hermansson[14] discutiu 
sobre o equilíbrio de ligação do complexo fármaco-
proteína durante a eluição e consequente extração 

Figura 5. Avaliação da focalização dos picos usando column 
switching e cromatografia unidimensional. Traço 1: injeção em fluxo 
(60 nL); traço 2: column switching (500 nL); traço 3: column switching 
(1,9 µL); traço 4: column switching (3,8 µL); traço 5: unidimensional 
(60 nL); e traço 6: injeção em fluxo (500 nL).

Figura 6. Influência do modo de column switching (backflush x foreflush) sobre a simetria do pico e eficiência. Painel (a) AHs em modo foreflush; 
(b) AHs em modo backflush (Os picos 1-4 são SOX, SON, MEB, e ALB, respectivamente).

no modo de column switching demonstraram o mesmo 
perfil, provando a eficiente focalização de pelo menos 
até 3,8 μL de volume injetado. 

O sistema de column switching, construído para 
esse trabalho, pode ser operado em dois modos, backflush 
e foreflush. No modo backflush um melhor perfil para os 
picos pode ser esperado, pois os analitos são focalizados 
no topo da pré-coluna e então diretamente eluídos para 
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através da coluna RAM. Segundo Hermansson et al. 
uma coluna RAM suficientemente longa é capaz de 
extrair satisfatoriamente fármacos altamente ligados às 
proteínas, desde que o fármaco tenha afinidade também 
pela fase estacionária da coluna. Pautado por essa 
afirmação, para investigar a real capacidade da coluna 
RAM utilizada em extrair os fármacos de interesse, a 
influência da temperatura de incubação foi estudada. 
Mesmo que a temperatura de incubação altere a 
quantidade de fármaco ligada às proteínas não se espera 
que esse efeito seja refletido na quantidade de fármaco 
recuperada, uma vez que a coluna RAM deve ser capaz de 
realizar a extração. Outro ponto a ser considerado sobre 
a quantidade de fármaco a ser recuperada é a influência 
da filtração, como etapa de pré-tratamento. A filtração 
pode ser considerada como uma das formas de eliminar 
o material particulado presente no plasma, podendo 
influenciar na quantidade extraída se, por exemplo, 
retiver o complexo fármaco-proteína. Um estudo baseado 
em ANOVA foi realizado para definir a influência 
dos parâmetros discutidos acima sobre a capacidade 
de extração da coluna RAM. Assim, a temperatura de 
incubação (ambiente (20°C) ou fisiológica (37°C)), 
e a influência da forma de eliminação do material 
particulado do plasma (centrifugação ou filtração) foram 
avaliados. Para proporcionar uma melhor compreensão 
do efeito da matriz sobre esse estudo, os parâmetros 
discutidos acima foram testados em água e plasma. O 
nível de significância da ANOVA foi adotado como 
95% e os resultados demonstraram que o tipo de matriz 
e o tipo de técnica de eliminação do material particulado 
têm efeitos significativos, enquanto a temperatura de 
incubação não afeta a quantidade de fármaco recuperada. 
Apesar de a filtração do plasma resultar em maiores 
respostas, em comparação à filtração de água, aquelas 
respostas foram ainda inferiores às obtidas usando 
a centrifugação (a qual não foi dependente do tipo de 
matriz). Adicionalmente, alguns interferentes foram 
introduzidos pela etapa de filtração, sendo detectados 
em modo SIM. Dois interferentes (m/z 264,3 e 267,4) 
tiveram picos cromatográficos com intensidade maior 

do que 10 vezes aquela dos picos dos compostos de 
interesse. Todos os interferentes apresentaram tempo de 
retenção maior que o tempo dos fármacos, demonstrando 
assim maior hidrofobicidade. A opção de centrifugação 
mostrou-se suficiente para a remoção das partículas 
suspensas no plasma e resultou em amostras livres de 
interferentes. Além disso, essa abordagem permitiu 
maiores recuperações dos analitos, sendo assim escolhida 
como a melhor opção para eliminação do material 
suspenso no plasma. A temperatura de incubação não 
afetou a extração da coluna RAM, o que é corroborado 
pela alta eficiência relativa de extração apresentada pela 
maioria dos analitos, quando comparando extrações de 
plasma e água contendo os analitos.

3.4. Avaliação do efeito da matriz sobre a 
abordagem RAM-cLC-ESI-MS/MS

O efeito da matriz na abordagem RAM-cLC-ESI-
MS/MS pode ocorrer sobre dois pontos: na ionização 
por ESI, causando geralmente supressão, e na extração 
com a coluna RAM, causando a perda parcial dos 
analitos. A Figura 7 mostra um resumo dos resultados 
obtidos com o teste de supressão da ionização. Como 
o sistema de column switching direciona um plug 
predominantemente aquoso para o ESI, uma supressão 
inicial da linha de base, mostrada na Figura 7a, deve ser 
esperada como normal por um curto intervalo de tempo 
depois da atuação da válvula. Foi feita uma comparação 
usando-se o cromatograma de íons totais (TIC), onde 
injeções de água, plasma e urina não evidenciaram 
diferenças importantes depois do tempo necessário para 
o efeito da eluição do plug aquoso deixar o sistema. 
Também é apresentada na Figura 7b cromatogramas da 
transição de SRM para o primeiro pico cromatográfico 
eluído (sulfóxido), onde se observa que mesmo o pico 
cromatográfico do composto menos retido consegue 
ser eluído logo após o maior distúrbio da linha de base 
causado pelo plug aquoso.

Devido às características do meio de acesso 
restrito da pré-coluna, durante a eluição da amostra não 
tratada através da coluna RAM, as concentrações em 
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Figura 7. Avaliação do efeito de matriz a ionização do ESI-MS (a) TIC, (b) SRM do SOX. Corridas 1-5: sem injeção, injeção de água, injeção de plasma 
diluído (1:2), injeção de urina diluída (1:2) e injeção de padrão, respectivamente.

equilíbrio são deslocadas em benefício da extração do 

fármaco. A coluna RAM é especialmente desenhada para 

evitar o efeito de matriz causado pelas proteínas e outras 

macromoléculas hidrofílicas. Contudo, alguma adsorção 

inespecífica das proteínas pode ocorrer dentro da coluna 

e pequenas moléculas endógenas podem competir 

pelos sítios de retenção. Esse efeito da matriz sobre a 

capacidade de recuperação da extração foi avaliado 

calculando a eficiência relativa da extração de soluções 

dos analitos preparadas em fluidos biológicos em relação 

à extração de padrões dos analitos preparados em solução 

aquosa. Algum efeito foi observado para os produtos 

de biotransformação dos AHs, pois são os compostos 

menos retidos, de maneira que uma recuperação 

ligeiramente menor foi relacionada à matriz urina em 

comparação ao plasma. Isto pode ser explicado pelo fato 

dos AHs apresentarem uma menor afinidade pela coluna 

ADS, especialmente os produtos de biotransformação 

por serem muito polares. É sabido que a urina tem uma 

concentração muito menor de proteínas que o plasma; 

entretanto, pequenos compostos endógenos podem estar 

presentes, bem como uma alta concentração de sais. A 

extração também foi afetada pela quantidade de ACN 

adicionada na fase móvel de limpeza. Para os produtos 

de biotransformação do ALB, o uso de ACN resultou 

na redução da recuperação. Portanto o método para 

AHs foi otimizado com 0% de ACN devido à perda 

dos produtos de biotransformação. A fase RAM XDS 

também foi avaliada e os cromatogramas comparando 

as colunas XDS e ADS para os AHs. Um planejamento 

experimental comparando o efeito de matriz (água, 

plasma ou urina), o tipo de fase RAM (XDS ou ADS) e a 

fase móvel de lavagem (água ou 10% de ACN + 20 mM 

de eletrólito) foi realizado. Resumidamente, a fase ADS 

apresentou melhor recuperação, particularmente para 

os produtos de biotransformação do albendazol, que 

quase não foram extraídos pela coluna XDS. O efeito 

adsortivo, demonstrado por meio de cauda nos picos 

cromatográficos, é maior para a coluna de troca catiônica 

(XDS). Além disso, a coluna XDS é mais susceptível 

ao efeito de matriz, principalmente para a urina e 

também menos tolerante à quantidade de eletrólito 

usado na lavagem da pré-coluna, pois esses atuam como 

competidores catiônicos pelos sítios de retenção.

3.5. Validação
Os limites de detecção obtidos para os AHs 

ficaram entre 2 e 5 ng mL-1. Os resultados da validação 

são detalhados nas Tabelas 1 e 2, bem como na Figura 8. 

Um ponto a ser considerado é que a quantidade de 
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Tabela 1. Dados de validação para o albendazol e seus produtos de biotransformação em plasma.

Composto LQ
(ng mL-1) Nível Coeficiente de 

correlação (r)
Precisão RSD (%)

Inter-dias
Dia 1 Dia 2 Dia 3

SOX 5,0

Baixo II

0,9958

17,2 1,9 20,2 18,1

Médio 8,6 5,8 14,4 14,5

Alto 5,7 7,8 9,1 14,3

SON 2,0

Baixo I

0,9976

5,3 5,7 12,7 10,7

Baixo II 12,7 6,2 8,3 14,2

Médio 13,0 8,7 8,6 10,5

Alto 2,7 10,5 3,9 8,2

ALB 2,0

Baixo I

0,9979

12,6 9,9 8,9 17,7

Baixo II 13,7 9,9 8,9 17

Médio 2,7 11,8 5,7 8,0

Alto 3,5 4,2 1,9 4,0

Obs: Nível baixo I = 2 ng mL-1 / Nível baixo II = 5 ng mL-1 / Nível médio = 100 ng mL-1 / Nível alto = 500 ng mL-1 / Resultados intra-dia obtidos com n = 5 / Resultados inter-dias obtidos com n = 15.

Figura 8. Cromatograma representativo da separação e detecção dos AHs.

Tabela 2. Eficiências relativas de extração e exatidões obtidas para o albendazol e seus produtos de biotransformação.

Composto Nível
Eficiência relativa de extração (%) Exatidão bias (%)

Plasma Urina Plasma

SOX

Baixo 25,2 41,2 -9,3

Médio 27,7 27,2 7,8

Alto 55,4 50,8 -0,9

SON

Baixo 44,9 37,6 20,1

Médio 39,9 30,0 6,9

Alto 53,4 45,6 8,3

ALB

Baixo 74,6 63,9 5,9

Médio 119,6 78,3 6,9

Alto 98,2 70,2 -1,7

MEB IS 86,4 60,2 -
Obs: Nível baixo = 15 ng mL-1 / Nível médio = 125 ng mL-1 / Nível alto = 425 ng mL-1. IS = padrão interno / “-” = informação não existente. Resultados de exatidão obtidos com n = 5.

amostra requerida para atingir tais níveis de detecção 

foi de apenas 1 μL de fluidos biológicos (diluídos 1:2 

com água). Isto significa que tal detectabilidade foi 

obtida injetando-se efetivamente apenas 333 nL de 

material biológico, enquanto a maioria dos métodos 

na literatura usualmente descrevem a necessidade de 

utilizar entre 100 μL e 1 mL para atingir os mesmos 

níveis assinalados. A precisão intra-dia e inter-dias foi 

avaliada como RSD com cinco replicatas em três níveis 

e em três dias diferentes e mostrou resultados menores 

que 20% para os LQs e menores que 14,5% para os 

outros níveis. A exatidão foi avaliada no mesmo 
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esquema do teste anterior e valores dentro de ±20% 
foram obtidos para os LQs e valores dentro de ±13,1% 
para os outros níveis. A linearidade obtida em plasma 
ficou entre o LQ e 500 ng mL-1 para os AHs com 
coeficientes de correlação (r) maiores que 0,996 para 
todos os compostos. Para obtenção de ajustes lineares 
adequados foi utilizada uma curva de calibração 
ponderada com valores de 1/x. Como o intervalo linear 
é amplo, uma vez que os limites inferiores são baixos, 
um ajuste não ponderado consideraria demasiadamente 
os pontos mais altos nos cálculos de regressão. Dessa 
forma, apesar de valores de coeficientes de correlação 
ainda melhores que os obtidos com ajuste ponderado, 
maiores somatórias de resíduos seriam obtidas, 
indicando uma pior qualidade do ajuste à tendência 
linear.

A abordagem desenvolvida nesse trabalho 
oferece uma boa possibilidade para o campo das análises 
de biomoléculas em fluidos biológicos, juntando as 
vantagens da miniaturização em LC e MS. Em contraste 
com a tecnologia de miniaturização em chips que é uma 
atraente possibilidade para o futuro, a tecnologia de LC 
capilar e nano-LC já provaram sua confiabilidade no 
atual estado em que se encontram desenvolvidas.

4. Conclusões
Uma abordagem acoplando RAM-cLC-ESI-MS/

MS em escala totalmente capilar foi desenvolvida para a 
análise online de um anti-helmíntico e dois metabólitos 
em pequenos volumes de amostras biológicas não 
tratadas (apenas diluídas 1:2 e centrifugadas). As pré-
colunas capilares desenvolvidas usando partículas 
RAM-ADS mostraram adequada exclusão das proteínas 
e eliminaram completamente o efeito de matriz sobre a 
ionização por ESI. O hardware para colunas desenvolvido 
sem a utilização de frits permitiu a injeção de amostras 
biológicas não tratadas e foi capaz de suportar pressões 
de pelo menos 400 bar, sem vazamento. O uso de 
eletrólito volátil em pH fisiológico apresentou melhor 
resultado que o uso de água pura durante a etapa de 
limpeza. A ACN, em baixas proporções, também 
beneficiou a eficiência da fase móvel na limpeza da 
coluna, além de mostrar atuação composto-dependente. 
Os resultados de quantificação atingiram concentrações 
no LQ de até 2 ng mL-1. É importante ressaltar que o 
método utilizou um volume efetivo de apenas 333 nL de 
amostra para atingir o nível de quantificação de poucos 
nanogramas por mililitro, enquanto métodos em escala 
convencional têm consumido entre 100 μL e 1 mL de 
amostra para atingir os mesmos valores.
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Resumo
Após vários anos de experiência em treinamentos de iniciantes em cromatografia gasosa 

bidimensional abrangente (GC×GC) detectamos que o passo mais demorado do processo 

de aprendizagem da técnica costuma ser a avaliação de desempenho do equipamento 

e princípios de transferência dos métodos monodimensionais para GC×GC. Mesmo para 

usuários experientes em cromatografia a gás monodimensional, a identificação dos sinais 

de uma má separação em um cromatograma bidimensional são muito diferentes daqueles 

observados na cromatografia monodimensional. Somado a isso, o número de variáveis a 

serem otimizadas   aumenta pela presença de uma coluna extra que opera em suas próprias 

condições experimentais, e do modulador. Com base nessas observações, este artigo 

apresenta uma discussão sobre aspectos importantes a serem observados antes de mover 

um método GC para um GC×GC.  Também são apresentados experimentos sistemáticos 

que podem ser realizados como aulas práticas ou análise de rotina para avaliar o 

desempenho do sistema e a qualidade de colunas cromatográficas. Um esquema resumindo 

passos sistemáticos para a transferência de métodos monodimensionais para o GC×GC é 

demonstrado como uma ferramenta de aprendizagem. O uso dessas rotinas permite uma 

avaliação consistente do desempenho dos equipamentos e a sistematização na transferência 

de métodos buscando-se a melhor eficiência de separação oferecida pela técnica. 

Palavras-chave: GCxGC; tutorial; padrões de referência; otimização de métodos.

Abstract
After several years of experience in training beginners in comprehensive two-dimensional 

gas chromatography (GC×GC) we found the most time consuming step in the learning 

process of this technique was the evaluation of system performance and principles 

of method transference from one-dimensional to GC×GC. Even for experienced one 

dimensional gas chromatographers, the signs of a bad separation in a two dimensional 

chromatogram are different from the ones in one dimensional GC. In addition, the 

number of variables to be optimized increased by the presence of the extra column which 

operates under its own experimental conditions, and the modulator. Based on these 

observations, this paper presents a discussion on important aspects to observe before 

moving a GC method into GC×GC. It also presents systematic experiments to perform as 

practical classes or routine analysis to evaluate the system performance and the quality 

of chromatographic columns. A diagram with systematic steps for transferring a one-

dimensional method to a GC×GC method was demonstrated as a learning tool. The use of 

these routines enables consistent equipment performance evaluation and systematization 

in transfer methods seeking the best separation efficiency offered by the technique.

Keywords: GCxGC; tutorial; reference standards; method optimization.
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1. Introdução
A cromatografia gasosa bidimensional abrangente 

(GC×GC) é uma técnica analítica cuja importância tem 
crescido rapidamente devido ao seu poder de separação 
para amostras com elevada complexidade, compostos de 
difícil separação por técnicas monodimensionais, ou para 
revelar um comportamento cromatográfico diferenciado 
que não pode ser demonstrado pela cromatografia 
convencional. Entretanto, os cursos de formação de 
profissionais em cromatografia não tem acompanhado 
essa evolução na mesma velocidade. Uma das razões 
para isso é pouca disponibilidade de materiais didáticos 
na área, ou portfólios de aulas práticas de laboratório 
estabelecidas com materiais de fácil aquisição, que 
permitam a sistematização de rotinas de laboratório e  
aulas práticas. Acrescentam-se ainda aos parâmetros 
da 1D-GC, novos parâmetros da GC×GC até então 
desconhecidos (ex.: período de modulação, tempo de 
retenção na segunda dimensão, entre outros), de forma 
que a tradução de métodos analíticos consagrados na 
cromatografia gasosa monodimensional (1D-GC) não é 
direta, o que pode levar a uma inicial frustração, quando 
os métodos tradicionalmente empregados na 1D-GC não 
apresentam o resultado esperado quando utilizados em 
um sistema GC×GC. 

Alguns trabalhos podem ser apresentados como 
literatura básica na área de GC×GC, onde são discutidos 
aspectos relevantes no desenvolvimento de metodologias 
analíticas com essa técnica. Dentre eles podemos citar 
alguns artigos introdutórios da técnica[1,2]  destacando-
se uma sequência de artigos de revisão apresentada por 
Adahchour e colaboradores[3–7], além de trabalhos na língua 
portuguesa de livre acesso, envolvendo aspectos gerais da 
técnica[8,9], ou mais específicos, tais como nomenclatura 
e terminologias[10], índices de retenção[11], detectores[12] 
além de inúmeras aplicações[13-17]. Entretanto, a literatura 
geralmente apresenta comparações de resultados entre 
as técnicas de 1D-GC e GC×GC, sem abordar de 
maneira mais específica as modificações necessárias 
dos métodos de introdução de amostras, avaliação da 
separação cromatográfica e etapas de otimização do 

método e do desempenho do detector, quando for o 
caso[18,19]. Até certo ponto, a necessidade de padronizar 
a nomenclatura[20], recentemente atualizada[21], foi um 
reconhecimento precoce de que a mudança para GC×GC 
necessitava um novo olhar sobre a linguagem específica 
dessa técnica, bem como a definição de terminologias 
também na língua portuguesa[10].

No presente artigo serão discutidos os aspectos 
considerados mais relevantes na transferência de 
métodos analíticos da cromatografia monodimensional 
para a GC×GC, e serão apresentados métodos para uma 
avaliação sistemática do desempenho do equipamento 
e das colunas cromatográficas, que podem ser alteradas 
conforme a necessidade de cada laboratório, ou 
equipamento. Com essas premissas torna-se possível 
obter resultados aceitáveis e reprodutíveis em curto 
espaço de tempo, caso não seja necessário ou possível 
um aprofundamento maior na técnica.

2. Discussão

2.1. Tipo de amostras, preparo e diluição
A primeira questão usualmente levantada por 

potenciais usuários da GC×GC é o tipo de amostras 
que podem ser analisadas, e a necessidade de etapas de 
pré-processamento como cleanup, pré-concentração, 
extração, etc. Apesar do aumento da resolução 
cromatográfica e detectabilidade analítica em relação à 
1D-GC enunciados pela técnica, alguns parâmetros físico-
químicos não podem ser alterados. O primeiro deles, é 
a interação dos compostos e de interferentes da matriz 
com o sistema de introdução dos analitos na coluna. Se o 
processo de introdução dos compostos não for eficiente e 
reprodutível[22], a separação cromatográfica não alterará 
esse resultado. Por isso, se houver algum efeito de matriz 
ou interação com o liner, injetor, ou volatilização seletiva 
não reprodutível de determinados analitos, a separação 
cromatográfica ou o detector não poderão compensar 
esse efeito. Sendo assim, os compostos analisáveis por 
GC×GC devem ser tão voláteis ou volatilizáveis quanto 
os analitos estudados pela cromatografia convencional. 
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Já os processos de cleanup, fracionamemento e 
pré-concentração de analitos, poderão ser necessários 
dependendo do caso. Se o pré-processamento da amostra 
for realizado para eliminar interferentes ao processo de 
injeção da amostra ou aumentar a estabilidade de analitos 
específicos, o mesmo processo deverá ser aplicado também 
em GC×GC. Entretanto, se o processamento é utilizado 
para eliminar interferentes da matriz que coeluem com 
analitos de interesse, ou que aumentam o sinal da linha de 
base na cromatografia monodimensional, o aumento da 
resolução cromatográfica e da detectabilidade analítica 
podem ser suficientes para compensar esses efeitos, e o 
pré-processamento da amostra poderá ser reduzido, ou 
em alguns casos, eliminado. A propriedade de expansão 
da capacidade de picos atribuída à GC×GC pode permitir 
a simplificação do processo de preparo da amostra. 
Logo, não existe uma única resposta para essa questão, 
dependendo muito de cada aplicação, e o analista pode 
decidir de que forma o processo de preparo da amostra 
pode ser simplificado ou não, dependendo do caso.

Uma questão importante a ser considerada no 
preparo de padrões analíticos e na diluição das amostras 
é a pureza dos padrões e do solvente. Com o aumento 
da resolução cromatográfica e da detectabilidade 
analítica[23], impurezas dos solventes que estavam 
encobertos pela linha de base na cromatografia 
monodimensional passam a ser facilmente detectáveis 
na GC×GC. Com isso, por mais que se façam corridas 
de limpeza, se os solventes não forem suficientemente 
limpos, continuarão a aparecer picos de impurezas. 
Entretanto, caso esses picos não interfiram na separação 
analítica desejada, poderão ser facilmente resolvidos 
cromatograficamente, sendo separados dos analitos de 
interesse.

2.2. Injeção
Pode-se estimar que cerca de 90% dos problemas 

relacionados a reprodutibilidade cromatográfica são 
fruto da ineficiência de injeção. Seja por questões 
simples, como liner ou injetor sujos, ou liners 
inadequados, como por questões relacionadas a volatili-

dade e eficiência na transferência de compostos. Na 
cromatografia bidimensional abrangente este cenário 
não é diferente. Uma questão para se ter em mente, é que 
a transferência de um método de introdução de amostra 
da cromatografia monodimensional para a bidimensional 
não é direta, pois a pressão na cabeça da coluna é 
afetada pelo que for adicionado após a primeira coluna. 
Apesar da coluna da segunda dimensão (2D) representar 
entre 1 e 10% do comprimento da coluna da primeira 
dimensão (1D), quando se utiliza colunas ou lacunas 
de retenção com diâmetros internos inferiores a coluna 
da primeira dimensão, a pressão na cabeça da coluna é 
significativamente afetada, quando se procura manter a 
mesma relação entre o tempo de retenção dos compostos 
sobre o tempo morto. Utilizando-se o software LECO 
GC×GC Column Calculator foi possível simular a 
alteração da pressão na cabeça da coluna quando se 
adiciona a coluna da segunda-dimensão, utilizando-se 
hélio ou hidrogênio como fases móveis, com a saída da 
coluna para o detector em vácuo ou a pressão atmosférica, 
dependendo do detector empregado, conforme ilustrado 
na Tabela 1. Existem outras opções de software no 
mercado para essa aplicação, e o resultado pode ser 
diferente dependendo da geometria do equipamento.

Utilizando-se, por exemplo, He como gás de 
arraste com um detector que opera com vácuo (Tabela 1), 
o tempo que um compostos não retido leva para eluir 
dobra em relação a cromatografia monodimensional, com 
uma diminuição da velocidade linear da fase móvel na 
ordem de 48% da velocidade original  ao mesmo tempo 
que a pressão na cabeça da coluna é 50% maior.  Isso 
significa que o tempo de permanência dos compostos 
no injetor é significativamente maior, considerando-se a 
utilização dos mesmos parâmetros de injeção. Esse efeito 
é exacerbado em uma injeção splitless. Por exemplo, se 
a duração da injeção splitless aumenta, o potencial de 
degradação de pesticidas termolábeis pode aumentar. Se 
o analista não estiver a par de que essa degradação pode 
ocorrer, serão gerados resultados não reprodutíveis[24]. 
Não se trata de um problema apenas da GC×GC, pois o 
desempenho analítico em 1D-GC também é melhorado 



von Mühlen C, Marriott PJ GC×GC method transfer

66 Scientia Chromatographica 2016; 8(1):63-77

com estratégias mais adequadas de injeção, tais como 
o uso de injetores com programação de pressão e 
temperatura (PTV). Como exemplo[24], o uso da GC×GC 
permitiu observar um fenômeno incomum de degradação 
da iprodiona durante a separação cromatográfica.

Caso a migração do método seja de um 
cromatógrafo gasoso convencional com detecção por 
espectrometria de massas (vácuo) e hidrogênio como gás 
de arraste, para um GC×GC com detecção por ionização 
em chamas (GC×GC-FID), e Helio como gás de arraste, 
essa diferença é ainda maior. Por esse motivo, diversos 
autores utilizam o método de injeção com pulso de 
pressão[25,26] em GC×GC.

Outro aspecto relevante no que tange a introdução 
de amostra está relacionado com a detectabilidade. 
Muitas vezes a GC×GC é escolhida devido ao potencial 
aumento da detectabilidade analítica. Entretanto, se os 
limites esperados não são diretamente atingidos, muitos 
analistas optam por aumentar o volume de amostra 
injetada. Serão aqui discutidos alguns aspectos que 
devem ser levados em consideração na determinação do 
volume de amostra a ser injetado[22,27,28].

O primeiro deles é a natureza e volume do 
solvente. Sabe-se que cada solvente apresenta um 
volume de expansão diferente, dependendo da sua massa 

molecular, uma vez que cada mol de solvente líquido 
poderá expandir a 22,4 L, nas condições normais de 
temperatura e pressão (CNTP). Se o volume de expansão 
do solvente ultrapassar o volume do liner, na pressão 
do injetor, ocorrerá uma expansão explosiva do vapor, 
conhecida como backflush, sendo que o caminho natural 
para esse vapor ocupar será a linha de introdução do gás 
de arraste[27,29]. Após a explosão o gás de arraste voltará a 
fluir, entretanto, o sistema de injeção e a tubulação de gás 
poderão estar contaminados. Como resultado, além de 
uma separação cromatográfica não reprodutível, poderão 
aparecer picos fantasma, oriundos da contaminação do 
sistema e das tubulações.

Uma maneira simples de calcular aproximada-
mente se o volume de expansão do solvente injetado 
ultrapassa o volume do liner, usando a lei dos gases 
ideais é calcular o volume interno do liner utilizado (no 
caso de injeção Split/splitless) e o volume do solvente na 
pressão e temperatura de injeção utilizados, segundo a 
expressão[29]:

mRTV=
pM

    (1)

onde: V = volume de expansão do solvente 
injetado (mL); m = massa do solvente injetado (g). 
Como o solvente é injetado em μL, converte-se o 

Tabela 1. Parâmetros cromatográficos calculados usando hélio e hidrogênio como fase móvel, usando o software Column calculator.

Gás de arraste He Hidrogênio

Pressão no detector Vácuo Atmosférica Vácuo Atmosférica

GC monodimensional

Coluna de 30 m × 0,25 mm

Tempo morto (s) 82,01 115,96 55,25 97,86

Velocidade linear (cm.s-1) 37 26 54 31

Pressão na cabeça da coluna (psig) 22,9 27,2 15,4 21,3

GC×GC

Colunas 1D de 30 m × 0,25 mm;2D de 1m × 0,1 mm

Tempo morto (s) 164,59 182,68 110,9 136,28

Velocidade linear (cm.s-1) 18,0 16 27 22

Pressão na cabeça da coluna (psig) 34,7 37,7 23,4 27,6
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volume para mL e multiplica-se pela densidade do 
solvente utilizado. Assim: m = [volume injetado 
(mL) × densidade do solvente (g mL-1)]; R = constante 
de proporcionalidade = 8,31 x 106  (Pa mL mol-1 K-1); 
T = temperatura absoluta do injetor (K), obtida por 
K = °C + 273; p = pressão absoluta no injetor, em Pa 
[peq-patm]. A pressão informada pelo equipamento (peq) 
é uma pressão relativa, adicional à pressão atmosférica 
(patm). Esta pressão, expressa em Pa, deve ser somada 
à pressão atmosférica na mesma unidade; M = massa 
molar do solvente, em g mol-1. Com essa expressão, 
Sabin e colaboradores[29] estudaram o efeito observado 
quando o volume de amostra vaporizada ultrapassa o 
volume do liner, sob diferentes condições de pressão em 
uma injeção splitless.

Algumas empresas fornecem softwares para esse 
cálculo, com as características do injetor e liners para o 
equipamento fornecido. A Tabela 2 ilustra um cálculo 
realizado com uma planilha eletrônica fornecida pela 
Perkin Elmer chamada Vapor Volume Calculator, para 
1 μL de três solventes comumente utilizados em GC. 
O volume do liner de Split para esse equipamento é de 
271 μL, ao passo que o volume do liner de Splitless é de 
apenas 68 μL. Note que não seria possível injetar 1 μL 
de nenhum dos solventes com o liner de Splitless nas 
condições apresentadas nessa tabela, e apenas hexano 
poderia ser injetado nessas condições com liner de Split.

Cada equipamento e cada tipo de liner 
apresentarão um volume interno diferente à uma 
determinada pressão. Logo, caso o objetivo seja a injeção 
do maior volume possível de amostra, o cálculo pode 
trazer resultados favoráveis evitando a contaminação 

interna do equipamento. Discussões mais detalhadas 
sobre técnicas de injeção podem ser acompanhadas 
nos trabalhos publicados por Konrad Grob[22,27,28,30-32]. 
Quando um método de injeção é desenvolvido para uma 
determinada pressão e temperatura na cabeça da coluna 
de um injetor específico com um liner específico, só se 
pode afirmar que não haverá backflush, sem estudos 
adicionais, se a pressão utilizada for igual ou superior 
a essa, mantendo-se a mesma temperatura e as mesmas 
concentrações de analitos, no mesmo solvente. 

O segundo aspecto diz respeito a diluição da 
amostra. A relação direta entre a intensidade do sinal 
analítico e a concentração do analito de interesse pode 
não ser reprodutível caso a capacidade do liner tenha sido 
ultrapassada. Em diversos casos, o uso de uma injeção 
Split pulsada pode ser mais favorável, obedecendo-se 
a capacidade do liner, do que uma injeção Splitless, 
uma vez que a capacidade do liner será menor nesse 
último caso. Caso seja utilizado um liner de Split para 
uma injeção Splitless, deve-se ter em consideração que 
o tempo de residência dos analitos no liner será maior, 
devido ao maior volume interno do liner. Como a vazão 
de fase móvel no liner é menor para uma injeção Splitless 
do que para uma injeção Split, o tempo de residência será 
ainda maior do que na injeção Split, podendo levar a um 
alargamento significativo da banda cromatográfica, além 
de interações com a superfície do liner e do injetor, e a 
diluição dos analitos no gás de arraste.

Caso o laboratório já apresente uma rotina com 
determinada frequência de substituição de liner no 
sistema 1D-GC, é possível que a rotina tenha que ser 
modificada para o método similar no sistema GC×GC.

Tabela 2. Volume de expansão do vapor no injetor para diferentes solventes calculados com o software Vapor Volume Calculator.

Solvente Volume de expansão (µL)

Temperatura/pressão Hexano Diclorometano Metanol

200oC/11 psig 170 347 549

250oC/11 psig 188 383 607

280oC/11 psig 198 405 641

280oC/20 psig 147 300 475
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2.3. Gás de arraste
A natureza do gás de arraste a ser utilizado afeta 

a pressão na cabeça da coluna e a velocidade linear da 
fase móvel, conforme apresentado na Tabela 1, afetando 
o processo de injeção e a eficiência cromatográfica. 
Dependendo dos analitos e de suas concentrações, a 
modificação do gás de arraste pode não apresentar um 
efeito significativo, mas quando trabalha-se com baixas 
concentrações e analitos que apresentam atividade 
significativa no injetor, o gás de arraste utilizado pode 
apresentar um papel fundamental. A Equação de Golay[33] 
já demonstrava a relação entre a velocidade linear da fase 
móvel e a eficiência da separação cromatográfica, avaliada 
em termos da altura equivalente de um prato teórico[34]. 
O mesmo autor também discutia matematicamente as 
vantagens da utilização de pressão elevada na injeção[35]. 
Moretti e colaboradores[36] apresentaram novos cálculos 
para a altura efetiva de um prato teórico, demonstrando 
o significativo impacto da pressão na cabeça da 
coluna e da temperatura na eficiência da separação 
cromatográfica. Esses efeitos podem ser observados 
tanto na cromatografia gasosa monodimensional, como 
demonstrado, como na GC×GC. 

Os primeiros trabalhos com GC×GC-FID 
utilizavam tanto hidrogênio[37,38] como hélio [39-41], ou 
mesmo nitrogênio como gás de arraste, nos primórdios 
da evolução da técnica[42]. Com a introdução dos 
detectores por espectrometria de massas, o hélio tornou-
se mais popular, por prolongar a vida útil desse detector. 
Entretanto, com a escassez desse gás tanto na Europa 
como nos Estados Unidos e a elevação dos preços dos 
mesmos, os novos detectores estão sendo apresentados 
como compatíveis com a utilização de hidrogênio ou 
nitrogênio como gás de arraste. Por esse motivo, diversas 
metodologias analíticas estabelecidas em farmacopeias 
estão sendo revalidadas utilizando hidrogênio ou 
nitrogênio como gás de arraste. 

Existem considerações adicionais para uso de 
diferentes gases de arraste com espectrometria de massas 
(MS). Vazões elevadas não são geralmente compatíveis 

com o MS, e assim algumas técnicas de modulação de 
fluxo podem apresentar dificuldades com a detecção MS. 
Algumas abordagens foram propostas para superar esta 
dificuldade[43,44].  Geralmente sistemas de bombeamento 
de maior capacidade são úteis com fluxos mais elevados 
de GC.

2.4. Colunas
A seleção de conjuntos de colunas tem sido 

um dos temas mais discutidos nas publicações em 
GC×GC[3,6,7,45-47], sendo considerada por muitos como 
uma etapa fundamental no desenvolvimento de uma 
metodologia analítica. Entretanto, a maturidade da 
técnica já permite a escolha de alguns conjuntos de 
colunas específicos que podem ser aplicados para 
determinados problemas analíticos, não sendo mais 
necessário o teste de várias combinações para validar 
uma metodologia. 

Na cromatografia monodimensional, normal-
mente são escolhidas colunas já pré-selecionadas 
para aplicações específicas. Como exemplo, para 
ácidos uma das colunas mais recomendadas são as do 
tipo FFAP (polietileno glicol modificado com ácido 
nitrotereftálico). Para ésteres metílicos de ácidos graxos 
usa-se uma coluna cianopropil ou uma fase iônica 
líquida. Para óleos essenciais, talvez uma fase do tipo 
WAX (polietilenoglicol). Mas em GC×GC precisamos 
escolher duas fases distintas. E se temos uma amostra 
de múltiplas classes químicas, quais colunas vamos 
escolher? E então, qual arranjo de colunas vamos 
utilizar - mais polar-menos polar, ou menos polar, mais 
polar? Geralmente, podemos aplicar como regra, usar 
qualquer coluna que você usaria para a análise 1D-GC, 
como primeira coluna, em seguida, escolher uma coluna 
apropriada para fornecer o desempenho de separação 
que você precisa para a segunda coluna.

Entretanto, uma questão pouco abordada 
na literatura é como avaliar o desempenho de um 
conjunto de colunas ao longo do tempo. Para avaliação 
sistemática do desempenho das colunas cromatográficas 
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e do equipamento como um todo, é comum a utilização 
de padrões analíticos que forneçam uma resposta 
reprodutível e informativa, independentemente da 
amostra que está em análise. Uma das misturas de 
padrões mais consagradas para esse fim é a mistura de 
Grob[48,49], ou Grob Mix. Utilizada inicialmente para 
avaliar a performance de uma coluna cromatográfica em 
cromatografia monodimensional, essa mistura também 
pode ser utilizada para avaliar a reatividade no injetor do 
cromatógrafo.

Dimandja e colaboradores[50] propuseram o uso de 
uma mistura de 44 compostos para avaliação de colunas 
cromatográficas em GC×GC chamada de Phillips mix. 
Apesar do potencial de aplicabilidade dessa mistura, 
ela não encontra-se disponível comercialmente, o que 
torna a sua aplicabilidade em análise de rotina limitada.  
Por esse motivo, diversos autores[50,51] tem aplicado o 
Grob Mix como uma referência conhecida também para 
aplicação em GC×GC e modelagem matemática. 

O valor de usar uma mistura teste como esta é 
avaliar a idéia de “ortogonalidade na separação”. Se um 
padrão de múltiplos componentes pode ser bem separado 
no espaço 2D então isso indica que o conjunto de colunas 
utilizado está ajustado para separar adequadamente esses 
componentes no espaço bidimensional. Mas esse efeito 
precisa ser também avaliado para a amostra real, e não 
apenas para alguma amostra hipotética. Portanto, pode 
ser útil para um laboratório utilizar uma amostra real 
fortificada com os compostos de interesse para otimizar 
a separação de sua amostra real.

2.5. Separação cromatográfica e modulação
O primeiro experimento que os novos usuários da 

GC×GC gostam de realizar é acionar o modulador para 
a visualização do diagrama de cores tridimensional. A 
expectativa muitas vezes é de apenas ligar o modulador 
para obter uma separação muito superior à obtida na 
cromatografia monodimensional. Em alguns casos, isso 
pode ocorrer, mas como avaliar se a separação não pode 
ser melhorada ou se há algum problema?

Em primeiro lugar, recomenda-se obter uma 
separação reprodutível e satisfatória com o modulador 
ainda desligado. Quando se chega a etapa de otimização 
da modulação, o ideal é que qualquer parâmetro 
relacionado a vazão de gases e temperatura da coluna na 
primeira dimensão já estejam estabelecidos, uma vez que 
essas variáveis alteram significativamente o tempo de 
retenção na segunda dimensão, tornando uma possível 
otimização realizada inválida. 

Para escolher o melhor período de modulação 
deve-se ter em mente quais são os analitos de interesse, 
e qual informação analítica é relevante. Caso o objetivo 
seja realizar uma varredura qualitativa da amostra, é 
recomendável realizar experimento para que não hajam 
picos fora de ciclo[10] sobrepondo regiões onde já existem 
picos, para que as co-eluições sejam evitadas. 

Nos casos de seleção de analitos específicos, 
muitas vezes a separação desses analitos da matriz já é o 
objetivo da análise, sendo que a aparência do diagrama 
de cores não é uma informação relevante. Em casos de 
determinações quantitativas em baixas concentrações, 
recomenda-se observar o número de modulações por 
pico e a razão de modulação (M

R
)[52,53], para determinar o 

período de modulação (P
M

).

Em ambos os casos, busca-se sempre o menor 
período de modulação possível, para manter a separação 
obtida na primeira dimensão, porém sem apresentar um 
número excessivo de modulações por pico (abaixo de 6), 
que possam comprometer a quantificação. Geralmente, 
picos fora de ciclo devem ser evitados, através do ajuste 
do P

M 
para valores superiores ao tempo de retenção do 

pico mais retido na coluna 2D. Entretanto, o ideal é que 
esse cuidado não afete significativamente a separação 
já obtida. Essa observação também pode ser realizada 
em termos de razão de modulação, que será foco de 
discussão em outro artigo[53].

Outra estratégia interessante é predizer 
matematicamente a posição de picos selecionados no 
espaço de separação, de forma a simular experimentos 
que tirem o máximo proveito da separação possível[51]. 
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2.6. Detecção
A detecção em GC×GC é realizada como em 

cromatografia rápida. Como os picos são estreitos, é 
necessário que o detector tenha uma elevada taxa de 
aquisição de sinal. Se o sistema em uso já conta com um 
detector de ionização em chamas (FID) relativamente 
novo, ou um espectrômetro de massas por tempo de voo 
com alta taxa de aquisição de sinal, a única alteração 
a ser feita é certificar-se de que a taxa de aquisição de 
sinal esteja em 100 Hz ou superior. Entretanto, outros 
detectores[12,16,19] podem necessitar alguma otimização, 
como no caso do NPD[18], ou poderão ser utilizados sob 
condições específicas, como no caso de espectrômetro 
de massas quadrupolar[12,19]. Revisões mais detalhadas 
sobre diversos detectores empregados em GC×GC são 
encontradas na língua portuguesa[12] ou inglesa[19], além 
de trabalhos recentes com outros detectores.

2.7. Tratamento dos dados
O tratamento de dados em GC×GC geralmente 

requer um treinamento específico de alguns dias, 
dependendo do software que for utilizado. Existem no 
mercado opções de software bastante avançados, que 
podem ou não estar vinculados ao equipamento, mas que 
não serão abordados no presente manuscrito. Enquanto 
que na cromatografia monodimensional o software é 
introduzido como uma ferramenta de uso mais ou menos 
amigável (mas que essencialmente oferecem as mesmas 
informações analíticas), nos sistemas bidimensionais 
o software pode representar uma outra dimensão de 
separação. Dada a complexidade de amostras que por 
vezes apresentam milhares de picos, os sistemas de filtros 
de dados devem ser suficientemente poderosos para 
permitir que a informação obtida experimentalmente 
possa ser extraída de forma eficiente.

Podemos considerar como requerimento mínimo 
para um software ser utilizado para GC×GC, que ele 
seja capaz de controlar as variáveis experimentais 
empregadas, assinalar corretamente a posição dos picos 
na primeira e na segunda dimensão, registrar valores de 
área e altura de forma reprodutível e permitir a geração de 

listas de todos os componentes em função dos tempos de 

retenção. Quando o sistema GC×GC está acoplado à um 

espectrômetro de massas, é desejável que a informação 

espectral esteja inserida no tratamento de dados e que 

tanto o cromatograma como o diagrama de cores possas 

ser de alguma forma interligados aos espectros de massas 

gerados. 

2.8. Métodos sistemáticos para avaliação do 
desempenho do equipamento

Na cromatografia convencional já exis tem 

procedimentos de controle de qualidade estabele-

cidos[48,49] que foram desenvolvidos no passado quando 

a variabilidade entre as colunas cromatográficas era 

muito significativa.  Na cromatografia bidimensional 

os números de fontes de vazamento e atividade química 

aumentam, uma vez que multiplicam-se as possibilidades 

de fontes de problemas instrumentais ao adicionar uma 

ou duas conexões de colunas e um modulador, cujo 

princípio de funcionamento nem sempre é conhecido 

pelo usuário. 

Para auxiliar nesse quesito, experimentos 

sistemáticos para avaliação de eficiência em cromatografia 

gasosa bidimensional abrangente podem ser executados 

desde a instalação do equipamento, para que seja possível 

identificar a fonte de um possível problema instrumental 

em pouco tempo. Esses experimentos seguem as mesmas 

premissas apresentadas por Grob, Grob e Grob[49] em 

1978, com alguns acréscimos:

1. O teste deve consistir em uma única corrida 
cromatográfica rápida, ou duas no caso de 
sistemas bidimensionais.

2. A mistura teste deve conter todos os componentes 
necessários para fornecer as informações 
requeridas, ser estável e de fácil aquisição.

3. A mistura teste deve ser aplicável a todas as 
fases líquidas, ou a maioria delas.

4. Alguns aspectos quantitativos devem ser 
incluídos.
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5. As condições devem ser padronizadas para que 
os resultados dos testes sejam comparáveis intra 
e interlaboratorialmente.

Na sequência do texto segue uma sugestão de 
procedimento experimental simples utilizando uma 
mistura de padrões analíticos Grob mix[49](adquirido 
comercialmente com fornecedores da Sigma-Aldrich, 
Restek, entre outras) em uma diluição compatível com a 
capacidade das colunas (ou em concentrações próximas 
as concentrações de trabalho), para um conjunto de 
colunas convencional (apolar x polar). 

1. Criar um método cromatográfico para analisar 
Grob mix sem ligar o modulador (Método 1). 
Alguns equipamentos já possuem um método 
salvo em seu sistema, para o conjunto de colunas 
que vem instalado de fábrica, uma vez que essa 
mistura é utilizada em testes realizados pelos 
fabricantes de equipamentos. Outras misturas 
podem ser utilizadas, com diferentes volumes 
de injeção e concentrações, levando-se em 
consideração o processo de injeção e o conjunto 
de colunas utilizado. 

2. Criar uma cópia do método anterior, com uma 
modificação para ligar o modulador durante 
a corria (Método 2), utilizando um período de 
modulação na ordem de 3 s, que pode variar 
dependendo do conjunto de colunas instalado e 
do tipo de modulador empregado. Esse período 
de modulação é recomendado para um sistema 
de modulação criogênica, com uma coluna curta 
na segunda dimensão, na ordem de 1 m à 2 m. 

3. Realizar corridas em branco com um frasco limpo 
contendo solvente, utilizando o primeiro método 
(Método 1), até que não sejam observados picos 
contaminantes.

4. Analisar um padrão Grob Mix no método 1, 
e repetir com o método 2. Cada corrida leva 
entre 10 e 15 minutos, logo, em menos de uma 
hora é possível obter todos os resultados. Caso 
o sistema esteja apresentando problemas de 
reprodutibilidade, podem ser realizadas análises 
em triplicata em cada método.

2.8.1. Avaliação dos resultados
Quando o experimento for realizado de maneira 

sistemática, com uma mistura de padrões estáveis, 
torna-se possível avaliar alterações da resposta analítica 
pela sobreposição dos cromatogramas antigos com 
os novos, ou por comparação das áreas relativas de 
picos específicos. Vale ressaltar que em sistemas com 
detecção por espectrometria de massas por tempo de voo 
é fundamental que os dados sejam processados com um 
método de tratamento de dados adequado antes de serem 
avaliados, e que o mesmo método de processamento de 
dados seja aplicado para comparações entre diferentes 
cromatogramas. 

As observações realizadas no cromatograma 
monodimensional são as mesmas já tradicionalmente 
feitas em GC[48,49], adicionando-se mais possibilidades 
de sítios ativos devido a presença de um maior número 
de conexões. A primeira observação diz respeito a 
presença de resposta analítica observada pela avaliação 
dos picos dos hidrocarbonetos alifáticos. Os compostos 
decano e undecano presentes na mistura apresentam 
interação desprezível com possíveis sítios ativos e 
boa resposta analítica para detectores de ionização em 
chama e espectrômetros de massas. Esses compostos 
são avaliados para observar se os compostos injetados 
estão chegando ao detector, ou seja, não é observado 
nenhum vazamento pronunciado, ou bloqueio da 
coluna. Outra observação possível é de que o detector 
está respondendo. Como a resposta dos mesmos não 
altera significativamente se uma coluna está ruim ou 
se existem sítios ativos presentes, podem ser utilizados 
como referência de resposta relativa para outros picos[49]. 

Para avaliar os efeitos de adsorção, comparando-
se as mesmas colunas, quatro alterações podem ser 
observadas[49]:

1. Alteração do tempo de retenção do pico;

2. Aumento da assimetria do pico, presença de 
caudas;

3. Diminuição da área do pico;

4. Alargamento do pico.
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Uma maneira de ter-se uma medida quantitativa 
da adsorção é através da determinação da altura relativa 
percentual dos picos em relação aos alcanos, uma vez 
que todas as distorções citadas acima, com exceção do 
tempo de retenção, afetam a altura do pico.

Normalmente a redução do tempo de retenção 
de todos os picos está relacionada com a perda da 
fase estacionária da coluna por sangramento, cortes, 
contração do filme ou contaminação da fase estacionária.

Para avaliar a eficiência de colunas com compostos 
de polaridade intermediária, utiliza-se os picos dos ésteres 
metílicos de ácidos graxos decanoato de metila, laurato de 
metila e undecanoato de metila. Eles são também muito 
úteis como compostos de referência para colunas apolares, 
já que os alcanos podem apresentar alguma adsorção, 
fazendo com que compostos mais polares apresentem 
alturas de pico maiores, inviabilizando o uso dos mesmos 
como referencial 100% para o efeito de adsorção[48].

Já os álcoois 1-octanol e 2,3-butanodiol além de 
excelentes indicadores de adsorção são utilizados para 
avaliar a presença de sítios ativos, tanto no sistema 
de injeção quanto nas colunas, conexões ou lacunas 
de retenção, uma vez que as ligações de hidrogênio 
interagem com grupos silanóis expostos. 

O aldeído nonanal é utilizado para avaliar a 
adsorção de aldeídos saturados por interações distintas 
da ligação de hidrogênio. 

A amina (diciclohexilamina) é um excelente 
indicador de adsorção irreversível. Esse pico costuma 
desaparecer quando o injetor e/ou liner encontram-se 
muito sujos. 

Os pares ácido-base 2,6-dimetilfenol e 2,6- 
dimetilanilina; ácido 2-etilhexanóico e diciclohexilamina 
são observados para avaliar-se as características ácido-
base das superfícies.

Com o cromatograma gerado com o modulador 
ligado, é possível observar se o sistema está modulando 
corretamente. Isso é indicado pela reprodutibilidade do 

formato dos picos. Picos com ombros (cromatograma 
A da Figura 1, onde o pico foi propositalmente gerado 
dessa forma) geralmente indicam modulação ineficiente 
ou sobrecarga do modulador, quando não há coeluição de 
picos, como no caso dessa aplicação. Já picos regulares, 
como ilustrado no cromatograma B da Figura 1, indicam 
modulação adequada. Para observar o efeito de uma 
modulação ineficiente no diagrama de cores, observa-se 
a presença de uma linha vertical ao longo de todo o tempo 
de retenção na segunda dimensão (C). O mesmo pode ser 
observado no cromatograma tridimensional apresentado 
(D). Picos não modulados apresentam-se como linhas 
verticais no diagrama de cores e em cromatogramas 
tridimensionais (imagem não apresentada).

Ao examinar os picos modulados gerados, é 
importante observar a largura do pico à meia altura (2w

0.5
) 

dos compostos[10]. Geralmente, os picos eluídos no início 
do cromatograma serão mais estreitos, ao passo que 
os picos que eluem a temperaturas mais altas, poderão 
ser mais largos. Picos que estejam fora de ciclo ficam 
mais retidos na segunda dimensão e por isso apresentam 
valores de 2w

0.5
 inconsistentes com os demais picos da 

mesma região no cromatograma linear. 

Com os valores de 2w
0.5

 e o tempo de retenção 
na segunda dimensão (2tR) também pode-se calcular 
a eficiência da separação na segunda dimensão[10,34]. 
A eficiência pode ser calculada a partir do número de 
pratos teóricos na segunda dimensão (2n), definidos pela 
Equação 2:

2
2

2
0.5

5,54 Rtn
w

 
=   

 
   (2)

Em uma coluna 2D de 1 m ou 1,5 m de 
comprimento operando com vazão de fase móvel muito 
acima da ótima (condição geralmente empregada em 
GC×GC), um pico com 2w

0.5
 = 0,10 s e 2tR = 3,0 s, 

pode apresentar uma eficiência de cerca de 5.000 pratos 
teóricos[34,54]. Essa pode ser considerada uma eficiência 
aceitável nessas condições. Caso o valor obtido esteja 
muito abaixo desses valores de eficiência, o analista 
deve verificar a origem do baixo desempenho obtido.
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Figura 1. Segmentos de um cromatograma obtido por GC×GC para um Grob mix diluído. A – pico do decano com problemas de modulação; 
B – pico do octanol. C- Diagrama de cores obtidos para os picos A e B acima. D – Cromatograma tridimensional para os mesmos picos.

Para a avaliação dos picos modulados, a relação 

de intensidades relativas pode não ser uma ferramenta 

adequada, uma vez que variações na razão de modulação[52] 

podem alterar as alturas relativas de cada pico modulado, 

sem, entretanto, representar alterações na resposta analítica. 

Vale salientar que a reprodutibilidade dos tempos de 

retenção, áreas e intensidades dos picos modulados pode 

ser extremamente alta ao longo de sequências de centenas 
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de análises, para alguns modelos de equipamentos, 
considerando um método analítico adequado e boas práticas 
de manutenção do equipamento.

Caso seja observada uma variabilidade 
considerável nas intensidades relativas dos picos 
modulados (acima de 10%), recomenda-se o uso da 
soma das áreas dos picos modulados, largura do pico à 
meia altura, e o fator de assimetria dos picos modulados, 
relativas aos picos de referência. Com esses parâmetros 
torna-se possível observar interações específicas após 
o modulador, podendo incluir a coluna cromatográfica 
da segunda dimensão e uma lacuna de retenção, quando 
esta for utilizada. Quando a assimetria do pico aumentar 
significativamente na primeira dimensão, também 
aumentará o número de modulações desse pico, sendo 
também uma informação de fácil determinação.

Entretanto, não é possível descrever indicadores 
quantitativos universais para as alterações de resposta 
aceitas, uma vez que dependem muito da especificidade 
de cada aplicação. Esses indicadores podem ser 
estabelecidos pelos usuários, podendo ser automatizados 
em métodos de controle de qualidade, nos equipamentos 
que possuem essa função.

Quando o laboratório possui como rotina analisar 
padrões da mistura de grob semanalmente, ou conforme 

as necessidades do laboratório, torna-se possível 
sistematizar as necessidades de troca de liner, colunas da 
primeira e da segunda dimensões, conforme a alteração 
observada no grob mix. Essas alterações são universais 
para qualquer profissional de cromatografia, de forma 
a agilizar possíveis soluções com profissionais que 
não conheçam as especificidades dos analitos de cada 
usuário.

Essa estratégia também pode ser utilizada para 
testar novos lotes de coluna, uma vez que podem ocorrer 
problemas no processo de fabricação e transporte de 
colunas cromatográficas. Fabricantes idôneos costumam 
substituir colunas caso as mesmas não apresentem a 
resposta esperada com um grob mix. 

Outra vantagem é a possibilidade de avaliar 
se o conjunto de colunas instalado ainda atende as 
necessidades específicas de uma análise, sem precisar 
testar uma amostra real, em corridas que podem levar 
horas, em alguns casos.

3. Transferência de métodos 1D-GC para 
GC×GC

A Figura 2 sumariza os principais passos a serem 
observados na transferência de métodos cromatográficos 
monodimensionais para bidimensionais com sistemas de 

Figura 2. Principais passos a serem observados na transferência de métodos cromatográficos monodimensionais para bidimensionais com sistemas 
de cromatografia gasosa bidimensional abrangente.
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cromatografia gasosa bidimensional abrangente visando 
o aumento da eficiência em menor espaço de tempo, 
conforme discutido no texto. Vale salientar a importância 
do emprego de métodos sistemáticos para controle de 
qualidade do equipamento que podem ser adaptadas as 
necessidades do usuário, mas que visam uniformizar e 
agilizar os procedimentos para soluções de problemas 
inter e intralaboratoriais. 

4. Considerações finais
No presente artigo foram abordados os principais 

fatores s serem considerados na transferência de métodos 
da 1D-GC para a GC×GC, desde o preparo da amostra, 
diluição, sistema de injeção, gás de arraste, colunas, 
separação cromatográfica e modulação, sistema de 
detecção e tratamento de dados. A observação consciente 
desses fatores torna o desenvolvimento e otimização de 
metodologias de separação em GC×GC relativamente 
simples e efetiva.

O uso de métodos sistemáticos para avaliação do 
desempenho de equipamentos é uma ferramenta aplicada 
por diversos usuários da técnica, e tem-se demonstrado 
essencial a longo prazo, economizando tempo e recursos 
para a detecção de fontes de desvio de resultados. 
Essa abordagem também auxilia a comunicação com 
assistências técnicas dos equipamentos, agilizando o 
processo de solução de problemas. 

Esse estudo certamente não esgota as 
possibilidades e questões referentes ao desenvolvimento 
de metodologias analíticas específicas, mas é um ponto 
de partida na busca do melhor desempenho possível de 
sistemas GC×GC.
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O Instituto Internacional de Cromatografia (IIC) possui como uma de suas principais missões o oferecimento de 

cursos de curta duração nas áreas de cromatografia e técnicas relacionadas.

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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atual, incluindo uma discussão a respeito das vantagens e desvantagens do mesmo. O Scientia não publica apenas relato de 

artigos descritos na literatura, sem uma discussão crítica sobre os mesmos. 

Os artigos Originiais de Pesquisa deverão conter resultados de laboratório e/ou teóricos, que signifiquem uma 

contribuição expressiva para a área de técnicas de separação, seja ela conceitual, na instrumentação, ou na aplicação. 

Os artigos do tipo Comunicação deverão ter a mesma qualidade dos artigos Originais, porém devido a seu caráter de 

comunicação preliminar usualmente são de menor extensão. 

Envio do Artigo
Os artigos deverão ser encaminhados para periodico@scientiachromatographica.com. Os artigos do tipo Revisão 

deverão antes de seu envio pelo website ter o aval de um dos co-Editores do periódico, caso contrário não serão avaliados. 

Todos os artigos, independentemente do formato, deverão ser submetidos exclusivamente ao Scientia, com o entendimento 

de que eles não foram anteriormente submetidos, não estão sendo e não serão posteriormente publicados em outro veículo. 

Autores que utilizarem tabelas, ilustrações, figuras, ou textos contendo mais de 25 palavras, anteriormente publicados em 

outro periódico – sendo ou não autores do artigo – deverão obter a devida permissão por escrito do portador dos direitos 

de cópia (“Copyright ”). Esse documento deverá permanecer de posse dos autores, sendo encaminhado ao Scientia, quando 

solicitado.

Idioma
Os artigos, com exeção dos de Revisão, podem ser escritos preferencialmente em inglês, porém em Português e 

Espanhol também serão aceitos. Os autores cujo idioma nativo não for o empregado na redação do artigo são orientados a 

solicitar a colaboração de colegas fluentes no idioma, antes de enviar o artigo para o periódico. 
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Tipos de contribuições aceitas para publicação no Scientia

O Scientia Chromatographica considera para publicação quatro tipos de contribuição:

Artigos Originais de pesquisa: descrevem resultados de estudos completos. Deverão conter resultados de laboratório 

e/ou teóricos, que signifiquem uma contribuição expressiva para a área de técnicas de separação, seja ela conceitual, na 

instrumentação, ou na aplicação. Este tipo de contribuição é limitado a 6.000 palavras, incluindo as legendas das figuras 

e as referências, e no máximo 5 tabelas e/ou figuras somados. No momento do envio da prova de impressão, caso isto 

ocorra o autor será consultado se prefere revisar o artigo para enquadrá-lo em até 7 páginas, ou se prefere pagar as páginas 

excedentes. O número de páginas de um artigo depende muito das figuras e tabelas do mesmo. Este critério não é aplicado 

aos artigos convidados, cujo número de páginas será informado ao autor no momento do convite.

Comunicações (“Short Communication”): são artigos completos, porém que relatam resultados mais curtos, 

oportunos, e/ou cuja relevância requer sua rápida publicação. Deverão ter a mesma qualidade dos artigos Originais porém, 

devido a seu caráter de comunicação preliminar, usualmente são de menor extensão. Este tipo de publicação deve ter 

no máximo quatro páginas impressas, incluindo todo o artigo, ou seja, tabelas, figuras e referências. O autor deve indicar 

claramente que se trata de uma comunicação no topo da primeira página do artigo.

Artigos de Revisão crítica: revisões críticas sobre uma area específica das técnicas cromatográficas e relacionadas são 

também consideradas para publicação. Esses artigos devem se limitar a no máximo 10.000 palavras, incluindo as legendas, 

e até 10 tabelas e figuras somadas. Os artigos de Revisão Crítica deverão antes de sua submissão serem discutidos com um 

dos co-Editores mais relacionados ao assunto em questão. Artigos não encaminhados desta forma serão antes enviados a 

um co-Editor da área em que se enquadre para parecer e, somente então, serão enviados aos revisores, podendo atrasar 

significativamente sua publicação. Devem conter uma contribuição nova a respeito de um assunto de grande interesse atual, 

discutindo as vantagens e desvantagens do mesmo. O Scientia não publica apenas relato de artigos descritos na literatura, 

sem uma discussão crítica sobre os mesmos.

Artigos de Alta Prioridade: são publicados no primeiro número disponível do periódico, recebendo prioridade 

máxima de todo o sistema Editorial do periódico. Para justificar sua publicação como alta prioridade, os manuscritos 

deverão apresentar, de forma resumida, resultados importantes de recentes desenvolvimentos na área de cromatografia 

e técnicas relacionadas (espectrometria de massas, preparo de amostras, eletroforese capilar e outros). Não precisam 

conter resultados experimentais detalhados, sendo limitados a 2.500 palavras e três figuras e/ou tabelas combinadas.
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