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Resumo
O tratamento da amostra é sem dúvida um dos passos mais morosos no processo 

analítico. A automatização empregando a técnica de injeção de partículas visa a 

miniaturização desta etapa, com características inovadoras quando comparada 

com outras técnicas de fluxo, nas quais não ocorre a renovação da coluna de 

adsorvente. As vantagens e desvantagens desta técnica são discutidas, assim como 

as estratégias para implementar a utilização de diversos tipos de adsorventes. São 

também apresentados exemplos de aplicações em amostras reais, com avaliação das 

características dos sistemas propostos.

Palavras-chave: Tratamento da amostra; automatização; injeção de partículas; 

análise por injeção em fluxo.

Abstract
Sample treatment is one of the most time-consuming steps in the analytical process. 

The bead injection technique targets the miniaturization of this step, bringing 

innovative features when compared to previous flow schemes where sorbent 

renewal is not feasible. The advantages and disadvantages of the bead injection 

technique are critically addressed, along with strategies to implement the utilization 

of different types of sorbent. Applications to real samples are also highlighted with 

detailed characterization of the proposed flow systems.
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1. Introdução
A técnica de injeção de partículas (designada 

em inglês por bead injection, BI), proposta em 1999 
por Jarda Ruzicka e Louis Scampavia[1] consiste na 
utilização de fases sólidas renováveis como suporte de 
espécies químicas. A renovação da fase sólida é realizada 
para cada amostra, por manipulação automática através 
de sistemas de fluxo. A capacidade de renovação da 
fase sólida é a característica principal, com diferentes 
aplicações analíticas, nomeadamente, para o transporte 
de espécies cromóforas que formam um sensor ótico 
quando imobilizadas em frente a um detector de fibras 
óticas[2]; para a imobilização de anticorpos, visando 
o desenvolvimento de imunossensores[3]; e para a 
separação seletiva de compostos retidos nos grupos 
funcionais presentes em suportes sólidos[4].

Esta última vertente tem sido uma das mais 
exploradas nos últimos anos, originando várias 
propostas de processos automatizados para o tratamento 
da amostra baseados em extração em fase sólida. Esta 
estratégia apresenta vantagens quando comparada 
com procedimentos realizados de forma convencional, 
sendo de destaque o controlo rigoroso dos volumes 
utilizados e das vazões aplicadas. Ao controlar a vazão 
de aplicação, sobretudo da amostra e do eluente, é 
possível garantir um tempo de contacto repetível que 
permite realizar o processo de adsorção/dessorção 
do(s) analito(s) de forma controlada. Outra clara 
vantagem é a possibilidade de renovação do adsorvente, 
sobretudo quando comparada com outros esquemas de 
acoplamento on-line do tratamento da amostra com 
técnicas cromatográficas. Com a técnica de injeção 
de partículas, é possível utilizar uma porção nova de 
adsorvente para cada amostra processada, evitando 
contaminações entre amostras subsequentes e efeitos de 
carry-over.

2. Automatização do processo
A técnica de injeção de partículas está 

associada ao lab-on-valve (LOV). O lab-on-valve é um 
dispositivo com microcanais acoplado à uma válvula 

de seleção que permite a aspiração de soluções ou 
suspensões pelos seus diversos canais a partir de um 
canal central ligado a um elemento propulsor de baixa 
pressão. Coloca-se uma restrição física na saída de um 
dos canais, que pode ser um filtro (placa porosa) ou 
um tubo com diâmetro interno inferior ao tamanho 
das partículas, que vai proporcionar o aprisionamento 
das partículas neste mesmo canal (Figura 1). O ciclo 
analítico apresenta uma etapa de formação automática 
da coluna de microextração em fase sólida por 
aspiração das partículas para o canal central que, por 
inversão do fluxo, são enviadas para o canal onde há a 
restrição física, ocorrendo o empacotamento da coluna 
de forma automática.

Figura 1. Representação esquemática da manipulação automática da 
suspensão de partículas. Inicialmente é aspirado para o canal central 
um volume exato da suspensão de partículas que, por inversão do 
fluxo propulsor, é deslocado para um canal que apresenta uma 
restrição física (a), onde as partículas ficam retidas formando uma 
coluna; (b) passagem de solução contendo o analito ou reagente, ou 
ainda transportador, dependendo do fim pretendido; (c) imobilização 
sequencial de analitos e/ou reagentes ou partículas que podem 
conter reagentes imobilizados ou células; (d) aspiração das partículas 
de volta para o canal central, sendo descartadas por uma das portas 
auxiliares. Deteção pode ser feita na própria coluna ou no eluato. 
B: partículas; S: solução (amostra, reagente ou transportador).
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Após a preparação da coluna, é possível efetuar 
todos os passos que constituem o procedimento de 
extração em fase sólida de forma automática. Desta forma, 
é possível aspirar uma solução condicionadora para o 
canal central e enviá-la através da coluna recém-formada, 
aspirar a amostra e enviá-la através do adsorvente, e 
fazer a lavagem para remoção da matriz e possíveis 
interferentes retidos e, finalmente, a eluição do analito. Os 
volumes utilizados podem variar em um intervalo amplo, 
sendo preferencialmente compreendidos entre 25 µL e 
10 mL. Tal como mencionado, todas estas operações são 
realizadas de forma repetível, com a medição rigorosa 
dos volumes usados e controle adequado da vazão de 
passagem das soluções, uma característica vantajosa 
quando comparada com os métodos manuais.

O eluato, com volume tipicamente entre 100 a 
500 µL, pode ser recolhido e transportado para o 
injetor automático de um cromatógrafo (ou outra 
técnica instrumental adequada), tratando-se assim de 
um acoplamento off-line[5]. O eluato também pode ser 
transportado diretamente da saída da coluna de SPE até 
ao cromatógrafo, por meio de uma interface (válvula de 
injeção, por exemplo). É ainda possível o acoplamento 
direto de uma coluna cromatográfica monolítica ao 
dispositivo LOV, realizando-se assim a etapa separativa 
no próprio sistema de análise em fluxo a baixa pressão[5].

3. Fases sólidas utilizadas
Diversos tipos de adsorvente foram utilizados 

com sucesso para a realização automática de 

microextração em fase sólida, conforme exemplificado 

na Tabela 1. Inicialmente, foi proposto que apenas 

poderiam ser utilizados adsorventes esféricos com uma 

distribuição reduzida de tamanho de partículas (Oasis 

HLB, por exemplo) para que o empacotamento fosse 

realizado de forma repetível. Isto foi confirmado ao 

realizar a aspiração direta dos adsorventes SupelMIP 

e LiChrolut EN que apresentam um formato irregular 

com marcadas arestas, para o canal central, verificando 

que a repetibilidade para a massa empacotada não foi 

satisfatória (RSD > 25% para a massa de adsorvente 

empacotada, n > 8)[6].

De forma a alargar o leque de adsorventes 

utilizáveis, várias estratégias foram testadas[6], incluindo 

a adição de glicerol para manutenção de uma suspensão 

de partículas estável no contentor ligado ao dispositivo 

LOV. Esta estratégia funcionou para o adsorvente 

SupelMIP, mas outros adsorventes, como LiChrolutEN e 

Discovery DSC-MAX, não mantiveram uma suspensão 

estável por mais de 10 minutos, migrando para o topo ou 

para o fundo do contentor.

Tabela 1. Exemplos de fases sólidas usadas em BI-LOV com a respetiva aplicação.

Adsorvente Analitos Matriz Referência

Oasis HLB  
(copolímero de N-vinilpirrolidona e divinilbenzeno)

Compostos anti-inflamatórios  
não esteróides

Águas superficiais,  
águas residuais e urina

[7]

Oasis HLB  
(copolímero de N-vinilpirrolidona e divinilbenzeno)

Filtros orgânicos UV Água do mar e de piscina [8]

Oasis HLB  
(copolímero de N-vinilpirrolidona e divinilbenzeno)

Cotinina Saliva [9]

Supel-MIP-riboflavina  
(polímero de impressão molecular)

Riboflavina (vitamina B2)
Leite, bebida energética,  

extrato de fígado
[10]

HyperSep retain PEP  
(poliestirenodivinilbenzeno)

Compostos beta-bloqueadores 
adrenérgicos

Águas residuais [11]

LiChroprep® RP-18  
(sílica ligada com C18)

Carbamatos
Água, extratos de  
frutas e vegetais

[12]
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A melhor estratégia para obter um empacotamento 
repetível foi obtida ao enviar um jato de solução 
condicionadora através do depósito do adsorvente, 
suspendendo as partículas. A seguir, enquanto as 
partículas estão suspensas, elas foram aspiradas para o 
canal central e depois reencaminhadas para o canal de 
empacotamento. Foi possível melhorar a precisão e a 
exatidão da massa empacotada para todos os adsorventes 
testados (RSD < 4,1%, n = 8). No entanto, as tentativas 
de manipulação de nanopartículas de carbono não 
foram bem-sucedidas, quando acopladas ao dispositivo 
LOV[13], sobretudo por ocorrer vazamento da suspensão 
ao longo do rotor da válvula de seleção.

4. Aplicação a amostras
A técnica de injeção de partículas tornou-se 

muito flexível com a possibilidade de utilização de 
uma diversidade de adsorventes existentes em escala 
micrométrica. Foi assim verificada a aplicação em 
diferentes áreas, incluindo alimentar, ambiental (águas) 
e biológica.

Uma das primeiras aplicações na área alimentar 
consistiu na determinação de riboflavina em leites através da 
microextração seletiva baseada em polímeros de impressão 
molecular[10]. Neste caso, o processamento da amostra 
foi totalmente integrado com a etapa de determinação 
cromatográfica, através da transferência em linha do 
eluato obtido por microextração no dispositivo LOV 
para o injetor do HPLC. Foi possível introduzir 1,0 mL 
de leite diretamente no sistema de fluxo, sem qualquer 
tratamento prévio. O composto alvo, a riboflavina, foi 
retido seletivamente na microcoluna formada por injeção 
de partículas, constituídas por polímeros de impressão 
molecular (MIPs, do inglês molecularly imprinted 
polymers) específicos para a riboflavina. O controlo preciso 
dos volumes e das vazões de passagem através da coluna 
foram essenciais para a obtenção de resultados repetíveis 
(RSD < 5,5%), tendo em conta a necessidade de um 
controlo rigoroso destas condições quando se utiliza MIPs. 
Foram obtidos limites de deteção e de quantificação para 
amostras de leite de 0,05 e 0,17 mg L-1, respetivamente.

Esta estratégia também foi aplicada com sucesso 
em bebidas energéticas fortificadas e em extrato de 
fígado de porco (material certificado BCR-487). Uma 
vantagem adicional do acoplamento em linha é o fato do 
tratamento da amostra e da determinação serem efetuados 
em paralelo, ou seja, enquanto uma amostra é analisada 
no cromatógrafo, a amostra seguinte é processada no 
sistema BI-LOV. Esta estratégia proporciona excelentes 
frequências de amostragem (cerca de 6-10 amostras h-1), 
englobando todo o processo analítico, ou seja, tratamento 
da amostra e determinação cromatográfica. Neste 
exemplo em concreto, foram consumidos 856 µL de 
metanol e 11,2 mg de adsorvente por amostra analisada. 
Comparado com o protocolo SPE realizado de forma 
manual e recomendado pelo fabricante do adsorvente, 
foi conseguida uma diminuição de 72% na quantidade 
de solvente orgânico usado e de 55% na quantidade de 
adsorvente necessário por amostra.

Finalmente, a capacidade multicanal da 
multisseringa, elemento propulsor que opera a baixa 
pressão, permite a manipulação simultânea de várias 
soluções, que foi aqui rentabilizada para proceder 
ao ajuste em linha da percentagem de componente 
orgânico após a saída do eluato da microcoluna. Dado 
que a fase móvel do método cromatográfico contém 
apenas 15% (v/v) de metanol, a injeção do eluato 
contendo 50% de metanol ocasiona alargamento dos 
picos (band broadening). Desta forma, foi adicionada 
água na proporção de 2:1 para reduzir a percentagem de 
metanol a 17% (v/v), proporcionado a obtenção de picos 
cromatográficos bem definidos.

Outra aplicação relevante na área ambiental 
consistiu na determinação de filtros orgânicos UV em 
águas, incluindo águas balneárias[8]. O sistema proposto 
compreendia também a hifenização do tratamento da 
amostra com a separação cromatográfica e deteção 
espectrofotométrica (Figura 2). Vários compostos 
com propriedades de filtro UV, nomeadamente a 
benzofenona-3, o metoxicinamato de etilexilo, o 
metoxidibenzoilmetano de butilo e o homosalato, foram 



Automatização do tratamento da amostra através da técnica de injeção de partículas Segundo MA

Scientia Chromatographica 2016; 8(3):181-187 185

Figura 2. Representação esquemática do sistema MSFI-BI-LOV acoplado a um sistema de cromatografia líquida, visando a determinação de filtros 
UV. MS: bomba de pistão multisseringa; Vi: válvulas de comutação; Si, seringas; C, solução transportadora (HCl 10 mmol L-1); D, água; EL, eluente 
(metanol 95% (v/v)); Sa, amostra ou solução padrão; BS, suspensão de partículas; W, descarte; LOV, dispositivo Lab-on-valve acoplado a uma 
válvula de seleção de 8 portas; HC, canal central; A, ar; HPLC, cromatógrafo a liquido; MCC, coluna cromatográfica monolítica; IV, válvula de 
injeção de alta pressão; DAD, detector por arranjo de diodos. Por uma questão de simplificação da figura a bomba do sistema de HPLC não foi 
representada. Os conectores cinzentos representam as portas do módulo LOV que estão fechadas. Reproduzido a partir de[8], Copyright (2010), 
com permissão da Elsevier.

determinados em amostras ambientais, incluindo água 
do mar e água de piscinas. Foi utilizada uma estratégia 
semelhante à descrita anteriormente para a compensação 
em linha da percentagem de solvente orgânico existente 
no eluato antes da introdução no sistema cromatográfico, 
de forma a evitar o alargamento dos picos (band 
broadening). Dada a diversidade de polaridade dos 
compostos alvo, a separação foi efetuada numa coluna 
monolítica C18, recorrendo à adição de um tensioativo 
catiônico (cloreto de cetiltrimetilamônio) à fase 
móvel, de forma a promover uma menor retenção dos 
compostos que saem mais próximos do final da corrida, 
diminuindo assim o tempo de análise. Esta modificação 
e o fato do tratamento da amostra ser executado em 
paralelo à determinação cromatográfica permitiram uma 
determinação a cada 9 minutos, que corresponde a uma 
melhoria substancial do ritmo de amostragem (até cerca 
de 33 vezes) em comparação com outros métodos que 
propõem tratamentos off-line. Com a utilização de 9 mL 

de amostra (volume que pode ser alterado conforme o 

teor esperado nas amostras), foi possível obter limites 

de deteção entre 0,5 e 32 µg L-1, dependendo do tipo 

de amostra analisada. Também foi obtida uma redução 

drástica do volume de reagentes consumidos, incluindo 

solventes orgânicos, contribuindo para a implementação 

de uma metodologia verde.

Finalmente, a aplicação em amostras biológicas, 

nomeadamente à saliva, foi demonstrada através da 

quantificação da cotinina[9]. A cotinina é um metabólito 

da nicotina usado como biomarcador para avaliar a 

exposição ao fumo (tabaco), pois apresenta um tempo 

de meia-vida elevado. Com a finalidade de avaliar a 

concentração da cotinina em saliva, foi desenvolvido 

um método de microextração em fase sólida automático 

acoplado at-line com um método cromatográfico baseado 

em cromatografia líquida de interação hidrofílica 

(HILIC) e deteção espetrofotométrica (Figura 3). Foram 
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Figura 3. Representação esquemática do sistema BI-LOV para a microextração em fase sólida de cotinina presente em saliva. P: bomba de pistão 
de baixa pressão; S, seringa; HC, canal central; C, solução transportadora (KH

2
PO

4
 1,20 mmol L-1, pH 6,8); E, eluente; SPE C, microcoluna de SPE; Sa, 

amostra; A, ar; BS, suspensão de partículas; CS, solução condicionadora (acetonitrila:H
2
O, 50:50, v/v); CC, canal central; EC: recolha do eluato; W, 

descarte. Reproduzido a partir de[9], Copyright (2016), com permissão da Elsevier.

avaliados três adsorventes baseados em mecanismos de 
fase reversa, nomeadamente Oasis HLB, Lichrolut EN 
e Focus, tendo sido escolhido o primeiro. A escolha 
da cromatografia líquida de interação hidrofílica teve 
dois objetivos. Por um lado foi pretendida uma maior 
retenção da cotinina (composto polar) de forma a 
separá-la dos componentes da saliva que são eluidos 
no início da corrida cromatográfica. Por outro lado, a 
fase móvel em métodos HILIC é constituída por uma 
percentagem elevada do componente orgânico, o que 
facilita a introdução direta de eluatos, sem problemas 
de alargamento dos picos. A corrida cromatográfica 

foi executada de forma isocrática, usando um fase 
móvel 95:5 v/v, acetonitrila:tampão acetato de amônio 
100 mmol L-1, pH 5,8, a uma vazão de 1,0 mL min-1. 
A curva analítica obtida foi linear de 10–1000 ng que 
corresponde a 5 - 500 µg L-1 na amostra de saliva. 
O sistema BI-LOV proposto foi capaz de analisar 
amostras de consistência viscosa, após diluição com 
solução tampão fosfato de potássio 1,20 mmol L-1, 
pH 6,8 (1:8 v/v), com uma frequência de amostragem 
de 6 amostras h-1 e limites de deteção e quantificação de 
1,5 e de 3 µg L-1, respectivamente, compatíveis com à 
exposição ao tabaco através da amostra alvo.
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5. Conclusões
A técnica de injeção de partículas é sem dúvida 

uma ferramenta de excelência para o tratamento da 
amostra, em particular antes do seu processamento em 
sistemas cromatográficos. Apresenta características 
atribuídas ao âmbito da Química Verde, ao proporcionar 
a redução dos solventes orgânicos usados e da quantidade 
de adsorvente requerida por amostra.

Além das vantagens inerentes à automatização, 
a possibilidade de renovação automática do adsorvente 
para cada amostra é a principal vantagem quando 
comparada com outros esquemas convencionais (column 
switching, por exemplo) acoplados em linha aos sistemas 
cromatográficos. Finalmente, a versatilidade desta 
técnica foi demonstrada com a aplicação em amostras 
reais, resultando em excelentes exatidão e precisão.
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