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Resumo
A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC ou CLAE) é uma das principais técnicas utilizadas na
análise de compostos não voláteis e/ou termicamente instáveis. Apesar de ser uma excelente técnica de separação, a
HPLC necessita de uma técnica confirmatória quando a análise qualitativa (confirmação da identidade química) é
também necessária. Dentre as várias opções existentes neste momento, a espectrometria de massas é a técnica que
melhor fornece as informações estruturais necessárias; o acoplamento
entre estas duas técnicas dá origem a uma ferramenta analítica versátil e
Palavras-chave
de grande potencial na análise qualitativa e quantitativa: a LC/MS
Cromatografia Líquida; HPLC;
(Cromatografia Líquida acoplada à Espectrometria de Massas). O
CLAE; Espectrometria de Massas;
presente artigo apresenta de forma crítica e detalhada os fundamentos
LC/MS.
do acoplamento LC/MS.

Abstract
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) is one of the most utilized analytical techniques for
determination of non volatile and thermally unstable compounds. Although being a separation technique, HPLC
requires a confirmatory technique when qualitative analysis is being performed. Amongst the several available
complimentary techniques, Mass Spectrometry is the one that supplies
the structural information required to complement the HPLC
Keywords
separation; by coupling these two techniques, a powerful tool become
Liquid Chromatography; HPLC;
available for qualitative and quantitative analysis: LC/MS (Liquid
Mass Spectrometry; LC/MS.
Chromatography-Mass Spectrometry). This paper presents in a critical
and detailed description the fundamentals of the LC/MS technique.
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1. Introdução: Fundamentos da

Cromatografia Líquida Moderna
(HPLC ou CLAE)
A instrumentação necessária para a
Cromatografia Líquida Moderna é mais complexa e
sofisticada do que aquela empregada em
Cromatografia Líquida Clássica. Apesar de que, em
alguns casos mais simples, um equipamento mais
modesto pode ser empregado; na separação e
quantificação de amostras complexas, um grau maior
de sofisticação é, usualmente, necessário.
Diferentemente da cromatografia gasosa, na qual
todos os itens do cromatógrafo são enclausurados em
uma caixa “selada”, em cromatografia líquida, os
equipamentos são, frequentemente, modulares.
Assim, geralmente, é possível intercambiar um
módulo de um equipamento (um detector, por
exemplo) de uma marca por um equivalente de outra
marca, o que permite que os equipamentos sejam
montados com módulos provenientes de diferentes
fabricantes, de acordo com o interesse do usuário.
Isso permite ao usuário configurar um cromatógrafo
líquido de acordo com as suas necessidades e
preferências, e não de acordo com modelos rígidos
preestabelecidos1.
A figura 1 ilustra um diagrama esquemático de
um LC moderno. O solvente, também denominado
eluente ou fase móvel, acondicionado em um frasco
apropriado, é impulsionado, ou aspirado, por uma
bomba de alta pressão em direção à coluna. No
caminho, a amostra é introduzida na fase móvel, por
de uma válvula de introdução de amostra (ou válvula
de injeção) e arrastada para a coluna, na qual ocorre a

separação. O efluente da coluna é direcionado para
um detector, que acusa a presença dos analitos eluídos
da mesma. O sinal gerado pelo detector é captado por
um software apropriado, tratado no computador, e um
cromatograma é gerado, mostrando a variação do
sinal do detector em função do tempo de análise 2-5.
As técnicas cromatográficas de análise estão
entre as principais técnicas de separação,
especialmente na análise de substâncias presentes em
matrizes complexas, tais como fluidos biológicos,
produtos naturais, sedimentos de rio e outras. Isto se
deve, principalmente, à sua capacidade de separação
dos componentes presentes nas misturas em função da
eficiência e do poder de resolução das colunas
modernas.
A cromatografia líquida foi definida na
primeira década do século passado, pelos trabalhos do
botânico russo, Mikhail S. Tswett. Seus estudos eram
focalizados na separação de pigmentos em uma
coluna empacotada com partículas, pigmentos estes
extraídos de plantas usando solventes 6.
Geralmente, atribui-se a Csaba Horváth ao redor
de 1970 a proposta da sigla HPLC (inicialmente
significando “High Pressure Liquid Chromatography”
e, posteriormente, com a evolução da técnica, “High
Performance Liquid Chromatography”).
Em cromatografia líquida moderna (HPLC ou
CLAE), o uso de detectores como Índice de Refração7,8,
Ultravioleta9-12,
Espalhamento
de
luz13-15,
16
17
Fluorescência
e outros , aliados a softwares
dedicados, permitem a análise quantitativa dos
componentes das misturas em concentrações
extremamente baixas. Apesar de tais características, a
utilidade desta como técnica de identificação é bastante

Figura 1. Diagrama ilustrativo das principais partes de um cromatógrafo líquido moderno.
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limitada1. Mesmo com grandes esforços obtidos pelo
uso de colunas de diferentes polaridades,
desenvolvimento de sistemas de índices de retenção e
outros artifícios, a análise qualitativa é sujeita a muitos
erros devido ao uso dos tempos de retenção para a
identificação dos analitos. Apesar do tempo de retenção
ser característico de um composto, ele não é único, ou
seja, vários compostos podem ter o mesmo tempo de
retenção nas condições cromatográficas empregadas 18.
Desta forma, poderá ocorrer coeluição entre vários
compostos, sendo o pico identificado como apenas um
deles (ou então como outro composto ainda). A maneira
encontrada para solucionar este problema foi,
inicialmente, utilizar um detector fotométrico operando
nas regiões ultravioleta e visível (UV-VIS) do espectro,
no qual dois comprimentos de onda distintos eram
monitorados (usualmente 220 nm e 254 nm). A razão
entre o sinal obtido com um padrão analítico para os dois
comprimentos de onda (A220/A254) deveria ser a mesma
que a obtida para o composto suspeito. Certamente, um
grande inconveniente neste caso é a necessidade de
conhecer-se o composto a ser identificado (ou, pelo
menos, ter uma suspeita de sua identidade) para que uma
solução de um padrão analítico do composto suspeito
pudesse ser preparada, analisada pelo mesmo método e,
posteriormente, comparada com a do composto-alvo ou
suspeito. O desenvolvimento dos detectores UV-VIS de
comprimento de onda variável, baseados nos
espectrofotômetros ao invés dos fotômetros, permitiu a
obtenção dos espectros completos de um pico
cromatográfico nesta região espectral19. Apesar de um
avanço em relação às situações anteriores, os espectros
obtidos para uma grande quantidade de picos presentes
em amostras complexas eram de pouco auxílio devido à
falta de especificidade dos mesmos e a similaridade
entre vários dos compostos em análise. O
desenvolvimento dos detectores baseados em arranjos
(malhas) de diodos (“Photodiode Array”, PDA),
adicionou mais uma facilidade: o uso de vários diodos
para adquirir e armazenar dados de uma faixa espectral e
o desenvolvimento de computadores rápidos, com boa
memória e a custos compatíveis, permitiram a geração

de espectros tridimensionais e o uso de softwares
apropriados para determinação automática da pureza de
picos cromatográficos. Apesar de o grande avanço em
relação à situação existente no início do
desenvolvimento da técnica, a identificação positiva dos
picos cromatográficos ainda era uma situação difícil, na
maioria dos casos. Este quadro teve uma mudança
recentemente com o desenvolvimento de novas
ferramentas que permitiram uma melhora no
acoplamento
entre cromatografia
líquida
e
espectrometria de massas (LC/MS)20,21.

2. Fundamentos da

Espectrometria de Massas (MS)
A história da Espectrometria de Massas
moderna é geralmente considerada como havendo
sido iniciada com os experimentos de J.J.Tomson
(Figura 2) sobre raios catódicos. Ao aplicar um campo
elétrico no tubo, Tomson, em 1897, observou uma
deflexão do elétron dentro do mesmo (Figura 3),
sendo esta considerada uma das primeiras
determinações da razão m/z. Tomson ganhou o
prêmio Nobel de Física em 1906 por estes estudos.

Figura 2. J.J. Tomson, considerado o “pai” da
Espectrometria de Massas moderna.

Figura 3. Esquema dos experimentos de J.J. Tomson com raios catódicos. À esquerda, montagem antes da aplicação do campo
elétrico; à direita, deflexão do elétron com a aplicação do campo.
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Figura 4. Ganhadores do Premio Nobel em Química e em Física associados diretamente ao desenvolvimento da Espectrometria
de Massas (MS).

O desenvolvimento da Espectrometria de
Massas até seu estágio atual resultou em um número
considerável de ganhadores do Premio Nobel em
Química e em Física diretamente vinculados aos
avanços na técnica (Figura 4), além de outros que a
utilizaram na solução de problemas aplicados de
diferentes áreas do conhecimento. A Tabela 1 resume
os principais avanços na área.
Tabela 1. Avanços importantes no desenvolvimento da
Espectrometria de Massas(MS).
Data

Pesquisador Local

Contribuição

1897

J.J.Tomson

Experimentos com tubos de
Manchester, raios catódicos, os quais são
England
considerados o início da
Espectrometria de Massas

1953

W. Paul

Alemanha

Invenção do quadrupolo e
do Íon trap

1968

M. Dole

USA

Desenvolvimento do
Electrospray

1974

Horning

USA

Desenvolvimento do APCI.

1983

Vestal

USA

Desenvolvimento do
Thermospray

1984

J.Fenn

USA

Demonstração da
aplicabilidade prática do
Electrospray

De acordo com o Prof. J. B. Fenn (Figura 5),
ganhador do Premio Nobel em Química no ano de 2002
pelo trabalho pioneiro no uso de Electrospray como
fonte de ionização branda para espectrometria de massas
22
, “a Espectrometria de Massas é a arte de medir
átomos e moléculas para determinar suas massas
moleculares. Tal informação sobre a massa ou peso é
muitas vezes suficiente, frequentemente necessária, e
sempre útil na determinação da identidade de uma
espécie. Para praticar esta arte, colocamos carga nas
moléculas de interesse, isto é, os analitos, e então
medimos como as trajetórias dos íons resultantes
respondem, sob vácuo, a várias combinações de
campos elétricos e magnéticos. Claramente, a condição
“sine qua non” deste método é a conversão de
moléculas neutras de um analito em íons ”.
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A Figura 6 ilustra um esquema genérico e
simplificado de um espectrômetro de massas (MS). A
amostra a ser analisada é introduzida por um “inlet”
(dispositivo para a introdução da amostra no
espectrômetro) e direcionada para a fonte de
ionização. Nos estágios iniciais do desenvolvimento
da técnica, a amostra era introduzida pela vaporização
direta da mesma; com o desenvolvimento das técnicas
cromatográficas tornou-se bastante comum o uso de
um cromatógrafo como fonte de introdução da
amostra no MS. Neste último caso, os picos
cromatográficos gerados pela separação dos
componentes da amostra são individualmente
introduzidos na fonte de ionização do MS para gerar
os íons a serem posteriormente separados no
analisador e encaminhados para detecção e
quantificação. Um software apropriado instalado em
um computador efetua os cálculos, gera os espectros
de massas a serem impressos e comanda as funções do
espectrômetro.

Figura 5. J. B. Fenn, um dos ganhadores do Premio Nobel
em Química, no ano de 2002, pelo trabalho pioneiro no uso
de Electrospray como fonte de ionização branda para
espectrometria de massas.
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Figura 6. Esquema das principais partes de um
Espectrômetro de Massas.

eram introduzidas no MS pela abertura de válvulas de
controle (Figura 7). Nas últimas décadas, o
acoplamento da Espectrometria de Massas com a
Cromatografia Gasosa (GC-MS) por meio do uso de
fontes de ionização apropriadas, notadamente, a
ionização por impacto eletrônico (EI) e ionização
química (CI) possibilitaram o uso da técnica MS em
análises rotineiras. A GC-MS é uma ferramenta
analítica poderosa, utilizada usualmente na análise de
misturas complexas de compostos em fase gasosa. Isto
limita a técnica à análise de compostos voláteis e
semivoláteis, de baixa polaridade e baixa massa
molecular. Para compostos de massa molecular maior
e/ou maior polaridade e menor volatilidade, o
acoplamento entre Cromatografia Líquida e
Espectrometria de Massas (LC-MS) é a técnica de
preferência. Os sistemas de ionização utilizados neste
caso serão comentados no próximo item.
2.2. Fontes de Ionização

2.1. Sistemas de introdução da amostra (“inlets”)

A inserção direta, ou seja, a introdução direta da
amostra na fonte de íons do espectrômetro sem prévia
separação, é uma técnica pouco utilizada atualmente,
uma vez que o MS sozinho é melhor para a análise de
compostos puros. No passado, o composto alvo era
previamente isolado e então inserido diretamente
através de uma sonda, processo lento e que dificultava
a análise de impurezas em concentrações muito
baixas23. A alternativa para amostras com elevada
volatilidade era o acondicionamento da amostra em
frascos de vidro no formato de balões; as amostras

As formas de ionização que tiveram maior
sucesso, e por isso são as mais empregadas no
acoplamento GC-MS, são o impacto eletrônico (EI) e
a ionização química (CI). Essas formas de ionização
operam em baixas pressões (Figura 8), usualmente
denominadas vácuo (na verdade, não ocorre formação
de vácuo mas uma diminuição da pressão na fonte de
íons com o auxílio de bombas denominadas,
incorretamente, de bombas de vácuo). Dentre elas, o
impacto por elétrons é, de longe, a mais popular, uma
vez que usualmente fornece um grande número de
íons os quais permitem a identificação da substância
em estudo.

Figura 7. Sistema para Inserção (Introdução) direta de Amostra Gasosa em MS.
2009 | v . 1 | n . 2
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Figura 8. Montagem das principais partes de um espectrômetro de massas típico, ilustrando a fonte de íons dentro de um sistema
submetido a alto vácuo.

Figura 9. Montagem das principais partes de um espectrômetro de massas típico, ilustrando a fonte de íons fora do sistema de
alto vácuo. Neste caso, a ionização ocorre à pressão atmosférica (API).

As fontes de ionização, inicialmente
investigadas para o acoplamento LC-MS, foram
baseadas no impacto eletrônico (EI) e na ionização
química (CI) empregadas com sucesso no
acoplamento GC-MS. Entretanto, devido às
diferentes características existentes entre as fases
móveis empregadas nas duas técnicas de separação
(GC e HPLC), este acoplamento mostrou-se
inadequado para análise de compostos em baixas
concentrações, além de não apresentarem robustez
necessária. Após décadas de esforços novas fontes de
ionização foram desenvolvidas as quais são capazes
de combinar duas características em um mesmo
sistema: facilitar a transferência da amostra que sai da
coluna para a fase gasosa (interface coluna-MS) e a
ionização da amostra. As fontes que mostraram
melhor desempenho no acoplamento LC-MS
produzem a ionização em pressão atmosférica (API,
Atmospheric Pressure Ionization) ao invés de vácuo
como em EI e CI utilizadas em GC-MS (Figura 9). As
formas de ionização mais utilizadas no momento no
acoplamento LC-MS, as quais operam à pressão
atmosférica são: Electrospray (ESI, “Electrospray
Ionization”) > Ionização Química à Pressão
Atmosférica (APCI, “Atmospheric Pressure
Chemical Ionization”) > Ionização por Fótons à
Pressão Atmosférica (“Atmospheric Pressure Photon
Ionization”). Dentre estas, o Electrospray é, de longe,
a forma de ionização mais empregada no acoplamento
LC-MS, seguida da APCI. A ionização por fótons,
APPI é mais recente, sendo a terceira forma de
ionização mais empregada nesta técnica 24 .
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Ionização pelo processo Electrospray
A ionização pelo processo Electrospray (ESI)
permite a criação de íons na pressão atmosférica ao
invés de vácuo. Neste processo, a amostra é dissolvida
em um solvente, usualmente não polar, e pressurizada
em um tubo capilar feito de aço inox, ao qual é
aplicada uma voltagem tipicamente entre 3.000 e
5.000 V. Como resultado, o líquido emerge do capilar
à pressão atmosférica, na forma de um aerossol. As
gotículas formadas perdem sucessivamente o solvente
(são dessolvatadas) e os íons fluem para o
espectrômetro de massas induzidos pelos efeitos da
atração eletrostática e pelo vácuo (lembrar que apenas
o processo de ionização ocorre à pressão atmosférica;
a partir deste ponto, o espectrômetro de massas se
encontra sob “vácuo”).
Os detalhes de como efetivamente ocorre o
processo Electrospray ainda é motivo de muita
discussão e controvérsia. Os dois mecanismos mais
aceitos para explicar o fenômeno são o proposto por
Dole25, em 1968, também conhecido como
mecanismo do resíduo de carga ou da fissão, e o
proposto por Iribarne e Tomson 26, em 1976,
conhecido como mecanismo da evaporação do íon.
De acordo com Dole, à medida em que as gotículas
evaporam, sua carga permanece inalterada. Ainda de
acordo com este mecanismo, como a tensão
superficial das gotículas é incapaz de se opor às forças
repulsivas resultantes da carga imposta, estas
“explodem” em inúmeras gotículas menores,
denominada “explosão” coulômbica. Este processo
continua até que apenas um íon do analito permaneça;
w w w . sc i e n t i a c h r o m a to g r a p h i c a . c o m
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após a evaporação da última gotícula do solvente,
forma-se um íon em fase gasosa. De acordo com o
mecanismo proposto por Iribarne e Tomson,
pequenas gotículas são também formadas na explosão
coulômbica, como o proposto por Dole. A diferença
principal entre estes modelos é que Iribarne e
Tomson6 propõem que a partir da formação das
gotículas, a força do campo elétrico na superfície
destas é suficientemente elevada para removê-las da
superfície, transferindo diretamente para a fase gasosa
energeticamente mais favorável para íons solvatados.
A Figura 10 ilustra de forma simplificada estes
dois mecanismos, evidenciando na parte superior a
formação das gotículas, processo comum aos dois
mecanismos, e a partir daí as diferenças entre o
modelo da evaporação do íon e o da fissão ou
explosão Coulômbica.

(Da); o mecanismo de Iribarne e Tomsom26, ou da
evaparação do íon predominaria em massas
inferiores. De qualquer forma, nenhuma das
propostas encontra unanimidade entre os usuários da
ionização via Electrospray.
Uma montagem típica de uma sonda de
Electrospray colocada à frente e ortogonal à entrada
dos íons é apresentada na Figura 11. Observa-se que
um gás em contracorrente, usualmente N2, é utilizado
para diminuir os aglomerados de íons indesejáveis

Figura 11. Desenho simplificado de uma sonda para
Electrospray. À esquerda, figura esquemática da sonda; à
direita as setas ilustram o caminho percorrido pelo
nitrogênio em contracorrente, empregado para minimizar os
“clusters” no espectro, assim como para auxiliar no
processo de eliminação do solvente (dessolvatação).

Figura 10. Mecanismos da evaporação do íon e da fissão
Coulômbica (modificado de Cech e Enke) 27 .

Mais recentemente, M. Cole propôs que os
dois mecanismos podem operar simultaneamente 28.
O mecanismo de Dole 25, ou do resíduo de carga, seria
predominante em massas superiores a 3.000 Daltons

2009 | v . 1 | n . 2

que se formam (“clusters”), assim como para facilitar
o processo de eliminação do solvente (dessolvatação).
No modo de ionização Electrospray (ESI), o
efluente da coluna de cromatografia líquida entra na
sonda do ESI com carga balanceada; quando a deixa,
carrega uma carga iônica líquida. Para assegurar que a
ESI seja um processo contínuo, a solução precisa
compensar a carga por processos eletroquímicos nos
quais uma superfície condutiva age como eletrodo, no
qual ocorre transferência de elétrons (Figura 12). O
Electrospray pode ser operado no modo positivo ou
negativo, dependendo do sinal da tensão aplicada. No
modo positivo, as gotículas que saem do “spray” terão
carga positiva e o eletrodo receberá os elétrons,
ocorrendo um processo de oxidação. De forma
análoga, no modo negativo o oposto ocorrerá.
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Figura 12. Os íons formados no processo Electrospray são conduzidos para o contraprato pelo campo elétrico aplicado.
(modificado da referência 29).

O desenho básico de uma interface para
LC-MS utilizando a ionização via Electrospray é
apresentado na Figura 13. A saída da coluna de
HPLC é conectada à sonda (“probe”), formada por um
tubo capilar de metal circundado por um fluxo de gás
nebulizador (geralmente N2). Aplica-se uma
diferença de potencial de alguns milhares de volts
entre a ponta do tubo de metal e o cone de amostragem
(para melhor visualização, veja Figura 11), criando
um “spray” formado por gotículas do analito na fase
móvel, e o gás nebulizador. O solvente é então
evaporado (usualmente com auxilio de aquecimento
da sonda para facilitar a evaporação), pelos processos
descritos na Figura 10, fazendo com que a gotícula
diminua sucessivamente de tamanho, até que os íons
do analito evaporem e sejam direcionados para o cone
de amostragem indo, então, para o analisador de íons.
Ionização Química à Pressão Atmosférica
(Atmospheric Pressure Chemical Ionization, APCI)

Figura 13. Interface do tipo Electrospray utilizada para o
acoplamento LC-MS.

A introdução da ionização química à pressão
atmosférica (APCI) é usualmente atribuída a Horning,
o qual, em 1973, demonstrou o funcionamento deste
modo com várias técnicas de introdução da amostra,
incluindo a HPLC 30. Esta técnica de ionização tem
sido utilizada principalmente na análise de moléculas
não polares e mais voláteis, as quais não apresentam
as características desejáveis para serem convertidas
em íons na fase gasosa a partir de uma fase
condensada – como um líquido em HPLC. Na técnica

APCI (Figura 14), os analitos provenientes da coluna
de cromatografia líquida são introduzidos na sonda
(usualmente um tubo capilar de vidro o qual é
circundado e continuamente lavado com um gás
denominado de “make-up” gás ou gás auxiliar,
usualmente N2) cuja extremidade é circundada por um
sistema de aquecimento e dentro da qual um gás
adicional passa continuamente para volatilizar a
amostra e solvente (gás nebulizador). Próximo à
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sonda, é instalada uma agulha metálica, denominada
de eletrodo de descarga tipo corona, que, submetido a
um potencial de alguns milhares de Volts, provocará o
aparecimento do denominado efeito corona. Este
efeito ocorre quando um material condutor é
submetido a um campo elétrico elevado, provocando
uma descarga parcial e tendo como resultado uma
ruptura elétrica da atmosfera circundante do condutor
devido à ionização provocada pelo efeito corona. No
caso do acoplamento LC(APCI)MS, o efluente da
coluna, ao sair da sonda, conterá vapores do analito,
da fase móvel e gás nitrogênio; a fase móvel será
ionizada pelo efeito corona descrito, reagindo com o
analito em fase gasosa.
Utilizando-se uma interface do tipo APCI,
pode-se operar tanto no modo positivo (PCI, Positive
Chemical Ionization), quanto no modo negativo
(NCI, “Negative Chemical Ionization”). O sucesso
do processo dependerá basicamente da afinidade
protônica do analito. No modo positivo, o analito (M)
precisa ter uma afinidade por prótons maior do que o
eluente (BH+), de maneira que o analito irá abstrair o
próton dele, formando uma espécie denominada “ion
quase-molecular” (“quasi-molecular ion”), de
acordo com a Equação 1:
PCI: BH+ +
M
[M+H]+ + B (eq.1)
→
eluente analito “quasi-molecular ion”
sendo BH+ = ácidos de Bronsted.
O “quase-molecular íon” formado neste caso
corresponderá à molécula original protonada, ou seja,
com uma unidade de massa a mais do que o íon
molecular (espécie formada quando espécie original
perde apenas um elétron). Portanto, subtraindo-se
uma unidade de massa do “quase-molecular íon” é
possível, neste caso, obter-se a massa molecular do
analito em estudo.
No modo negativo (Eq.2), a afinidade por
prótons da fase móvel (eluente) deverá ser menor do
que o analito, de maneira que o analito irá doar o
próton para o eluente:
NCI:

B- +
M
[M-H]- + BH (eq.2)
→
eluente analito “quasi-molecular ion”
sendo B- = bases de Bronsted

Neste caso, o “quase-molecular íon”
corresponderá ao analito desprotonado, ou seja, com
uma unidade de massa a menos que o íon molecular, o
que permite a determinação da massa molecular do
analito.
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Figura 14. Interface do tipo APCI (Atmospheric Pressure
Chemical Ionization) para LC-MS.

Apesar da transferência de prótons ser a forma
mais comum em ionização química, a formação de
diversos adutos tem sido também utilizada com
sucesso nesta técnica. Um exemplo bastante comum é
a formação de adutos com sódio ou potássio, dando
origem aos íons [M+Na]+ e [M+K]+ ao invés de
[M+H]+. Quando sais provenientes de ácidos fracos e
bases fracas como o acetato de amônio são
empregados na fase móvel, pode ocorrer formação de
adutos do tipo [M+NH4]+.
Fotoionização à Pressão Atmosférica
(Atmospheric Pressure Photoionization , APPI)
O princípio da interface APPI baseia-se na
absorção de fótons de luz pelo analito, ocasionando sua
ionização com perda de um elétron, e formando um
cátion radicalar do tipo M·+ (por simplicidade,
usualmente representado por M+). Este íon radicalar
poderá ser detectado nesta forma, ou participar de
reações com o ambiente que o circunda, formando
outros íons os quais serão detectados31. O processo mais
comum, neste caso, será a abstração de um átomo de
hidrogênio do solvente32, de acordo com a Equação 3:
M + hv → M·+ + eM·+ + HX → [M+H]+ + X-

(eq.3)

Uma variação deste procedimento consiste no uso
de um Dopante (D), substância ionizável a qual é
adicionada à fase móvel para carregar cargas
(alternativamente, um solvente fotoionizável pode ser
utilizado para o mesmo propósito), conforme Equação 4.
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D + hv → D+
+

+

D + M → [M+H] + D [-H]

(eq.4)

Nesta técnica, tanto os íons produzidos por
ionização do solvente, quanto pelo dopante, podem
reagir com moléculas neutras do analito (via
diferentes processos como transferência de prótons ou
reações de transferência de carga) provocando a
ionização do analito em estudo33. Quando um dopante
é empregado nesta técnica de ionização, o sistema se
assemelha bastante ao APCI, daí a técnica ser também
denominada “photoionization-induced APCI” ou
“dopant APPI” 32.
No momento da redação deste artigo, existiam
dois fornecedores principais de fontes APPI utilizadas
em equipamentos de diferentes fabricantes: a Syagen
(USA), que produz uma fonte de geometria aberta
com uma lâmpada de elevada intensidade, e que
também pode utilizar dopantes, e a MDS Sciex
(Canadá), que projetou uma fonte que inclui um tubo
de reação para aumentar as reações íon-dopante.
A ionização produzida por esta fonte é
usualmente branda, com o aparecimento de poucos
íons no espectro, uma vez que o potencial de ionização
da maioria dos solventes é acima de 10 eV, energia do
fóton primário emitido por uma lâmpada de Criptônio
(Kr), usualmente empregada nesta técnica.
Um esquema de uma fonte de APPI é mostrado
na Figura 15. Comparando-se com a Figura 14,
observa-se a grande similaridade entre as fontes
(APPI e APCI), com a principal diferença sendo a
substituição da agulha de descarga corona utilizada
em APCI por uma lâmpada UV em APPI.

Figura 15. Interface do tipo APPI (Atmospheric Pressure
Photoionization) para LC-MS.
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Comparação entre as fontes de ionização
Electrospray (ESI), APCI e APPI
A Figura 16 ilustra a faixa aproximada de
aplicações destas formas de ionização utilizadas em
LC-MS, e sua comparação com a faixa típica de uso
da GC-MS. Observa-se alguma sobreposição entre
elas, sendo que a GC-MS, tanto empregando EI
quanto CI, representa o extremo para moléculas não
polares e de baixa massa molecular, enquanto que a
LC-MS, empregando Electrospray como fonte de
ionização, representa o outro extremo ideal para
análise de moléculas mais polares e de massa
molecular maior.

Figura 16. Principais características das formas de ionização
empregadas em LC-MS e sua comparação com GC-MS.

Como regra geral, a ESI é preferível para a
análise de compostos bastante polares ou iônicos,
termolábeis, ou com massa molecular elevada
(superior a 1.000 Da). Compostos não polares ou de
polaridade muito baixa tendem a apresentar melhor
ionização empregando-se APPI, enquanto que os
pouco polares e de polaridade intermediária
geralmente dão bons resultados com APCI.
Com relação a operação em fluxos (vazões)
mais elevados da fase móvel, a APCI é bastante
sensível à faixa de operação, diminuindo a sua
capacidade de ionização com a diminuição do fluxo
(vazão). Por outro lado, tanto o ESI quanto APPI
funcionam bastante bem em fluxos baixos,
compatíveis com o uso de colunas capilares e nano.
A ESI é uma técnica de ionização bastante
robusta, sendo a mais utilizada no presente, em
especial para a análise de proteínas, aminoácidos, e
várias substâncias de interesse em bioanalítica,
alimentos e farmacêutica. A alternativa mais recente
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para a análise de compostos não polares é a APPI;
entretanto, em se tratando de uma técnica
relativamente nova, ainda está em fase de
aprimoramento e várias novas aplicações estão sendo
publicadas. Novos desenvolvimentos instrumentais
(fonte com outras gases que não o Kr; multifonte
contendo ESI/APCI/APPI, e lâmpadas mais intensas)
estão em andamento, sugerindo que a APPI poderá, a
curto prazo, tornar-se a forma de ionização de escolha
em LC-MS para substâncias não polares33.
Enquanto que a ESI funciona muito bem
somente em fase reversa (em fase normal poderá
necessitar de reações pós-coluna para adequar as
condições da fase móvel aos requisitos para obter-se
boa ionização), a APCI e APPI funcionam melhor em
fase normal e razoavelmente bem em fase reversa.
Outro aspecto a ser considerado é a “supressão de
íons”, a qual é mais comum em ESI do que nas outras
duas formas de ionização discutidas neste trabalho.
Este fenômeno ocorre devido a uma competição na
ionização quando a amostra contém sal ou analitos
que podem sofrer ionização com facilidade nas
condições utilizadas no experimento. A eliminação
(ou minimização) deste efeito é importante para
análise quantitativa, e deve ser levado em conta
quando
no
desenvolvimento
do
método
cromatográfico. Em APCI este efeito é pouco
pronunciado, e em APPI praticamente inexistente 34.
Finalmente, a estabilidade térmica do analito
em estudo é importante, e a APCI é a pior dentre as
três formas de ionização para análise de compostos
termolábeis, seguida da APPI. O ESI é o modo de
ionização preferível para analitos de baixa
estabilidade térmica.
2.3. Analisadores de Massas

O efluente da coluna cromatográfica, após ser
ionizado – geralmente à pressão atmosférica (API)
por um dos processos descritos no item anterior (ESI,
APCI ou APPI) - é direcionado para o analisador de
massas. Os analisadores de massas separam os íons de
acordo com a relação existente entre suas massas e
cargas, ou seja, a razão m/z. As características de
construção e operação diferem de um analisador para
outro, assim como seus benefícios e limitações. Uma
vez que existe hoje uma grande diversidade de
analisadores de massas, a escolha do mais apropriado
deve ser efetuada considerando-se a aplicação (ex.
faixa de massas desejada), desempenho (ex.
resolução) desejado e custo (em função do tipo de
analisador, um MS para o acoplamento LC-MS pode
variar desde algumas dezenas de milhares de dólares,
2009 | v . 1 | n . 2

até valores superiores a um milhão de dólares, preço
FOB). Em função destes fatores, não existe um
analisador de massas o qual seja ideal para todas as
aplicações, conforme discutido há 2 décadas por
Brunnee35.
2.3.1. Analisadores de massas baseados em setores

elétricos e magnéticos
Nos estudos experimentais sobre a natureza
dos “raios catódicos” (elétrons), J. J. Thomson
empregou campos magnéticos e elétricos a um feixe
de elétrons obtendo uma estimativa da razão m/e para
este feixe 36. O equipamento utilizado é considerado
como o precursor dos espectrômetros de massas
modernos, muitos dos quais ainda utilizando os
mesmos princípios com pequenas modificações
tecnológicas.
Em um espectrômetro de massas de deflexão
magnética, os íons ao deixarem a fonte são acelerados
a uma alta velocidade, passando por um setor
magnético no qual um campo magnético é aplicado na
direção perpendicular à da direção do movimento do
íon. Quando uma aceleração é aplicada
perpendicularmente à direção de movimento de um
objeto qualquer, sua velocidade permanece constante
e o mesmo viajará em um caminho circular. Assim, o
setor magnético segue um arco; o raio e o ângulo do
arco variam de acordo com os detalhes de construção.
Um setor magnético sozinho irá separar íons de
acordo com a razão massa/carga; entretanto, a
resolução neste caso será limitada pelo fato de que os
íons saindo da fonte não terão exatamente a mesma
energia e, portanto, não terão exatamente a mesma
velocidade. Para melhorar a resolução, adiciona-se
um setor elétrico que focaliza os íons de acordo com
suas energias cinéticas. O formato será o mesmo do
campo magnético, ou seja, em arco, uma vez que
aplicará uma força perpendicular à direção do
movimento do campo.
Nos
espectrômetros
denominados
equipamentos “de setores”, dois tipos de princípios
físicos (campos associados aos setores) são
empregados: magnético (B) e elétrico (E). Um íon de
carga ze movimentando-se em um campo magnético
B descreverá um movimento circular de raio rm, no
qual a força centrífuga é igualada à força que o campo
magnético exerce sobre o íon, de acordo com a
Equação 5:
ze Bv =

mv 2
rm

(eq.5)
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por meio da qual pode-se determinar mv, a quantidade
de movimento (Eq.6):
mv = ze B rm

(eq.6)

Neste caso, o campo magnético funciona como
um separador baseado na quantidade de movimento
ou “momentum”, mv. Para que íons de mesma massa e
carga sigam o mesmo caminho (rm) em um campo
magnético (B) fixo, é necessário que o “momentum”
(ou, alternativamente, para uma dada massa a
velocidade v ou a energia cinética mv2/2) seja
constante.
Acelerando o íon em um campo elétrico Va,
conferindo ao mesmo uma energia cinética
conhecida, teremos:
mv 2
= ze Va
2

(eq.7)

Pela Eq. 6, a velocidade v pode ser dada por :
v=

ze B rm
m

(eq.8)

Substituindo a velocidade v (Eq.8) na Eq. 7,
teremos:
m[( ze B rm / m )] 2
= ze Va ou
2
2

2

2

m( ze B rm )
m2
2

(eq.9)

= 2 ze Va ou

(eq.10)

2

2

ze B rm
= 2 ze Va ou
m

(eq.11)

Portanto,
2

ze 2 B 2 rm = m 2 ze Va

(eq.12)

Isolando-se m obtem-se (Eq.13)
2

ze 2 B 2 rm
= 2 ze Va ou
m
2

ze B 2 rm
=m
2 Va

(eq.13)

Dividindo-se os dois lados por z obtem-se
(Eq. 14)
2

e B 2 rm
m
=
2 Va
z

(eq.14)

Portanto, neste caso a razão m/z do íon é uma
função dos parâmetros experimentais B e Va,
conforme mostra a Eq. 14 rearranjada:
m e B 2 rm
=
z
2 Va
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2

(eq.15)

Neste caso, a energia cinética dos íons
dependerá de suas energias iniciais e da distribuição
espacial antes da aceleração. Assim, é formado um
setor eletrostático.
Quando os íons se movem por um campo
elétrico radial, o caminho será determinado por:
mv 2 zeVe
=
re
d

(Eq.16)

Ve = potencial aplicado nos pratos
d = distância entre os pratos
re = raio do caminho dos íons no campo elétrico
Para uma dada geometria, re e d são fixos; o
potencial aplicado Ve seleciona a energia cinética mv2/2.
À medida em que os íons se movem com a
mesma velocidade por dos dois setores (elétrico e
magnético), suas velocidades podem ser igualadas
nos dois setores, de acordo com a Equação 17:
zeBrm
=
m

zeVe re
md

(Eq.17)

Esta equação permite medir-se um espectro de
massas pela varredura do campo eletrostático (Ve),
magnético (B) ou ambos, de acordo com:
m ed 2 2
=
B rm
z Ve re

(Eq.18)

Observa-se que a razão m/z é independente do
potencial de aceleração inicial (Va).
A Figura 17 ilustra um espectrômetro de massas
denominado de duplo foco ou duplo setor (magnético e
elétrico). Espectrômetros deste tipo são capazes de
operarem em elevadas resoluções (frequentemente
acima de 10.000) na determinação de massas
superiores a 15.000 Da, com exatidão de massas
elevada. Estes parâmetros podem ser ampliados para
valores ainda melhores, diminuindo-se a voltagem
aplicada e estreitando as fendas. Porém, isto ocorrerá às
custas de uma diminuição significativa da
sensibilidade. Uma diminuição no espalhamento de
íons e melhora na transmissão dos mesmos pode ser
conseguida operando a fonte de íons em valores
elevados (superiores a 8.000 V), o que cria uma
dificuldade para o acoplamento LC-MS, empregando
ESI como modo de ionização devido à formação de
arco voltaico pela elevada voltagem e pressões
relativamente altas. Este problema tem sido corrigido
em instrumentos de geração mais moderna. Como
ocorre com qualquer outro equipamento, estes
instrumentos apresentam vantagens e limitações,
dependendo da aplicação e dos recursos financeiros
disponíveis.
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Figura 17. Esquema simplificado de um espectrômetro de massas de duplo foco ou duplo setor.

As principais vantagens apresentadas pelos
equipamentos que utilizam setores elétrico e
magnético como analisadores de íons são a alta
resolução e exatidão de massas. As principais
limitações são o elevado custo e complexidade (tanto
na aquisição, operação, quanto manutenção),
velocidade limitada de varredura, sensibilidade baixa
quando operado em resoluções elevadas, potenciais
problemas no acoplamento com LC-ESI devido a
formação de arco voltaico. Em função destas
características, e das limitações, este tipo de
instrumento, atualmente, é mais empregado em
medidas de massas com alta resolução e em estudos
básicos em MS, tais como estudos de fragmentação.
2.3.2. Analisadores de massas do tipo Quadrupolo

Figura 18. Arranjo das quatro barras utilizadas em um
analisador do tipo quadrupolo.

O quadrupolo é o analisador de massas mais
popular no momento devido, principalmente, à sua
simplicidade, preço relativamente baixo, boa
linearidade em análises quantitativas, facilidade de
ser entendido e operado. Apesar de usualmente ser
operado em resolução baixa (tipicamente R= 1.000),
esta pode ser aumentada em condições favoráveis
para valores superiores a 4.000. Sua exatidão de
massas encontra-se, geralmente, entre 0,1 e 0,2
unidades de massa atômica (u.m.a., a.m.u. ou Dalton),
e a faixa de massas usualmente entre 10 e 4.000 u.m.a.

O quadrupolo é composto de quatro barras,
usualmente feitas de metal (quadrupolos de vidro já
foram produzidos e comercializados, porém
descontinuados), dispostas em dois pares (Figura 18).
Apesar das barras com sessão de choque hiperbólico
serem mais eficientes, por questões econômicas
utiliza-se usualmente barras cilíndricas. Um par de
barras é mantido em um potencial elétrico positivo,
enquanto que o outro a um potencial negativo. Uma
combinação de corrente contínua (DC) e
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radiofrequência (Rf) é aplicada nas barras. O par
positivo de barras atuará como um filtro para massas
mais elevadas, enquanto que o par negativo age como
um filtro para massas pequenas. Os quadrupolos
operam a uma resolução constante (a qual depende da
razão Rf/DC), mantendo a razão Rf/DC constante.
Considerando-se uma dada amplitude para as
voltagens Rf e DC, somente os íons que apresentarem
determinada razão massa/carga (m/z), a qual esteja
em ressonância com o campo aplicado, irão passar
pelas barras do quadrupolo e serão detectados. Os
demais íons que entrarem no quadrupolo terão suas
trajetórias instáveis e, como consequência, atingirão
as barras e serão eliminados pela bomba de vácuo
(Figura 19). Estas voltagens aplicadas criam nas
barras um campo hiperbólico dado por (Eq.19):
Φ = (Vdc + Vrf cos(ω. t )

x2 − y2
r0

(eq.19)

A força sobre o íon posicionado nas
coordenadas x,y será proporcional à sua distância do
eixo z, e a sua janela de estabilidade determinada pela
frequência da Vrf (ω) e pela razão Vrf/Vdc. A distância
entre as barras (r0) e a frequência do potencial RF (ω)
são constantes para um dado quadrupolo, e as
equações de movimento que descrevem esta janela de
estabilidade podem ser numericamente resolvidas em
função de dois parâmetros (Eq. 20 e 21):
a=
q=

4eVdc
mω 2 r02
2eVrf
mω 2 r02

(eq.20)

(eq.21)

Mantendo constante a razão Vdc/Vrf, um
gráfico de a x q permite definir graficamente uma
linha de estabilidade dos íons. Frequentemente a
razão Vdc/Vrf é selecionada de maneira que uma janela
de 1 Da é escolhida, resultando em uma resolução
unitária em toda a faixa de massa analisada.
2.3.3. Analisadores de massas do tipo “Ion Trap”

Os analisadores do tipo “ion trap”
(aprisionadores de íons) são também denominados de
quadrupolo tridimensional ou quadrupolo “ion trap”,
enquanto que os quadrupolos descritos no item
anterior são denominados simplesmente quadrupolos
ou, alternativamente, quadrupolos lineares. Nos
analisadores do tipo “ion trap” um eletrodo
hiperbólico na forma de um anel (denominado “ring
electrode”) é colocado entre dois eletrodos
hiperbólicos denominados, eletrodos “end cap”.
Uma voltagem Rf (corrente alternada, AC), de
amplitude variável V e com frequência ao redor de 1
MHz, é aplicada ao “ring electrode”, enquanto que os
eletrodos “end cap” são aterrados (Figura 20). Os
dois eletrodos “end cap” apresentam um orifício no
centro; o eletrodo superior permite a passagem dos
íons provenientes da fonte de ionização (eletrodo de
entrada) e direcionados para o “ring electrode”,
enquanto que o orifício do eletrodo de saída serve
para direcionar os íons ejetados para detecção (Figura
21). Neste tipo de analisador normalmente não se
aplica voltagem DC (corrente direta); apenas a Rf.
Tipicamente, o filamento é ligado e os íons dentro do
“trap” (armadilha) – formados ou nele introduzidos –
com um valor de m/z acima de um limite estabelecido
por V serão aprisionados (“trapped”) por um tempo

Figura 19. Esquema de um analisador do tipo quadruplo mostrando que os íons em ressonância com o campo aplicado
atravessam as barras e dirigem para o detector onde serão registrados.
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ao redor de 1 ms (milisegundo). O filamento é então
desligado, e uma varredura de V é executada para
obter-se um espectro de massas. Os íons de razão
massa/carga igual a m/z serão acelerados na direção
do eixo z, e ejetados pelo eletrodo “end cap” de saída
dos íons sendo, então, detectados. As equações que
descrevem o movimento dos íons do “íon trap” são
similares às descritas para o quadrupolo linear, e não
serão discutidas.

usualmente He ou H2 a uma pressão de 10-3 torr - o
qual “resfria” os íons por colisão (perda de energia
cinética), mantendo-os aprisionados com refocalização
para o centro do trap e aumentando a resolução e
sensibilidade.
Juntamente com o quadrupolo linear, o “ion
trap” é um dos analisadores de íons mais populares no
momento devido a seu custo relativamente baixo
(comparável ao quadrupolo) e pequeno tamanho
podendo ser utilizado na obtenção de analisadores
que ocupam pouco espaço. Sua resolução é similar à
do quadrupolo linear (unitária), podendo ser
aumentada empregando-se varreduras mais lentas em
uma faixa de massas menor. Nestas condições,
resoluções próximas de 5.000 podem ser obtidas. As
aplicações típicas deste analisador são similares
àquelas do quadrupolo.
2.3.4. Analisadores de massas do tipo

“Time-of-Flight” (Tempo de Vôo)

Figura 20. Eletrodos que formam a parte principal de um
analisador do tipo “ion trap”. O eletrodo central (em forma
de anel, ou “ring electrode”) é circundado por dois
eletrodos sendo um de entrada e outro de saída dos íons.

Figura 21. Visão geral de um analisador do tipo “ion trap”
ilusrando os eletrodos de entrada, central (“ring electrode”)
e de saída.

A repulsão entre íons de mesma carga
confinados no centro do “trap” tende a desestabilizar
suas trajetórias por dispersão (efeito “space-charge”).
Para contornar este problema, adiciona-se um gás –
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Apesar de ser geralmente aceito que o conceito
do analisar do tipo TOF foi desenvolvido por William
Stephens37,38, na Universidade da Pensilvânia (USA)
em torno de 1946, foram William Wiley e I.H.
McLaren da empresa Bendix (USA) os pioneiros a
desenvolverem e comercializarem um equipamento
deste tipo, no final de 1955 39.
Em um sistema do tipo TOF, os íons formados
na fonte de ionização são extraídos e acelerados em
alta velocidade por um campo elétrico em um tubo
longo denominado usualmente “drift tube”, após o
qual atingem o detector. A velocidade alcançada pelo
íon acelerado é proporcional à raiz quadrada de sua
razão m/z – por simplicidade, assume-se ser
inversamente proporcional à massa. De forma
análoga, o tempo necessário para um íon atravessar o
tubo será inversamente proporcional à raiz quadrada
da razão m/z – também por simplicidade, é comum
assumir-se que o mesmo é proporcional à massa - uma
vez que a distância entre a formação do íon e o
detector é fixa (depende do comprimento do tubo). A
Figura 22 ilustra de forma esquemática um analisador
do tipo TOF em uma de suas configurações mais
simples, enquanto que a Figura 23 apresenta cópia de
uma página da patente original de Stevens.
O princípio de operação do TOF baseia-se na
medida do “tempo de voo” de um íon dentro do
espectrômetro de massas. Uma vez que as dimensões
do tubo e a energia cinética dos íons são bem
conhecidas, o cálculo da razão m/z torna-se simples.
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Figura 22. Desenho esquemático de um analisador do tipo TOF em uma configuração linear, um de
seus modos mais simples.

Figura 23. Página da patente [USA- 2612607] onde Stephens descreve seu analisador tipo TOF. O pedido de patente foi
preenchido em 5 de abril de 1947, e a patente confirmada em setembro de 1952 . |Source=United States Patent and Trademark
Office |Date=1952 |Author= USPT).
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A energia cinética de um íon submetido a um
campo elétrico E será dada por (Eq. 22):
mv
= zeE
2

(eq.22)

onde E é a energia do campo elétrico usado na
aceleração do íon em Volts; m a massa do íon; z a
carga do íon; e a carga de um elétron e v a velocidade
final do íon após a aceleração.
Isolando-se a velocidade nesta equação,
obtem-se a Equação 23:
v=

2zeE
m

(eq.23)

Uma vez que a distância da fonte de íons ao
detector é conhecida e igual a d, o tempo t necessário
para o íon atravessar o tubo será (Equação 24):
 m 
d
d 1

1
t= =
= d z 
v 2zeE 2
2eE 2




m

(eq.24)

Como d, e, e E são constantes e podem ser
agrupadas como c, o tempo de voo t de um íon será
proporcional à raiz quadrada da razão m/z (Equação 25) :
t=

m1
c
z 2

(eq.25)

Ou seja, medindo-se o tempo de vôo t a razão
m/z será determinada, uma vez que os componentes
do termo c são constantes.
Uma vez que para a medida do tempo t é
fundamental estabelecer o início e final do evento, os
íons precisam ser formados por ionização pulsada (a
duração do pulso é ao redor de 0,2 a 1 milisegundo –
ms). Isto torna possível converter o efluente líquido
do LC em um pacote contendo os íons a serem
acelerados. Apesar de a precisão na medida de tempo
influenciar diretamente na determinação correta da
razão m/z, a energia cinética inicial e a distribuição

espacial dos íons serão importantes. Variações na
energia cinética e na posição do íon ao entrar na etapa
de aceleração irão modificar sua energia, provocando
erros na medida do tempo de voo e, como
consequência, da razão m/z, resultando em perda de
resolução no TOF.
A introdução de um refletor (também
conhecido como espelho de íons ou espelho
eletrônico) e o uso de técnicas ortogonais de
introdução dos íons (o-TOF) contribuíram para a
melhora da resolução por meio de um aprimoramento
no controle ou compensação do espalhamento inicial
de energia e na distribuição espacial dos íons.
O reflectron (tipo de TOF que utiliza um
refletor no tubo de voo), proposto pelo pesquisador
russo, Boris A. Mamyrin 40,41, utiliza um campo
elétrico aplicado a uma série de grades ou eletrodos
(também denominados pratos ou discos) para reverter
a direção da trajetória dos íons que entram nele. Por
meio deste dispositivo, os íons de mesma razão m/z
chegam ao mesmo tempo no detector, ainda que
apresentem diferenças em sua energia cinética.
A parte (a) da Figura 24 mostra uma ilustração
de um íon formado na fonte sendo acelerado pelo
“drift tube” em direção ao detector, sem ajuda do
reflectron. Na parte (b) da mesma figura o reflectron é
ligado observando-se que a trajetória do íon agora
será curva, a dispersão dos íons de mesma razão m/z é
diminuída e a resolução aumentada, e os íons
retornam ao “drift tube” antes de serem detectados.
Desenvolvido inicialmente como um sistema
de um único estágio, o reflectron evoluiu para um de
duplo estágio, largamente empregado em
analisadores atuais. O relectron de um estágio (Figura
25 a) consiste em uma região na qual é aplicado
apenas um campo elétrico, podendo ser linear ou não
linear. O reflectron não linear pode ter campo curvo 42
ou quadrático 43.

Figura 24. Esquema simplificado de um TOF com o reflectron fora de operação (esquerda) e em operação (direita), ilustrando a
curva na trajetória dos íons provocada pelo reflectron.
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Figura 25. Esquema de um reflectron (a) um estágio, linear
(b) duplo estágio.

Um reflectron de duplo estágio possui duas
regiões nas quais são aplicados campos elétricos
diferentes (Figura 25b); o campo aplicado na primeira
região, o estágio é maior, o que reduz o tamanho do
equipamento e melhora a focalização dos íons 44.
Um campo eletrostático constante é
empregado no reflectron para reflexão do feixe de
íons em direção do detector. Os íons de maior energia
percorrerão uma distância maior no reflectron,
enquanto que os íons de menor energia percorrerão
uma distância menor. A Figura 26 é uma fotografia de
um reflectron evidenciando as placas metálicas que
conduzem a voltagem formando um campo elétrico o
qual reflete os íons.

Figura 27. Página da patente {U.S. Patent 7230234}onde T.
Kobayashi descreve um espectrômetro de massas do tipo
tempo de voo (TOF) com aceleração ortogonal (“Orthogonal
acceleration time-of-flight mass spectrometer” (submetido
em 13 de julho de 2005 por Tatsuji Kobayashi ).

operando apenas com radiofrequência – modo
“rf-only”) diminuindo a energia (“resfriando”) dos íons
antes de entrarem na região de aceleração ortogonal,
também denominada “pulser”,
resultando na
focalização dos íons em um feixe de diâmetro menor. Na
região de alto vácuo situada antes do “pulser”, um
conjunto de lentes eletrostáticas torna o feixe de íons
paralelo, minimizando problemas de
divergência na direção de aceleração.
A combinação destes sistemas –
aceleração ortogonal e resfriamento
por colisão com gás, juntamente com
o reflectron, aumentaram a resolução
dos atuais TOF MS, sem diminuir sua
sensibilidade.
A Figura 28 ilustra o esquema
de um TOF MS atual de alta
Figura 26. Reflectron de duplo estágio contendo 46 placas metálicas (Shimadzu, Japão).
resolução, com aceleração ortogonal
e reflectron. Os hexapolos e
Além do uso do reflectron, outra forma de
quadrupolos servem de guia para os íons no modo
aumentar a resolução utilizando analisador do tipo
TOF, podendo ser utilizados para uma montagem em
TOF é com o uso de geometria ortogonal (o-TOF).
tandem ou MS-MS do tipo Q-TOF (quadrupolo-tempo
Neste sistema os íons são produzidos de forma
de voo). Estes equipamentos possuem elevada
contínua na fonte de ionização (Electrospray, por
resolução (no modo linear a resolução é limitada), boa
exemplo) e acelerados e focalizados com ajuda de
sensibilidade, velocidade de varredura muito rápida
lentes apropriadas. A seguir, aplica-se uma aceleração
(importante para picos cromatográficos estreitos).
pulsada ortogonal (perpendicular) ao movimento dos
Porém, exigem eletrônica bastante sofisticada, bom
íons, os quais irão adquirir velocidades as quais são
controle do tempo e da energia inicial e distribuição
independentes de suas velocidades adquiridas pela
espacial dos íons. Sua aplicação é bastante ampla,
aceleração na fonte (Figura 27).
especialmente quando alta resolução é necessária. A
O desempenho do oa-TOF (TOF com aceleração
faixa de massas que analisa é ampla (teoricamente
ortogonal) pode ser ainda melhorado com a adição de
ilimitada, mas, na prática, massas muito elevadas –
um gás. Este colide com os íons em um guia de vários
muito superiores a 500.000 Da - são difíceis de serem
polos (usualmente, um quadrupolo ou hexapolo
determinadas com boa precisão e exatidão).
52

w w w . sc i e n t i a c h r o m a to g r a p h i c a . c o m

Scientia Chromatographica

Figura 28. Analisador do tipo TOF com sistema de aceleração ortogonal e Reflectron, podendo operar no modo
LC-MS/MS na configuração Q-TOF (quadrupolo -TOF) ou no modo LC-TOF utilizando o quadrupolo apenas
como filtro de massa ao invés de analisador, ou seja, aplicando apenas radiofreqüência, Rf (“Rf-only mode”).

2.3.5. Outros tipos de Analisadores de Massas

Apesar de existirem outros analisadores de
massas para MS, os três descritos até o momento
(quadrupolo, “ion-trap” e TOF) são, de longe, os mais
empregados no acoplamento LC-MS. Enquanto que
os dois primeiros são compactos, apresentam grande
simplicidade, baixo custo, e facilidade operacional,
apresentam como principal limitação a baixa
resolução. O TOF, por outro lado, perde para os dois
analisadores nestes quesitos, mas apresenta resolução
muito superior, principalmente no modo ao-TOF, o
que pode ser necessário em análises que requeiram
alta resolução. Outro tipo de analisador de massas,
introduzido comercialmente mais recente e de custo
ainda acentuadamente elevado (porém com resolução
igualmente superior aos 3 analisadores já discutidos)
é o FTICR (“Fourier Transform Ion Cyclotron
Resonance” ou Ressonância Ciclotrônica de Íons
com Transformada de Fourier).
O FTICR-MS, também conhecido apenas
como FT-MS, foi desenvolvido por Mel Comisarow e
Alan G. Marshall, na Universidade de British
Columbia, Canadá, em 1974 45. Os fundamentos da
técnica foram baseados no uso da Ressonância de Íons
em Ciclotron – Espectrometria de Massas (ICR-MS),
2009 | v . 1 | n . 2

publicado por Hipple em 1949 46 e na existência do
fenômeno bem estabelecido e conhecido do uso de
Transformada de Fourier em Ressonância Magnética
Nuclear (FT-NMR).
Em FT MS, os íons gerados na fonte passam
por uma série de estágios de diminuição de pressão,
em direção a um alto vácuo. Ao entrarem na cela
(Figura 29), que serão aprisionados (“ion trap”), a
temperatura estará próxima ao zero absoluto e a
pressão ao redor de 10-8 bar. Isto é conseguido
mantendo-se a cela dentro de um supercondutor de
alto campo magnético (geralmente entre 4,7 e 13
Tesla, valores estes que têm sido aumentado
rapidamente) o qual é resfriado pelo emprego de
nitrogênio e hélio, ambos no estado líquido. Ao
passarem pelo campo magnético B, os íons terão sua
trajetória descrita por um movimento circular em um
plano perpendicular ao do campo (Figura 30). A força
F sentida por um íon de carga z e velocidade v ao
entrar no campo magnético B será dada pela
expressão de Lorentz (Eq. 26):
F=zvxB

(eq.26)

Os íons não são expulsos da cela graças a uma
pequena voltagem (corrente contínua) aplicada aos
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Figura 29. Foto de uma cela ICR de um espectrômetro de massas
LTQ-FT-ICR da Thermo-Electron. A cela é feita de placas de cobre em
forma cilíndrica e insataladas em um sistema de vácuo. Acessível em
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ICR_Cell.jpg. O autor da foto é Jeff Dahl
e o acesso à mesma foi efetuado em 21.02.2009.

Figura 30. Movimento de um íon antes e depois do processo de excitação, mostrando a órbita
ciclotrônica percorrida. Em (a) os íons aprisionados oscilam com amplitude térmica baixa,
incoerente; em (b) a excitação varre os íons em órbita eletrônica coerente; em (c) um
pré-amplificador e digitalizador pegam os potenciais induzidos na cela.

eletrodos de aprisionamento (“trapping electrodes”)
a qual gera um campo elétrico E perpendicular ao
campo magnético B.
A frequência de rotação de um íon no ciclotron
(ωc) depende de sua massa (m) e carga (z) de acordo
com a Equação 27:
ωc =

zB
2πm

(eq.27)

No início do experimento nenhum sinal é
observado, pois o raio do movimento é muito pequeno.
Varrendo-se a radiofrequência RF pulsada pelas placas
de excitação existentes na cela, é possível excitar-se
cada íon com razão m/z. Cada frequência de excitação
entra em ressonância com determinado íon e o excita
para órbitas maiores, onde induz uma corrente
alternada entre as placas do detector (Figura 31). A
corrente induzida tem a mesma frequência de ciclotron
dos íons, e intensidade proporcional a seu número.
Quando a frequência sai de ressonância para uma dada

54

razão m/z, os íons retornam ao estado primitivo e um
outro pacote de íons com a próxima razão m/z será
excitado e o processo continua desta forma. Para efeito
prático, entretanto, considera-se as frequências como
simultâneas, resultando em espectros complexos da
variação da frequência com o tempo. Este sinal
complexo gerado sofrerá deconvolução por meio de
métodos, empregando transformada de Fourier 47,
resultando em espectros que apresentam a variação de
intensidade em função da frequência ωc.
Rearranjando-se a Equação 27, obtém-se a expressão
que relaciona m/z com a frequência ωc, a qual permite a
conversão então do espectro para intensidade em
função da massa, de acordo com a Eq. 28:
m
B
=
z 2πω c

(eq.28)

Uma calibração do sistema deve ser feita neste
momento. Estas transformações, representadas na
Fig. 31, podem ser melhor visualizadas na Figura 32.
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Figura 31. Esquema simplificado de um sistema FT-ICR-MS ilustrando a deteção e geração de sinal via o
aprisionamento de íon (“ion trap”).

Figura 32. Etapas de transformação do sinal até obter-se o espectro de massas na forma
m/z versus intensidade do íon.
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O FT MS é o analisar de massas para uso
acoplado com LC (Fig. 33) que apresenta a maior
resolução (superior a 106, ou seja, quase ilimitada),
sensibilidade e velocidade de aquisição de dados.
Entretanto, seu custo ainda é elevado, possuindo uma
tecnologia mais complexa que os demais analisadores
descritos, especialmente em relação ao alto vácuo
necessário. Sua principal aplicação, no momento, é
em estudos onde uma resolução extremamente
elevada é necessária, ou para estudos fundamentais de
fragmentação de moléculas.

2.4. Detectores

O detector é o ultimo módulo de um
espectrômetro de massas (Figura 6). Assim como o
analisador é considerado o coração de um
espectrômetro de massas, o detector pode ser
entendido como seus olhos. Novos detectores são
necessários para corrigir, melhorar e ampliar a
detecção de íons e, portanto, nossa “visão química” 48.
O detector registra a carga induzida ou a corrente
produzida quando um íon atravessa uma superfície ou
atinge sua superfície. No caso de um
equipamento que possa efetuar uma
varredura de massas, o sinal produzido no
detector durante uma varredura em
função da razão m/z ou posição do íon na
varredura, irá gerar um espectro de
massas (Figura 34). Assim, um espectro
de massas é um registro dos íons
detectados em função da razão m/z.
As principais fontes de ionização e
os analisadores mais utilizados no
momento foram comentados, assim como
a significativa evolução tecnológica
nestas áreas. Entretanto, os detectores de
íons não receberam a mesma atenção; a
maior parte do avanço deveu-se a
melhoras nos conceitos existentes do que
em inovações brilhantes.
Existe atualmente uma grande
variedade de detectores para MS, sendo a
Figura 33. Acoplamento LC(ESI)-FT MS (Cromatografia Líquida e
escolha efetuada a partir do projeto do
Espectrometria de Massas com Transformada de Fourier empregando uma
espectrômetro e suas aplicações analíticas.
fonte de ionização do tipo Electrospray).
Os mais empregados serão discutidos a
seguir; o leitor interessado no assunto deve
consultar a excelente revisão de Barnes e
colaboradores 48.
2.4.1. Chapas Fotográficas

Figura 34. Registro da abundância (ou intensidade) dos íons detectados em
função da razão massa/carga (m/z), denominado espectro de massas, para o
composto n-decano (C10H22).
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As chapas fotográficas foram
empregadas como primeiro sistema de
detecção em larga escala para
espectrometria de massas. J.J. Thompson
utilizou chapas fotográficas com
anteparos luminescentes para visualizar e
mostrar espectros de massas. Foto-placas
sensíveis a íons foram, posteriormente,
colocadas na região de vácuo de um
espectrômetro de massas para a detecção
direta de íons. Até recentemente estes
dispositivos eram fabricados, e alguns
ainda se encontram em utilização ao redor
do mundo. A Figura 35 ilustra um
w w w . sc i e n t i a c h r o m a to g r a p h i c a . c o m

Scientia Chromatographica

diagrama de funcionamento de um detector baseado
em chapa fotográfica, juntamente com o resultado da
exposição de vários íons em função da relação m/z.
Apesar de a simplicidade e alguns aspectos
positivos, este tipo de detector apresenta várias
desvantagens e limitações. A sensibilidade é baixa,
aquém da requerida na maioria das aplicações atuais,
precisão ruim, difícil quantificação, faixa linear
dinâmica pequena, além da necessidade de revelar a
imagem depois do experimento.

2.4.2. Detector de Faraday

Também chamado de copo de Faraday, por sua
geometria mais popular lembrar este formato, o
detector consiste em um copo feito de metal (Figura
36) projetado para captar partículas carregadas em
baixas pressões (“vácuo”). A corrente é medida e seu
valor utilizado para determinar a quantidade de íons
ou elétrons que chegam no copo.
Apesar de não apresentar a mesma
sensibilidade de uma multiplicadora de elétrons este
detector, amplamente usado nos primórdios da MS, é
ainda empregado na determinação de partículas
carregadas devido a sua exatidão em função da relação
direta entre a corrente medida e o número de íons.
2.4.3. Detectores baseados na

multiplicação de elétrons (EM)

Figura 35. Detector do tipo chapa fotográfica para
espectrometria de massas.

Os detectores baseados na multiplicação de
elétrons (EM, “Electron Multiplier”) são os mais
utilizados atualmente para detecção de íons, podendo
ter várias geometrias diferentes. Os modelos mais
antigos eram baseados na tecnologia da detecção de
fótons por tubos denominados fotomultiplicadoras
(PMT). As multiplicadoras de elétrons utilizam como
catodo um metal, óxido metálico ou liga que apresenta
facilidade em perder elétrons quando atingida por um
íon. Os elétrons removidos do catodo por processo
denominado emissão secundária ou SEM ( “secondary
electron multiplier” - cada elétron gera entre 1 e 3
novos elétrons, em média) serão direcionados para um

Figura 36. Esquema de um detector do tipo Copo de Faraday
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Figura 37. Multiplicação de elétrons em uma EM (“electron multiplier”). À esquerda, desenho esquemático de como ocorre a
amplificação dos elétrons em uma EM de dinodos discretos; à direita desenho de uma EM de dinodos contínuos, do tipo
Channeltron.

eletrodo que apresenta uma diferença de potencial
várias
geometrias,
são
conhecidos
como
positiva em relação ao catodo, atraindo os elétrons.
“continuous-dynode EM” (CDEM) ou “channel
Este processo é multiplicado em cascata em vários
electron multiplier” (CEM). Uma das versões mais
eletrodos colocados no tubo, denominados dinodos
utilizadas deste detector atualmente é comercialmente
(tipicamente entre 6 e 20 por EM). Cada dinodo
denominada de Channeltron.
apresenta uma diferença de potencial em relação ao
Uma forma geométrica diferente para estes
anterior entre 100 V e 200 V, facilitando a atração dos
detectores do tipo dinodo contínuo é o prato
elétrons gerados no processo (Figura 37). Ao final do
multicanal (“multichannel plate, MCP). O MCP 48 é
processo, um elevado número de elétrons é coletado no
considerado como um arranjo bidimensional em
anodo para cada íon que chegou inicialmente no
paralelo de uma série de pequenas multiplicadoras de
catodo, com um fator de amplificação bastante
elétrons de dinodo contínuo - cerca de 10-100 µm de
eficiente (usualmente, uma corrente contendo mais que
diâmetro cada. Os microcanais, cerca de 100 por
106 elétrons é gerada para um único íon incidindo na
MCP, são construídos em paralelo, no formato de
EM). Este tipo de EM é também conhecido como
prato ou disco, ao invés de funil (Figura 38). Quando
“discrete-dynode SEM”, ou seja, eletromultiplicadora
um íon atinge a superfície emissiva próxima da
de emissão secundária com dinodos discretos.
entrada do microcanal, irá ocorrer um processo
Um “dinodo contínuo” pode ser construído a
similar ao que ocorre nas CDEM. Os íons, ao saírem
partir da deposição de um filme de um material
do microcanal, serão coletados em um anodo para
semicondutor em uma superfície isolante, usualmente
detecção da corrente, como nas SEM.
em forma de funil, ao qual uma voltagem negativa é
aplicada na entrada (mais larga) e
positiva na saída (mais estreita). A
diferença de voltagem dentro do
tubo
produz
um
campo
continuamente acelerado. Os íons,
ao atingirem a superfície da
entrada do detector, produzem a
emissão de elétrons secundários
os quais produzirão a emissão de
outros elétrons em cascata. No
final do processo, um eletrodo
separado (anodo) é utilizado para
coletar os elétrons multiplicados.
Estes detectores, encontrados em Figura 38. Detector MCP (“multichannel plate”).
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2.4.4. Considerações finais sobre os

detectores de íons usados em MS
O detector é, muito provavelmente, a parte da
instrumentação em MS que sofreu a menor evolução.
Dentre os atributos desejáveis para um detector de
íons em espectrometria de massas, pelo menos os
seguintes devem constar 48: resposta a uma ampla
faixa de massas; baixo ou nenhum ruído; alta
estabilidade; resposta independente da massa;
detecção simultânea; resposta rápida. Do ponto de
vista prático, deveria apresentar pouca ou nenhuma
manutenção; durabilidade; facilidade de ser
substituído e barato. Nenhum detector existente no
mercado preenche estes requisitos desejáveis, ficando
a escolha dependendo do projeto do equipamento e
dos requisitos analíticos para o qual o equipamento
será utilizado. Na prática, na maioria dos
instrumentos utilizados para o acoplamento LC/MS,
em especial do tipo quadrupole e “íon trap”, as
multiplicadoras de elétrons (EM) apresentam uma boa
razão entre custo e benefício, sendo as preferidas.
Nos sistemas MS nos quais o analisador é do tipo TOF
a parte eletrônica do detector precisa registrar o
espectro de massas completo dentro do tempo de voo
dos íons, usualmente na faixa entre 1 e 100 µs, com
largura de pico da ordem de nano-segundos (ns). Os
detectores empregados neste caso usam velocidades
de amostragem da ordem de GHz, o que ainda limita a
resolução do TOF quando adequadamente ajustado49.
A detecção de íons aprisionados e ainda em
movimento pode ser feita pela corrente induzida em
eletrodos adjacentes. No caso de um equipamento do
tipo FTICR-MS, os íons aprisionados ou em
ressonância são detectados pelas correntes que eles
induzem em um par de placas de detecção em uma
cela cúbica de ICR (Fig. 39). Uma vez que a
determinação eletrônica de frequência pode ser

bastante exata, a razão m/z pode ser determinada com
alta resolução e elevada exatidão de massa,
especialmente quando a amostra pode ser medida
mais de uma vez. Isto é possível porque sendo esta
técnica baseada na medida de corrente de imagens, a
mesma não é destrutiva, permitindo que os íons
permaneçam na cela, sejam reexcitados várias vezes e
detectados 50.
2.3. O Acoplamento entre Cromatografia

Líquida e Espectrometria de Massas
(LC/MS): Finalmente compatíveis ???

Durante os primeiros trabalhos visando o
acoplamento entre técnicas cromatográficas e
espectrometria
de
massas,
a
discussão
invariavelmente terminava na seguinte disputa: a
cromatografia era um “mero” sistema de introdução
de amostras para a espectrometria de massas, ou a
espectrometria de massas era um “mero” detector para
cromatografia? Certamente as duas correntes
encontraram seus defensores, a ponto de uma empresa
americana haver cunhado, na década de 1970, o termo
“mass selective detector” (MSD) para descrever um
espectrômetro de massas dedicado a funcionar como
detector
para
cromatografia
gasosa.
Os
cromatografistas achavam a espectrometria de massas
muito complexa e cara para ser utilizada como
detector, e os espectrometristas de massas achavam a
cromatografia desnecessária para seus estudos.
A popularização das duas técnicas mostrou
aos usuários o que cada uma delas tem de melhor: a
cromatografia como uma técnica de separação e a
espectrometria de massas, de identificação.
Certamente os extremistas ou radicais, de qualquer
dos lados – como o pesquisador americano, que em
seu website escreve que se uma análise não pode ser
feita por espectrometria de massas é
porque não vale a pena fazê-la - não
contribuem nem um pouco, como em
outros campos do conhecimento, para o
avanço na área. Os menos radicais
perceberam, há muito tempo, que o
acoplamento entre elas pode trazer
benefício para ambas as áreas,
especialmente com as novas exigências
de melhora na sensibilidade dos
métodos, aumento na complexidade das
amostras, exigência de maiores critérios
para identificação de compostos de
interesse na área ambiental, saúde,
forense, alimentos e outras. A
simplificação dos computadores para o
Figura 39. Esquema de um detector do tipo corrente-imagem para FTICR MS.
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nível pessoal (PC) com custos razoáveis e
desempenho muito superior, fez com que na década
de 1980 o acoplamento GC/MS já fosse uma técnica
analítica madura. Devido às diferenças existentes
entre as propriedades de gases e líquidos, a
cromatografia líquida acoplada a espectrometria de
massas (LC/MS) não conseguiu o mesmo êxito.
Varias interfaces foram desenvolvidas na tentativa de
acomodar o eluente da coluna de HPLC em elevada
pressão e volumes: introdução direta de líquidos
(DLI); correia giratória (“moving belt”) spray
térmico (“Thermospray”); feixe de partículas
(“Particle Beam”) e outros. Entretanto, o
acoplamento somente começou a se tornar popular
após o desenvolvimento das técnicas de ionização a
pressão atmosférica (API), notadamente o
“Elesctrospray”, ocorrido no final da década de 1980
e início da década seguinte. Nos últimos anos, uma
grande melhora tem sido vista no desempenho dos
cromatógrafos, espectrômetros de massas e no
acoplamento entre eles. Ainda assim, o acoplamento
entre cromatografia líquida e espectrometria de
massas não atingiu, até o momento, a mesma
popularidade do acoplamento GC/MS, por diversas
razões. Uma delas certamente é a demora na
miniaturização da LC quando comparada com a GC, e
as perdas dela decorrentes. Outro fato é que enquanto
em GC/MS podemos contar com a ionização via
impacto com elétrons (EI) para estudos estruturais,
esta técnica não teve êxito em LC/MS, especialmente
devido à ionização da fase móvel de massa molecular
próxima a compostos de comum interesse na técnica
(em GC emprega-se usualmente H2 ou He como fase
móvel, o que não interfere na formação de íons de
interesse na técnica). Em LC/MS utiliza-se técnicas
de ionização a pressão ambiente (API), consideradas
técnicas brandas de ionização as quais geram poucos
íons para ajudarem na determinação da estrutura
química dos analitos investigados. Assim, a técnica
LC/MS tem, até o momento, sido mais empregada em
rotina de estudos para confirmação de compostos alvo
do que determinação da identidade dos compostos
desconhecidos de interesse. O desenvolvimento e
posterior aprimoramento das técnicas denominadas
“tandem MS” (MS/MS ou MSn) representam um
grande avanço no acoplamento com cromatografia,
gerando sistemas como LC/MS/MS que se tornaram
bastante populares nos últimos anos. Este
acoplamento será motivo de outro trabalho nesta
série, a ser publicado em outro número do Scientia
Chromatographica.
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