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13/ Setembro/ 2010 (Segunda-feira)
08:00 – 17:00

SHORT-COURSES

08:00 – 09:00
09:00 – 17:00

Retirada de Material. Inscrições
Cursos

1.

Avanços Recentes em HPLC				
Coordenador:

Profa.Dra. Maria Eugênia Queiroz			

sala 8 (Chilan)

Universidade de São Paulo, FFCLRP
2.

LC/MS & LC/MS/MS					
Coordenador:

Prof. Dr. Fernando M. Lanças			

sala 7 ( Bariloche)

Universidade de São Paulo, IQSC
3.

Avanços Recentes em GC Capilar e GC/MS		
Coordenador:

Profa. Dra. Elena Stashenko			 sala 6 (Vermount)

Universidade Santander, Colômbia
4.

Determinação de Resíduos e Contaminantes em Alimentos e Fluidos Biológicos 		
Coordenador:

Prof. Dr. Álvaro dos Santos Neto

		sala 5 (Courchevel)

IQSC/USP
17:00		

Encerramento dos cursos

17:00 – 19:00

Wellcome drink com os participantes dos cursos e docentes.

17:00 – 19:00

Recepção dos congressistas e entrega de matéria.

14/ Setembro/ 2010 (Terça-feira)
08:30 – 10:00

Cerimônia de Abertura - Auditório ASPEN
F. M. Lanças
Universidade de São Paulo
Instituto de Química de São Carlos (SP) – Brasil
Maria Eugênia Queiroz
Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (SP) – Brasil
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E. Stashenko
Universidad Industrial de Santander, Colômbia
•Homenagens ao Prof. Dr. Remolo Ciola
•Conferência de Abertura:

			
“Two-Dimensional Liquid Chromatography”
			P. Schoenmakers
			
University of Amsterdam, The Netherlands

10:00 – 10:30

Coffee break. Abertura da Exposição. – Grande Salão

10:30 – 12:30
Seminários Técnicos/Exposição/Pôsteres
Pôsteres: (Sessões A,B,C,D,E,F)
Seminários Técnicos

Sala Bariloche [sala 7]
10:30 – 11:00		
11:00 – 11:30		
11:30 – 12:00		
12:00 – 12:30		

Perkin Elmer
Applied
Waters
Dionex

Sala Chilan [sala 8]
10:30 – 11:00		
11:00 – 11:30		
11:30 – 12:00		
12:00 – 12:30		

Permution
Agilent
Agilent
Jasco-Cromatec

12:30 - 14:00		

Almoço - visita à Exposição

14:00 – 17:30		

Simpósios Satélite

SS-01
			

Produtos Naturais/Fitoterápicos				
sala 5 (Courchevel)
Coordenador:
Norberto Peporine Leite (FCFRP-USP)		

SS-02
			

“Green-Chemistry”/ Meio Ambiente			
Coordenador:
Renato Zanella (UFSM-SC)		

SS-03
			

Análise de Compostos Voláteis: Aromas,Fragrâncias,Óleos Essenciais			
Coordenador:
Fábio Augusto (UNICAMP-IQ)		
sala 7 ( Bariloche)

SS-04
			

Acoplamento Cromatografia-MS				
Coordenador:
Álvaro dos Santos Neto (IQSC-USP)

6

sala 6 (Vermount)		

sala 8 (Chilan)		
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15:30 – 16:00
17:30		

Coffee-break 						
Encerramento dos Simpósios Satélite

Grande Salão

17:30-18:30 Discussão da Sessão de Pôsteres
19:30 – 21:00

Cock-Tail de Confraternização

15/ Setembro/ 2010 (Quarta-feira)
08:30 – 10:00		

Conferências Plenárias		

Auditório ASPEN

08:30 – 09:10
Sampling of Biogenic Volatile Organic Compounds
			Elena Stashenko
			
Universidad Industrial de Santander, Colômbia
09:10 – 09:50

Conferência Plenária 			

Auditório ASPEN

“Comprehensive and Multidimensional GC with Mass Spectrometry, with Innovative Approaches to NMR
Spectroscopy for Improved Chemical Characterization”.
Philip J. Marriott
RMIT University, Australia

09:50 – 10:00

Discusssão sobre a Sessão		

Auditório ASPEN

10:00		

Coffee-break			

[Exposição] Grande Salão

10:30 – 12:30

Seminários Técnicos		

[vide Programa]

Sala Bariloche [sala 7]
10:30 – 11:00		
11:00 – 11:30		
11:30 – 12:00		
12:00 – 12:30		

Nova Analitica
Nova Analitica
Nova Analitica
Nova Analitica

Sala Chilan [sala 8]
10:30 – 11:00		
11:00 – 11:30		
11:30 – 12:00		
12:00 – 12:30		

VETEC
Allchrom
Sigma-Alcrich
Incotech
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12:30		

Intervalo – Almoço – Exposição

14:00 – 17:30		

Simpósios Satélite

SS-05
		

Resíduos e Contaminantes em Alimentos				
Coordenador:
Adélia Araujo (ITEP-PB)

sala 5 (Courchevel)

SS-11
		

Técnicas Modernas de Preparo de Amostras: SPME, SBSE,LPME,MEPS, sala 6 (Vermount)
Coordenador:
Maria Eugenia Queiroz (FFCLRP-USP)

SS-07
		

Técnicas Modernas em HPLC: U-HPLC, LC-capilar, LCxLC, Fast LC.				
Coordenador:
Isabel C.S.Fontes (IQ-UNICAMP)			
sala 7 ( Bariloche)

SS-08
Caracterização cromatográfica de combustíveis fósseis e renováveis e seus derivados		
										 sala 8 (Chilan)
		
Coordenador:
Fátima Dutra (CENPES-Petrobrás-RJ

15:30 – 16:00

Coffee-break			

[Exposição] Grande Salão

17:30		

Encerramento dos Simpósios Satélite

17:30 – 18:30

Discussão dos Posteres		

18:30		

Encerramento das atividades do dia. Noite Livre.

[Exposição] Grande Salão

16/ Setembro/ 2010 (Quinta-feira)
08:30 – 10:00		
08:30 – 09:10
			
			

Conferências Plenárias		

Auditório ASPEN

“Germania-based Sol-gel Sorbents and Stationary Phases in Separation Science”
Abdul Malik
University of South Florida, USA

09:10 – 09:50
Conferência Plenária 			
Auditório ASPEN
			
“New Trends for Sorption-Based Methods”
			J.M.F. Nogueira
			
University of Lisbon, Portugal
09:50 – 10:00
10:00		
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Discusssão sobre a Sessão			
Coffee-break				

Auditório ASPEN
[Exposição] Grande Salão
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10:30 – 12:30		

Seminários Técnicos		

Sala Bariloche [sala 7]
10:30 – 11:00		
11:00 – 11:30		
11:30 – 12:00		
12:00 – 12:30		
Sala Chilan [sala 8]

SINC
SINC
SINC
SINC

10:30 – 11:00		
11:00 – 11:30		
11:30 – 12:00		
12:00 – 12:30		
12:30			

MERCK
MERCK
LECO
Livre
Intervalo – Almoço – Exposição

14:00 – 17:30		

Simpósios Satélite		

SS-09
		

[vide Programa]

Cromatografia Gasosa Multidimensional/Comprehensive					
Coordenador:
Elina B. Caramão (UFRGS-RS)			
sala 5 (Courchevel)

SS-10
OMICS/Bioanalítica: Proteoma, Genoma, Metabolômica, Lipodômica,etc.			
										sala 6 (Vermount)
		
Coordenador:
Carlos Bloch Jr. (EMBRAPA, Cenargem-DF)
SS-06
		

Avanços Recentes na Análise de Fármacos em Fluidos Biológicos
Coordenador:
Guilherme Titato (USP-IQSC)			

sala 7 (Bariloche)

SS-12
Aplicações de Técnicas Cromatográficas e Afins em Análise Clínica/Toxicológica		
										sala 8 (Chilan)
		
Coordenador:
Mauricio Yonamine (FCF-USP-SP)
		

15:30 – 16:00		Coffee-break.				[Exposição]
17:00			

Encerramento dos Simpósios Satélite

17:30 – 18:30		

Discussão dos Pôsteres			

18:30 – 20:00		

Sessão de Encerramento do SIMCRO 2010

[Exposição]

				
Premiações, anúncios, balanço do evento.
				Confraternização de Encerramento.
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PILARES DA CROMATOGRAFIA

Scientia Chromatographica Vol.2, N°3, 13-17, 2010
Instituto Internacional de Cromatografia
ISSN 1984-4433

Alguns Antecedentes da Cromatografia por Troca
Iônica

Carol H. Collins
Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Química
13083-970 Campinas (SP)

Resumo
Este artigo sobre “Pilares de Cromatografia” descreve
a técnica de separação, hoje chamada de cromatografia por troca
iônica, desde os seus antecedentes antigos até o início do século
vinte. O processo de troca iônica foi aplicado no Oriente Médio por
Moisés, Aristóteles e outros; na Idade Média, por alquimistas. No
século dezenove foi descrito, inclusive, com uma proposta sobre o
seu mecanismo de troca. Por essas razões, poderia ser considerada a
técnica cromatográfica mais antiga.

Abstract
This chapter of “Pillars of Chromatography” describes the
antecedents from antiquity up to the beginning of the twentith century
of the separation method today called ion exchange chromatography.
The process of ion exchange was applied in the Middle East by
Moses, Aristotle and others, in the Middle Ages by alchemists and
described, incluing with a proposal of the ion exchange mechanism,
in the nineteenth century. Thus, ion exchange chromatography could
be considered the oldest chromatographic technique.

*e-mail: chc@iqm.unicamp.br

Palavras-chave
História da cromatografia;
Cromatografia por troca iônica;
Cromatografia por troca catiônica;
Cromatografia por troca aniônica.

Keywords
History of chromatography; Ion
exchange chromatography; Cation
exchange chromatography; Anion
exchange chromatography.
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Como descrito nos capítulos anteriores,
a técnica de separação chamada cromatografia
recebeu essa denominação no início do século vinte,
nome dado pelo russo Michael S. Tswett à técnica por
ele desenvolvida para separar diversos compostos
dos extratos de plantas em colunas recheadas com
sólidos, como carbonato de cálcio ou inulina, através
da passagem de um solvente apolar. Devido a isso,
Tswett é considerado o “pai” dessa técnica, não
somente por ter sugerido o nome, mas, principalmente,
por ter descrito corretamente o processo de adsorção
envolvido [1]. Entretanto, outros pesquisadores já
haviam utilizado colunas recheadas com diferentes
sólidos para realizar separações, principalmente de
frações de petróleo, sem compreenderem exatamente
o fenômeno envolvido [1].
Na metade do século dezenove, F.F. Runge
e, separadmente, C.F. Schoenbein e seu aluno/
colaborador Friedrich Goppelsroeder, descreveram
separações por cromatografia em papel, atribuindo
as separações por eles realizadas simplesmente
à “ação capilar”, deixando para A. J. P. Martin e
seus colaboradores, A. H. Gordon e R.Consden,
descreverem corretamente, somente em 1944, o
mecanismo de partição envolvido na cromatografia
em papel [2].
A cromatografia em camada delgada teve
história similar. Os experimentos inicias, sem chamar
a atenção de outros pesquisadores, aconteceram no fim
do século dezenove, e o seu mecanismo de adsorção foi
reconhecido em 1938 [3], entretanto a técnica começou
a ser empregada pelos pesquisadores somente depois
que o processo envolvido foi padronizado [4].
Os primórdios da cromatografia por troca
iônica datam de épocas mais remotas. O processo de
troca iônica, sem esse nome ou sem a descrição do
mecanismo do processo envolvido, foi mencionado
na Bíblia. Como descrito no Exodus [5], Moisés, que
viveu de cerca de 1592 a.C. a 1472 a.C., foi o líder
dos judeus durante sua longa caminhada do Egito até
a Terra Prometida (Figura 1), passando através do
Mar Vermelho e percorrendo um trecho do deserto.
Durante essa perambulação no deserto, depois de três
dias sem terem água para beber, eles encontraram um
pequeno lago em um lugar hoje chamado “Marah”,
que, em hebreu, significa água amarga. Olhando para
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a água, o povo apelou para que Moisés fizesse alguma
coisa, uma vez que eles estavam com muita sede.
Moisés pediu a Deus, que deu um sinal para Moisés:
que ele arrancasse alguns galhos de uma determinada
árvore que crescia perto do lago e os jogasse na água.
Feito isso, a água se tornou passível de ser bebida.

Figura 1. Rota provável percorrida por Moisés e pelos
judeus do Egito até o Mar Morto, passando pelo local hoje
chamado Marah (modificado da referência 6).

Certamente o que aconteceu foi um
processo de troca iônica, com alguns dos cátions e
ânions presentes na água “trocados” por íons menos
desagradáveis ao paladar. Entretanto, esse bom
exemplo do processo de troca iônica não implica que
Moisés tenha sido “o primeiro cromatografista”. A
definição de cromatografia indica que o processo
cromatográfico envolve a passagem de uma fase
móvel, contendo as substâncias em estudo, através
de uma fase estacionária [7]. O exemplo do processo
de troca iônica descrito no Exodus considera água
parada e não em movimento.
Tal episódio, descrito na Bíblia, é somente
a primeira de várias descrições da aplicação do
processo de troca iônica (sem, obviamente, utilizar
esse nome para o que acontecia) que existem em
textos antigos. A Problemática [8], um dos escritos
de Aristóteles (384 a.C. a 322 a.C.), descreve o uso de
filtros de areia em jarras para a purificação da água do
mar, indicando que novas jarras são necessárias para
purificar cada nova porção.
De acordo com Lucy [9], no Sylva Sylvarum

www.scientiachromatographica.com

Alguns Antecedentes da Cromatografia por Troca Iônica					
or A Naturall Historie in Ten Centuries, Sir Francis
Bacon (1561-1626) também descreveu um método
de obter água potável da água do mar, usando areia.
Para isso, na areia situada um pouco acima do nível
do mar alto, era necessário cavar um poço a uma
profundidade maior que a do nível baixo do mar.
Dessa forma, quando o mar voltasse, a água sem sal
ficava armazenada dentro desse poço.
Um farmacêutico, Johann Rudolf Glauber
(1604-1670) (Figura 2), famoso por seu “sal
mirabilis” (sal milagroso, também chamado “sal de
Glauber”), sulfato de sódio, que ele vendia com muito
sucesso como um laxativo, também desenvolveu
vários processos para melhorar a qualidade do
vinho. Um deles consistiu em transformar vinho
tinto em vinho branco, que era considerado de maior
requinte na época, passando-o através de um sólido,
provavelmente um determinado tipo de solo [10].

Carol Collins

de química agrícola, Prof. J. Thomas Way. Em 1848
H.S. Thompson relatou ao Prof. Way os resultados
de alguns experimentos que ele havia realizado, com
diferentes solos, na tentativa de remover amônia de
esterco líquido (esses resultados foram publicados
em 1850 [11]). De acordo com Way, Thompson falou
que, após a filtração da urina através de um solo
argiloso, o líquido resultante não havia apresentado
nem cor nem odor: “it went in manure and came out
water” (“ele entrou como esterco e saiu como áqua”).
Em 1850, Prof. Way apresentou um trabalho
na reunião da Sociedade Royal de Agricultura da
Inglaterra, no qual descrevia uma longa série de 96
experimentos que ele havia realizado com diversos
solos, sendo tal apresentação publicada no mesmo ano
(Figura 3) [12]. O Prof. Way iniciou os experimentos
para investigar as observações de Thompson e
estendê-las a fim de verificar o comportamento de
esterco líquido, semisólido e sólido nos diferentes
tipos de solo. Neste trabalho de 63 páginas, pouco
se discutiu sobre os efeitos de troca iônica, sendo
a ênfase dada para a determinação do efeito dos
diferentes tipos de esterco nos diversos solos.

Figura 3. Título do trabalho de 1850 [12 ], no qual Prof. J.T
Way descreveu seus estudos com esterco e solos.
Figura 2. Johann Rudolf Glauber

Um trabalho apresentado à Sociedade Royal
(da Grã Bretanha), em 1739, por Dr. Stephen Hayes,
revisou as tentativas de purificar a água do mar
(“Some attempts to make sea-water wholesome”) e
mostrou que até um litro de água potável poderia ser
obtido por filtração da água em uma dada pedra, mas
não mais que essa quantidade [9].
Nenhum desses pesquisadores/escritores fez
sugestões sobre o que estava acontecendo. A proposta
do mecanismo, de uma troca de íons entre os íons
presentes no sólido e os íons presentes no fluido
passando através do sólido, é atribuída a um professor

O objetivo do Prof. Way foi obter
informações sobre o comportamento dos estercos
nos solos, qual seria a sua vida ativa no solo e quanto
deveria ser aplicado para uma dada finalidade, mas
não para a purificação da água, como foi o objetivo
dos trabalhos anteriores. Como resultado, ele
recomendou diferentes tipos de esterco e diferentes
frequências de aplicação para tipos variados de solos.
Entretanto, ele também se interessou em
saber qual era o processo envolvido e, em 1852,
apresentou um outro trabalho à Sociedade Royal da
Agricultura da Inglaterra, publicado no mesmo ano
[13] (Figura 4). Nesse trabalho, detalhou seus estudos
com soluções além das originadas do esterco e, nele,
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também propôs que o processo que estava sendo
observado envolvia trocas das espécies, chamadas
íons, como proposto por Jöns Jacob Berzelius
(1779-1848) alguns anos antes, com as que existiam
em certas soluções. Ou seja, propôs que o efeito no
solo havia sido de troca de alguns dos constituintes
do líquido por quantidades equivalentes de espécies
com o mesmo tipo de carga presentes nos solos, e
que certos íons poderiam ser trocados com mais
facilidade que outros. Diferentes solos continham
diferentes quantidades desses íons e, por isso, foram
mais ou menos efetivos na retenção de alguns íons
importantes, como fertilizantes quando expostos ao
esterco líquido. Resumindo, o mecanismo foi de troca
iônica.

era eluída com uma solução de hidróxido de sódio
e determinada colorimetricamente com o reagente
de Nessler, usando um método desenvolvido pelo
mesmo grupo [18]. Um outro fato interessante é que
esses autores também mostraram, em nota de rodapé
do trabalho publicado, que um pouco desse mesmo
Permutit poderia ser usado para “purificar” água de
torneira, não precisando, dessa forma, de usar água
destilada para realizar a determinação.

Figura 4. Título do trabalho de 1852 [13], no qual Prof.
J.T Way demonstrou que suas observações sugeriam que o
mecanismo fosse o de troca iônica.

Os resultados de Thompson e Way
imediatamente catalisaram vários outros trabalhos
realizados por químicos agrícolas e por geoquímicos,
entretanto isso se deu cerca de 50 anos antes de o
interesse dos químicos ser despertado. No início do
século vinte, um químico alemão, Dr. Robert Gans,
descreveu o uso de zeólitos naturais e sintéticos,
especialmente os silicatos de alumínio, para o
amolecimento da água [14,15]. Ele sintetizou um
zeólito que chamou de “Permutit”, um silicato de
sódio e alumínio, e o comercializou em 1906 para a
purificação da água (Figura 5), processo similar ao
que se aplica ainda hoje.
Em 1917, Folin e Bell [17] utilizaram um
dos Permutit (produto da firma Permutit, E.U.A.)
para a separação e quantificação de amônia em
urina. Para isso, a urina era colocada em contato
com o Permutit na forma sódica em uma razão de
1 g desse zeólito para reter 12-13 mg de amônia de
uma solução neutra. Após adsorção e lavagem do
sólido com água em um tubo apropriado, a amônia
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Figura 5. Foto publicada no Popular Science Monthly [16],
ilustrando um sistema comercializado para o amolecimento
da água em escala industrial pelo processo de Gans. O
recipiente, na parte superior, contém a solução para a
regeneração do zeólito trocador. A parte inferior mostra
um recipiente contendo pedacinhos de mármore acima do
Permutit.

O primeiro trabalho que aplicou Permutit
(na forma sódica) em uma coluna cromatográfica
verdadeira foi o de Whitehorn [19], que realizou um
estudo extensivo sobre os tipos de aminas que poderiam
ser retidas por essa substância. Quase todas as aminas
classificadas como bases fortes, principalmente as
aminas alifáticas, foram retidas, entretanto as aminas
mais fracas, como a maioria das aminas aromáticas,
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não foram retidas quantitativamente. Amidas,
incluindo uréia, também não foram retidas, enquanto
alguns aminoácidos, especificamente lisina, histidina
e arginina, foram retidos. As eluições das aminas
retidas foram realizadas com hidróxido de sódio ou
com uma solução saturada de cloreto de potássio.
A primeira descrição sobre o uso de uma
coluna com um trocador aniônico foi feita por
A. Bahrdt [20]. Ele utilizou uma outra forma de
Permutit, contendo íons de cloreto em uma coluna
(Figura 6) para reter e determinar íons de sulfato em
diversas águas.

Figura 6. Sistema de coluna utilizado por Bahrdt. A letra
“p” indica a posição do zeólito sintético Permutit em forma
de trocador aniônico (modificado da referência 20).

Carol Collins

Como se pode notar, o processo de
cromatografia por troca iônica também foi conhecido
e aplicado antes que Tswett tivesse descrito a
“cromatografia”, inclusive com proposição de
mecanismo. Sendo assim, a troca iônica poderia
ser considerada uma das técnicas cromatográficas
mais velhas. Entretanto, suas primeiras aplicações
analíticas somente ocorreram no inicio do século
vinte.
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Resumo
O preparo de amostra é uma etapa fundamental no
método analítico e, em cromatografia líquida, leva ao aumento da
seletividade, sensibilidade, precisão e exatidão. Novas tecnologias,
tais como: miniaturização, automação e injeção direta de amostra,
têm sido desenvolvidas para atender a demanda por métodos
mais eficientes e com menor manuseio das amostras e geração de
resíduos. Este artigo versa sobre algumas das tendências atuais em
preparo de amostras (método QuEChERS, microextração em fase
líquida e preparo de amostra on-line) para cromatografia líquida.
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Abstract
Sample preparation is a crucial step in establishing a
selective, sensible, precise and accurate liquid chromatography
method. New technologies, such as miniaturization, automation and
on-line sample injection, have been developed in order to attend
the demand for more efficient methods with less samples handling
and residues. This work shows some current trends on sample
preparation (QuEChERS method, liquid-phase microextraction and
on-line sample preparation) for liquid chromatography.
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1 Introdução
O preparo de amostras antes da análise
instrumental é um requisito essencial para o
estabelecimento de um método cromatográfico
sensível e seletivo destinado à análise de traços em
matrizes complexas.
Os métodos de preparo de amostras têm
evoluído para atender as demandas analíticas e
acompanhar o aumento da eficiência cromatográfica,
resultante das novas instrumentações e fases
estacionárias.1 Com isso, concretiza-se o intuito
de se aumentar a produtividade analítica e,
simultaneamente, diminuir a geração de resíduos.
Este artigo versa sobre algumas das tendências
atuais dos métodos de preparo de amostras (método
QuEChERS, microextração em fase líquida e preparo
de amostra on-line) para a quantificação de analitos
em diversas matrizes por cromatografia líquida (LC,
Liquid Chromatography).

Método QuEChERS
Em 2003, Anastassíades et al.2 propuseram
um novo método de preparo de amostra para a
análise de resíduos de pesticidas em frutas e vegetais,
com o intuito de superar as limitações dos métodos
multirresíduos de extração empregados na época.
Durante o desenvolvimento desse método, que
foi denominado QuEChERS (Quick Easy Cheap
Effective Rugged and Safe), os seguintes parâmetros
foram avaliados: quantidade de amostra, natureza do
solvente extrator, forma de agitação, efeito da adição
de sais para promover a partição líquido-líquido e
facilitar a separação de fases, utilização de padrão
interno e o tipo de sorvente empregado na extração
em fase sólida dispersiva. De forma resumida, o
procedimento de preparo otimizado (para 10 g de
amostra), envolve as seguintes etapas: extração dos
analitos com acetonitrila (10 mL), adição de 1 g de
NaCl e 4 g MgSO4 para a etapa de partição/extração,
adição do padrão interno (trifenilfosfato) e, na última
etapa, uma alíquota do extrato (1 mL) é colocada
em contato com uma mistura contendo 25 mg do
sorvente de troca aniônica n-propil-etilenodiamina
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e 150 mg de MgSO4. Após agitação e centrifugação,
o sobrenadante é injetado no sistema cromatográfico
para análise.2
O método QuEChERS apresenta altos
percentuais de recuperação (> 85%) para diversas
classes de compostos e possibilita o preparo de 6 a 12
amostras em 30-45 min por um único analista, sendo
possível extrair de uma mesma amostra compostos de
diferentes polaridades, facilitando assim as análises
de multirresíduos.2
Desde a sua publicação, algumas modificações
no método original vêm sendo propostas, visando
melhorar a extração de compostos que se degradam em
meio ácido ou alcalino, dentre elas, o tamponamento
dos extratos em pH 4-5 com ácido acético e acetato
de sódio. Para não aumentar o número de etapas do
método original, o ácido acético (1%) é adicionado
à acetonitrila, e o NaCl é substituído por acetato de
sódio.3
Uma
excelente
revisão
sobre
o
desenvolvimento/modificações
do
método
QuEChERS e suas aplicações na área de alimentos,
empregando cromatografia líquida com detecção por
espectrometria de massas, foi publicada na Química
Nova, em 2009.4 Outras referências publicadas em
2009 e 2010 que utilizam o método QuEChERS no
preparo de amostras são apresentadas na Tabela 1.

Microextração em Fase Líquida
A
extração
líquido-líquido
(LLE,
Liquid-Liquid Extraction) ainda hoje é uma técnica
bastante utilizada para remoção de interferentes
presentes em matrizes complexas. No entanto, as
limitações da LLE são bem conhecidas: formação
de emulsões - o que resulta em grande consumo
de tempo para separação das duas fases imiscíveis,
várias etapas e grande manipulação da amostra,
consumo de grandes quantidades de amostras e de
solventes orgânicos ultrapuros, muitas vezes tóxicos
e agressivos ao meio ambiente. A miniaturização da
LLE foi desenvolvida com o intuito de minimizar
essas desvantagens, bem como aumentar a eficiência
de extração dos analitos e o número de análises por
tempo.15
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Tabela 1. Aplicações do método QuEChERS no preparo de amostras para LC.
Analito

Matriz

Detector
(LQ ou LD)

Ref.

Micotoxinas

Farinha de trigo

MS
(LQ: 4 – 100 µg/kg)

5

Micotoxinas e metabólitos

Silagem de milho

MS
(LD: 1 – 739 µg/kg)

6

Frutas e vegetais

MS
(LQ: 10 ng/g)

7

Frutas e vegetais

MS
(LQ: 5 µg/kg)

8

Frutas, vegetais e cereais

MS
(LQ: 10 ng/g)

9

Ftalatos

Gelatina de Frutas

MS
(LQ: 0,28 – 11,25 ng/mL)

10

Almitraz e metabólitos

Frutas

MS
(LQ: 0,4 – 3,5 µg/kg)

11

PAH

Peixes

F
(LQ: 0,12 – 1,90 ng/g)

12

Fármacos de uso
veterinário

Carne de frango

MS
(LQ: 2 – 200 µg/kg)

13

Leite e fígado bovinos

MS
(LQ: 5 – 10 µg/kg)

14

Pesticidas

LQ: limite de quantificação; LD: limite de detecção; PAH: hidrocarbonetos aromáticos policíclicos; MS: espectrômetro de
massas; F: detector de fluorescência.

Atualmente,
várias
técnicas
de
microextração em fase líquida (LPME, Phase
Liquid Microextraction) têm sido empregadas
no preparo de amostras para análise por LC
e, dentre elas, destacam-se a microextração
líquido-líquido dispersiva (DLLME, Dispersive
Liquid-Liquid Microextraction), a microextração em
fase líquida com fibras ocas (HF-LPME, Hollow-Fiber
Liquid-Phase Microextraction) e a microextração
com gota suspensa (SDME, Single-Drop
Microextraction).16-18
A DLLME, introduzida por Rezaee et al.19
em 2006, utiliza uma mistura de dois solventes
orgânicos, um com alta densidade e imiscível em
água (solvente extrator) e outro miscível no solvente
extrator e em água (solvente dispersor). Quando essa
mistura é rapidamente injetada na solução da amostra,
uma grande turbulência é produzida, acarretando
a formação de uma emulsão de gotículas que se

dispersam por toda a amostra. Após a centrifugação
da solução turva, a fase sedimentada (gotículas
constituídas pelo solvente extrator e analito) é retirada
e analisada.20 A Figura 1 ilustra as diferentes etapas
envolvidas na DLLME.

Figura 1. Representação esquemática do procedimento de
DLLME. Adaptada da ref. 17
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Pedersen-Bjergaard
e
Rasmussen21
desenvolveram a técnica de HF-LPME. Nesse tipo
de extração, um solvente orgânico imiscível em água
é imobilizado nos poros de uma fibra oca porosa, e
o interior da fibra (lúmen) é preenchido com poucos
microlitros de uma solução aceptora (aquosa ou
orgânica). Os analitos são extraídos da amostra
aquosa (fase doadora) pelo solvente orgânico,
imobilizado nos poros da fibra e transferidos para
a solução aceptora presente no lúmen da fibra oca.
Após a extração, a solução aceptora é injetada no
sistema cromatográfico.
Quando o solvente orgânico imobilizado
nos poros da fibra é igual ao solvente aprisionado no
interior dela, tem-se uma HF-LPME de duas fases
(Figura 2a) que, em geral, é utilizada para a extração
de analitos neutros. Uma vez que a fase aceptora é
orgânica, esse modo de extração é compatível com
LC no modo normal de eluição. Na HF-LPME de três
fases (Figura 2b), usada para extração de compostos
ionizáveis, o solvente orgânico também é imobilizado
nos poros da fibra oca, mas uma solução aquosa é
aprisionada no seu interior. Nesse sistema, os analitos
são transferidos da amostra aquosa para a fase
aquosa aceptora no lúmen por meio da fase orgânica
imobilizada na fibra, e, na sequência, analisados por
LC no modo reverso de eluição.22,23

A eficiência do processo de extração depende
de vários fatores como, por exemplo, dos coeficientes
de partição dos analitos, tipo de fibra oca, volumes das
fases doadoras e aceptoras, tipo de solvente orgânico,
pH da fase doadora, composição da solução aceptora,
tempo e temperatura de extração, dentre outros.16,22
Na SDME, a fase extratora é uma gota de
um solvente orgânico imiscível em água (tipicamente
poucos microlitros) suspensa na ponta da agulha
de uma microsseringa de LC. A gota, na qual
os analitos sofrem partição, depois de exposta à
amostra, é retraída para a seringa e, então, injetada
no cromatógrafo. Os dois principais modos da
SDME são por imersão direta (DI-SDME, Direct
Immersion Single-Drop Microextraction) e no
headspace (HS-SDME, Headspace Single-Drop
Microextraction).17,24
No modo DI-SDME, a microgota é imersa
na solução da amostra, e os analitos (apolares e de
média polaridade) são extraídos para a fase extratora
(Figura 3a). A agitação mecânica é empregada para
acelerar o transporte dos analitos do meio da solução
para a vizinhança da gota. No modo headspace,
(HS-SDME), empregado para compostos voláteis e
semivoláteis, a microgota é suspensa na região sobre
a amostra, contida em um frasco de amostragem,
onde os analitos são transportados através da barreira
de ar antes de atingirem a gota (Figura 3b).17

Figura 2. Representação esquemática da HF-LPME com
duas fases (a) e três (b). Adaptada da ref. 23
Figura 3. Representação esquemática da DI-SDME (a) e
HS-SDME (b). Adaptada da ref. 15
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Na SDME, assim como nas demais técnicas
de microextração, a otimização dos parâmetros
experimentais é de fundamental importância para
garantir uma eficiente extração dos analitos. Tais
parâmetros incluem: escolha do solvente extrator,
tempo de extração, pH da amostra, agitação da

amostra, força iônica do meio e volumes da amostra
e da gota extratora.17
A Tabela 2 apresenta algumas aplicações da
DLLME, HF-LPME e SDME no preparo de amostras
para LC.

Tabela 2. Aplicações das técnicas de microextração em fase líquida (LPME) no preparo de amostras para LC.
Tipo de Extração

Analito (Matriz)
Medroxiprogesterona (águas)

DLLME

Auxins (plantas)
Bisfenol A (águas)

HF-PLME
(2 fases)

25
26
27

DAD
(LD: 5,6 – 23,8 µg/kg)

28

β-Artemeter e dihidroartemisinina
(plasma)

MS
(LQ: 5 ng/mL)

29

Surfactante de amônio quaternário
(águas)

MS
(LD: 0,9 µg/L)

30

Fluoxetina e norfluoxetina (plasma)
Metabólitos da venlafaxina
(microssoma)

DI-SDME

UV
(LQ: 0,5 µg/L)
F
(LD: 0,02 ng/mL)
UV
(LD: 0,07 µg/L)

Ref.

Quinilonas (músculo de porco)

Diuréticos (urina)

HF-PLME
(3 fases)

Detector
(LQ ou LD)

Tetraciclinas (leite, plasma e águas)

MS
(LQ: 0,9 – 22,3 ng/mL)
F
(LQ: 5 ng/mL)
UV
(LQ: 200 ng/mL)
UV
(LD: 0,5 – 1 µg/L)

31
32
33
34

Fitohormônios
(água de côco)

UV
(LD: 0,9 – 4,6 ng/mL e 8,8 µg/mL)

35

Ácido salicílico (AS), ibuprofeno
(IBU) e diclofenaco (DIC) (urina)

DAD e F
(LD: 12 (AS); 40 (IBU) e 53 ng/mL (DIC) com
DAD e 2 (IBU) e 7 ng/mL (AS) com F)

36

Compostos fenólicos (águas)

UV
(LD: 4 – 9 ng/mL)

37

Anestésicos locais (urina)

UV
(LD: 0,03 – 0,05 µg/mL)

38

Pseudohipericina (PH), hipericina
(HR) e hiperforina (HF) (urina e
plasma)

UV e F
(LQ: 3 (PH); 6 (HR) e 12 ng/mL (HF) em urina e 5
(PH); 12 (HR) e 20 ng/mL (HF) em plasma)

39

UV
40
(LD: 0,2 – 2,1 ng/mL)
F
HS-SDME
PAH (águas e folhas de plantas)
41
(LD: 0,004 – 0,247 ng/mL)
UV
Anfetaminas (urina)
42
(LD: 0,3 µg/mL)
LQ: limite de quantificação; LD: limite de detecção; PAH: hidrocarbonetos aromáticos policíclicos; DLLME: microextração
líquido-líquido dispersiva; HF-LPME: microextração em fase líquida com fibras ocas; DI-SDME: microextração em gota
suspensa com imersão direta; HS-SDME: microextração em gota suspensa com headspace; UV: detector ultravioleta; F:
detector de fluorescência; DAD: detector por arranjo de fotodiodos; MS: espectrômetro de massas.
Compostos fenólicos (águas)
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(Cl-), tetrafluorborato (BF4-), hexafluorfosfato
(PF6-),
trifluormetilsulfonato
(CF3SO3-),
trifluoretanoato (CF3CO2-) e bis[(trifluormetil)
sulfonil]imida ((CF3SO2)2N-)).43-45
As propriedades físico-químicas dos ILs
são influenciadas pela natureza e tamanhos de
seus íons constituintes.46 Por exemplo, enquanto o
tetrafluorborato de 1-etil-3-metilimidazólio é solúvel
em água, o bis[(trifluormetil)sulfonil]imida de
1-etil-3-metilimidazólio, além de ser mais
denso do que o primeiro, é insolúvel em água.
Ademais, o aumento da cadeia carbônica no
1-alquil-3-metilimidazólio faz com que o IL seja mais
viscoso (Tabela 3).

O termo líquidos iônicos (ILs, Ionic Liquids)
é utilizado para descrever uma ampla classe de sais
que apresentam ponto de fusão inferior a 100 oC. Se
o sal tem ponto de fusão menor que a temperatura
ambiente (~25 °C), o IL é classificado como líquido
iônico à temperatura ambiente (RTIL, Room
Temperature Ionic Liquid).43,44
Os
ILs
são
constituídos
por
cátions
orgânicos
como,
por
exemplo,
1-alquil-3-metilimidazólio,
N-alquilpiridínio,
tetralquilamônio e tetralquilfosfônio, e ânions
inorgânicos ou orgânicos, tais como: cloreto

Tabela 3. Propriedades físico-químicas de ILs com cátions do tipo 1-alquil-3-metilimidazólio. Adaptada da ref. 47.

PF

Densidade

Viscosidade

( C)

(g/ml)*

(cP)

Solubilidade em
água*

bis[(trifluormetil)sulfonil]imida de
1-etil-3-metilimidazólio

-17

1,52

18

Insolúvel

Tetrafluorborato de
1-etil-3-metilimidazólio

6

1,248

66

Solúvel

Tetrafluorborato de
1-butil-3-metilimidazólio

-82

1,208

233

Solúvel

Tetrafluorborato de
1-hexil-3-metilimidazólio

-82

1,208

310

Parcialmente
solúvel

Líquido iônico

o

* a 25 oC, cP: centésimo de Poise

A partir do início da década de 90, após o
desenvolvimento de ILs termodinamicamente mais
estáveis, essa nova classe de solventes começou a ser
efetivamente utilizada em diversas áreas da química,
como eletroquímica, espectroscopia e separações
cromatográficas.43,48,49 Em LC, os líquidos iônicos
têm sido utilizados como aditivos/modificadores
orgânicos de fases móveis e constituintes de fases
estacionárias45,47,50 e, principalmente, como solventes
extratores em DLLME, HF-LPME e SDME.43-45,51
Comparado a outros solventes orgânicos
normalmente empregados em métodos de extração,
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os ILs apresentam uma série de vantagens, as
quais são decorrentes de suas propriedades
físico-químicas. Esses líquidos têm baixa pressão de
vapor, estabilidade térmica elevada e, normalmente,
são mais densos do que a água e outros solventes
orgânicos. A miscibilidade com água e solventes
orgânicos de diferentes polaridades varia de acordo
com o tipo de cátion e ânion constituintes.45
A alta viscosidade é uma propriedade
importante para o uso de ILs em HS-SDME e
DI-SDME, uma vez que possibilita a formação
de gotas com volumes maiores do que as gotas
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geradas com os solventes usualmente empregados
em microextração em fase líquida. Dessa forma,
a interação entre o IL e o analito é mais efetiva,
acarretando uma maior eficiência de extração. Além
disso, o volume de IL utilizado é muito pequeno
(3-10 µl), gerando, assim, uma menor quantidade de
resíduos.44

Desde a introdução de ILs como extratores
em LPME,52 em 2003, o número de publicações
que empregam esses solventes tem aumentado
anualmente. A Tabela 4 apresenta alguns trabalhos
recentes que empregam ILs em diferentes técnicas
de microextração em fase líquida no tratamento de
amostras para LC.

Tabela 4. Aplicações de ILs em técnicas de microextração em fase líquida.
Líquido Iônico

Analito (Matriz)

Tipo de
Extração

Detector
(LD)

Ref.

BMIMPF6

Anti-inflamatórios não-esteroidais (urina)

DLLME

UV
(8,3 – 3,2 ng/mL)

53

compostos fenólicos (águas)

DLLME

UV
(0,68 – 10 µg/L)

54

Pesticidas (banana)

DLLME

DAD
(0,32 – 4,66 µg/kg)

55

Inseticidas (águas)

DLLME

DAD
(0,53 – 1,28 µg/L)

56

Pesticidas (águas)

DLLME

UV
(0,1 – 5,0 µg/L)

57

PAH (águas)

DLLME

F
(0,1 – 7,0 ng/L)

58

Clorofenóis (águas)

HF-LPME

UV
(0,5 – 1,0 µg/L)

59

Sulfonamidas (águas)

HF-LPME

UV
(0,1 – 0,4 µg/L)

60

Clorobenzenos (águas)

HS-SDME

DAD
(0,10 – 0,20 µg/L)

61

1-naftilamina, N,N-dimetilanilina e
difenilamina (águas)

HS-SDME

UV
(0,09 – 0,38 µg/L)

62

tributilestanho e trifenilestanho (águas)

HS-SDME

F
(0,62 µg/L)

63

Benzofenona-3 (urina)

DI-SDME

DAD
(1,3 ng/mL)

64

Espécies de mercúrio (MeHg+, EtHg+,
PhHg+ e Hg2+) (águas)

DI-SDME

DAD
(1,0 – 22,8 µg/L)

65

compostos fenólicos e PAH (águas)

DI-SDME

UV e F
(0,03 – 0,4 µg/L)

66

HMIMPF6

OMIMPF6

BMIMPF6

HMIMPF6

PH3TFAP

LD: limite de detecção; BMIMPF6: Hexafluorfosfato de 1-butil-3-metilimidazólio; HMIMPF6: Hexafluorfosfato de
1-hexil-3-metilimidazólio; OMIMPF6: Hexafluorfosfato de 1-octil-3-metilimidazólio; PH3TFAP: tris(pentafluoretil)
trifluorfosfato de trihexil(tetradecil)fosfônio; DLLME: microextração líquido-líquido dispersiva; HF-LPME: microextração
em fase líquida com fibras ocas; HS-SDME: microextração em gota suspensa com headspace; DI-SDME: microextração em
gota suspensa com imersão direta; PAH: hidrocarbonetos aromáticos policíclicos; UV: detector ultravioleta; DAD: detector por
arranjo de fotodiodos; F: detector de fluorescência.
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Colunas de Meio de Acesso Restrito

Métodos de extração on-line têm sido
desenvolvidos objetivando a injeção direta de
amostras nos sistemas cromatográficos. Algumas das
principais técnicas de injeção direta de amostras são
descritas a seguir.

Um dos problemas associados às análises
de exógenos/endógenos em matrizes complexas,
como biofluidos, alimentos e ambientais, reside
no fato de que os analitos estão presentes em
baixas concentrações, enquanto o percentual de
macromoléculas é elevado.75
As fases de meio de acesso restrito
(RAM, Restricted-Access Media) são capazes
de excluir macromoléculas e reter pequenas
moléculas. Nessas fases, a superfície externa da
sílica é hidrofílica, enquanto os analitos são retidos
nos poros das partículas por diferentes tipos de
interações. Associando a barreira de difusão química
(hidrofílica) à barreira de difusão física (microporos),
apenas as micromoléculas são capazes de acessar o
interior dos poros. Assim, as fases estacionárias do
tipo RAM combinam os princípios da cromatografia
de exclusão, afinidade, modo reverso, troca iônica e
quiral, dentre outros.75-77
Muitas
inovações
relacionadas
ao
desenvolvimento de fases RAM têm surgido com
o objetivo de torná-las ainda mais seletivas. Como
exemplos, podemos citar as fases dos tipos catiônicas
ou aniônicas, de interações fortes ou fracas, que
são ideais para o preparo de amostras que contém
compostos ionizáveis e hidrofílicos.77
As colunas RAM podem ser usadas no
modo simples de análise, como colunas extratoras
e analíticas, ou mais comumente em sistemas de
duas dimensões, com a coluna analítica na segunda
dimensão. A última configuração, usualmente, é a
mais utilizada, uma vez que as colunas RAM, de modo
geral, apresentam uma baixa eficiência analítica.75-77

Extração em Fase Sólida on-line
A extração em fase sólida (SPE, Solid Phase
Extraction) é uma técnica de preparo de amostra bem
estabelecida.67-70 A eficiência de extração por SPE é
determinada pela maior interação dos analitos pelo
sorvente do que pela matriz e/ou eluente.
Mediante o sucesso dessa técnica
na configuração off-line,71 desenvolvimentos
tecnológicos foram feitos de modo a possibilitar o
acoplamento direto da SPE aos sistemas de LC, dando
origem à SPE on-line. A automatização propiciou uma
maior frequência analítica e diminuição do manuseio
da amostra que, por conseqüência, minimiza a
perda dos analitos associada a erros humanos de
manipulação.
Os princípios da SPE on-line inspiraram
o surgimento de novos métodos de tratamento
de amostras, porém com fases estacionárias
especiais,67,72,73 as quais são descritas a seguir.
Cromatografia de Fluxo Turbulento
Na cromatografia de fluxo turbulento (TFC,
Turbulent Flow Chromatography), como o próprio
nome sugere, opera-se em altas vazões de fase móvel
(4 a 6 mL/min), fazendo com que o tempo de análise
seja reduzido. Para isso, a fase estacionária utilizada
é de sílica, com tamanho de partícula em torno de 60
µm, permitindo grande difusibilidade das moléculas.
As pequenas moléculas se difundem rapidamente para
os poros, enquanto as macromoléculas são arrastadas
pela alta vazão de fase móvel. Como vantagens desse
tipo de limpeza de amostra, têm-se a automatização,
alta frequência analítica e reprodutibilidade. Porém,
devido à magnitude dos valores de vazão de fase
móvel empregada, a principal desvantagem é a
geração de um alto volume de resíduos.67,74
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Colunas Monolíticas e de Polímeros Molecularmente
Impressos
As fases monolíticas são consideradas
diferenciais pelo fato de serem meios contínuos
de separação, pois são formadas por uma única
rede polimérica e, principalmente, de elevada
porosidade.76-78 A existência de longos canais,
geralmente maiores que 1 µm de diâmetro, facilita a
passagem da fase móvel devido à baixa resistência

www.scientiachromatographica.com

Novas tendências em preparo de amostras

A. Dionísio, M. Batistão, V. Santos, T. Iceri, N. Cassiano, Q. Cass

à vazão do eluente, sem perda de eficiência de
separação cromatográfica.78 As vazões de fase móvel
usadas com as colunas monolíticas são de cinco a
dez vezes maiores que as das colunas convencionais
(particuladas) usadas em LC, permitindo um maior
número de análises por tempo.76
A alta porosidade confere às fases monolíticas
uma grande permeabilidade, possibilitando injeções
diretas de amostras. Os monolitos podem ser
preparados por polimerização in situ, gerando uma
rede que preenche totalmente o volume da coluna, de
modo a não apresentar os vazios entre as partículas.76,77
Uma classe de fases monolíticas que merece
destaque são as de polímeros molecularmente

impressos (MIP, Molecularly Imprinted Polymers).
Tais fases são formadas a partir de monômeros
específicos com habilidade de reconhecimento para
uma molécula modelo. As fases MIP são sintetizadas
por copolimerização com auxílio de agentes de
cruzamento, na presença de um modelo molecular.
Depois que o modelo é retirado, restam somente as
cavidades com forma e tamanho complementares às
da molécula modelo.67,79 Uma vez que o mecanismo
de interação depende da estrutura espacial dos
analitos, os MIPs são adequados para o preparo de
amostras em separações enantioméricas.77
A Tabela 5 apresenta algumas aplicações dos
métodos de preparo de amostra on-line para LC.

Tabela 5. Aplicações do preparo de amostra on-line em LC
Tipo de Extração
SPE

Analito (Matriz)
β-Lactamas (leite)
Sulfonamidas e pesticidas (águas)
Flavonóides e resveratrol (vinho)

TFC

Antibióticos (águas)
Dextrometorfano e dextrorfan (plasma)
Antibióticos (águas)
Omeprazol (águas)

RAM

Antibióticos (leite e águas)
Antidepressivos (plasma e urina)

Detector
(LQ)
MS
(0,09 – 1,44 ng/mL)
MS
(1,0 – 10 ng/L)
MS
(0,050 e 1,0 mg/mL)
MS
(45 – 122 ng/L)
MS
(5,0 ng/mL)
MS
(7,0 – 20 ng/L)
MS
(15 µg/L)
MS
(10 µg/L)
MS
(1,0 ng/mL)

Ref.
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Lansoprazol (plasma)

UV
(0,10 µg/mL)

89

Nicardipina e anlodipino (plasma)

UV
(0,50 ng/mL)

90

Amprenavir (APV) e atazanavir (AZA) (plasma)

MS
(4,50 ng/mL (APV) e 2,77 ng/mL
(AZA))

91

Ciprofloxacina (urina)

UV
(0,080 mg/mL)

92

Alfuzosina (plasma)

UV
(15 µg/L)

93

Monolítica

MIP

LQ: limite de quantificação; SPE: extração em fase sólida; TFC: cromatografia de fluxo turbulento; RAM: meio de acesso
restrito; MIP: polímero molecularmente impresso; MS: espectrômetro de massas; UV: detector ultravioleta.
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Considerações Finais
No presente trabalho, foram apresentadas
algumas das tendências atuais dos métodos de
preparo de amostras para cromatografia líquida. De
modo geral, esses métodos são de fácil automação,
associado a uma maior seletividade, a qual permite
maior eficiência cromatográfica, precisão e exatidão,
com baixos limites de quantificação e alta frequência
analítica. Menor manuseio da amostra e geração de
resíduos são, também, importantes atrativos.
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Resumo
El logro de un análisis cromatográfico, tal como la
ejecución de una pieza musical por una orquesta sinfónica, requiere
la combinación armónica de los componentes del sistema analítico,
cada uno operando dentro del rango de condiciones que mejor
satisface las necesidades de separación y detección que imponen
la naturaleza química de la muestra y el propósito de su análisis.
En este trabajo, se presenta una descripción lacónica de los bloques
fundamentales de un sistema cromatográfico de gases, desde el
punto de vista de su función, y se incluyen recomendaciones para
su integración correcta bajo la dirección del Homo sapiens var.
chimicus, operador del cromatógrafo.

Abstract
The achievement of a chromatographic analysis, just as the
performance of a musical piece by a symphonic orchestra, requires
the harmonic combination of all analytical system components, each
one operating under the conditions which best satisfy the detection
and separation needs imposed by the sample’s chemical nature and
the purpose of the analysis. This work presents a laconic description
of the fundamental blocks of a gas chromatographic system, from
the viewpoint of their function. Recommendations are included, for
their correct integration under the direction of Homo sapiens var.
chimicus, the chromatograph operator.
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Extracción en fase sólida
Detector de conductividad térmica

Sopid-Phase Extraction
Thermal Conductivity Detector
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1 Introducción
“En un día caluroso al atardecer, dos
estudiantes de Química, a punto de graduarse y
finalizando ya sus tesis, estaban tomando refrescos
en la cafetería universitaria y hablando sobre su
vida. Uno de ellos, con cansancio largo plasmado
en su cara, comentaba preocupado, que mañana
tendrá una entrevista en el Instituto del Petróleo,
donde había una vacante en el Laboratorio de
Cromatografía. Hizo su tesis en el área de química
teórica, pero durante sus estudios prestó poca
atención a la cromatografía. Necesitaba repasarla
rápido y, sobre todo, la cromatografía de gases
(GC), con sus detectores y acoplamientos con masas
(GC-MS). Le abrumaban muchas dudas, ¿será
posible, que en una noche pueda repasar los puntos
críticos de la GC o GC-MS, para no malograr la
entrevista en el Instituto? ¿Cuáles serán los puntos
clave y prácticos para seleccionar una configuración
correcta del equipo y desarrollar un método rápido,
eficiente y sensible?”
Autores: La respuesta no es trivial, pero se podría
ayudar en algo…
La cromatografía de gases (GC), llamada
así de una manera abreviada y coloquial, es una de las
múltiples técnicas de la familia grande de “Métodos
de Separación” 1-8; se fundamenta en una distribución
“asimétrica” de los analitos o componentes de una
mezcla entre dos fases, una móvil, que es gaseosa,
y la otra, estacionaria (f.e.), que puede ser sólida
o líquida. Una sustancia que ha de separarse de
otras presentes en la mezcla se llama “analito” o
“el componente”. El término “cromatografía de
gases” se refiere, en primer lugar, a la fase móvil,
que es un gas permanente (e.g., He, H2, N2, Ar); sin
embargo, dependiendo del estado de agregación de
la f.e. se distinguen dos modos de GC: cromatografía
gas-sólido (GSC) y cromatografía gas-líquido (GLC);
los últimos términos se refieren al tipo (o estado de
agregación) de la f.e. Los mecanismos de separación
en GC varían también según la naturaleza de la f.e.
empleada, así: en la GLC se lleva a cabo la repartición
de analitos entre las dos fases (absorción), mientras
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que en la GSC, sucede la adsorción competitiva de
analitos en los sitios activos de la superficie de un
adsorbente (e.g., alúmina, tamiz molecular, polímeros
sintéticos, carbón activado, sílice, etc.) 7-9.
En cuanto a la técnica de separación, la GC
usa columnas, mientras que el modo del desarrollo es
la elución de los componentes que se mueven por la
columna en la misma dirección que el gas de arrastre
(fase móvil) y con velocidad que depende de sus
afinidades (solubilidad) con la f.e. 10-12. Las columnas
empleadas en la GC son de dos clases: empacadas
y tubulares abiertas. Hoy en día, primordialmente,
se usan columnas tubulares abiertas, y, entre ellas,
se destacan, por su excepcional eficiencia (capacidad
de separar componentes con una resolución alta),
las columnas capilares cuyo diámetro interno (I.D.)
es igual o menor de 0.32 mm. Los materiales de los
cuales están fabricadas las columnas han evolucionado
desde el acero inoxidable, vidrio y cuarzo natural
hasta el uso -en la actualidad-, de la sílice fundida,
que es un material moderno, flexible e inerte 13,14. El
gas de arrastre (carrier o transportador) se suministra
a la columna bajo una presión (i.e., la presión de
entrada en la cabeza de la columna), cuyo valor se
ajusta dependiendo de su naturaleza, la longitud de la
columna (L) y su diámetro interno (I.D.). La elución
de los componentes de la columna GC depende tanto
de la naturaleza química del analito, como del tipo de
ambas fases, móvil y estacionaria, pero más que todo,
de la afinidad que tenga el analito con las moléculas
de la última 12,15,16. Se supone, que la interacción entre
el analito y el gas de arrastre es mínima o se ignora,
lo que constituye una diferencia marcada con la
cromatografía líquida (LC) o cromatografía líquida de
alta eficiencia (HPLC). En la HPLC, el rol de ambas
fases en la separación de los analitos de la mezcla es
crucial. En la GC las interacciones entre las moléculas
del analito y de la f.e. pueden involucrar las fuerzas
de van der Waals, fuerzas dipolares, la formación
de puentes de hidrógeno o las interacciones mixtas,
que implican dipolos inducidos o momentáneos
(por la polarización de moléculas)17,18; el tipo de
las interacciones depende tanto de la naturaleza
del analito, como de la f.e. Cuando se usan las f.e.
sólidas, la separación de los analitos está relacionada
con el fenómeno de la adsorción. Para GSC se han
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propuesto varios modelos para explicar la separación
de componentes en términos de sus isotermas de
adsorción. En las f.e. líquidas, en GLC, se lleva a cabo
el proceso de repartición (absorción) de componentes
entre las dos fases. Cada componente se caracteriza
por su constante de distribución, KD, entre las dos
fases, que depende tanto de la naturaleza de ambas
fases y del analito, como de la temperatura18-21. En
las f.e., que no son líquidos genuinos, ni tampoco
sólidos, verbigracia, son polímeros entrecruzados
(cross-linked) e inmovilizados (bonded) sobre la
pared de la columna, el mecanismo de separación es
más complejo y no puede ser descrito bajo un solo
modelo19,21.
Todos los equipos GC, indiferentemente
de su fabricante, modelo o diseño tienen partes o
bloques estructurales comunes; cada uno de éstos
cumple su función propia para introducir, separar
o detectar los componentes de una mezcla. La
columna es indudablemente el corazón del equipo
cromatográfico, y separa, en mayor o en menor
grado -dependiendo de su eficiencia, capacidad y
condiciones operacionales-, los constituyentes de la
mezcla.
En la Figura 1 aparece un GC y algunos
dispositivos auxiliares que pueden acompañarlo, de
acuerdo con el tipo de análisis requerido y con la
configuración del instrumento. El cuerpo principal
del GC lo representa un horno (1), que alberga la
columna o las columnas en configuraciones paralelas,
sucesivas o multidimensionales, unidas a través de
válvulas o dispositivos de comunicación (switching
valves, Deans switch, moduladores, etc), y que
permite variar temperaturas en un rango amplio
(comúnmente, de 30°C a 350°C, según el tipo de la
f.e.). La columna cromatográfica está unida, por un
lado, a un puerto de inyección (2), que puede ser
conectado con un sistema de inyección automática,
i.e., una torre de inyección (3) y una bandeja con un
brazo robótico (4), que permiten ubicar las muestras
y programar su análisis en una secuencia establecida
previamente; por el otro extremo, la columna se
conecta con un detector cromatográfico convencional
(5) o con un detector selectivo de masas (MSD) (6).
MSD es un sistema de detección espectrométrico,
que conforma per se un equipo analítico instrumental
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y puede tener un dispositivo independiente para la
aplicación de muestra a través de una sonda directa
o por medio de un reservorio con válvula para la
entrada de gases o de sustancias muy volátiles.
La ionización y fragmentación de moléculas en el
MSD pueden suceder por ionización con impacto de
electrones (EI) o por ionización química (CI) tanto
de iones positivos, como negativos 22-25. El equipo
GC (Figura 1) está equipado con un sistema de
suministro de gases (7), que posee cilindros o balones
con gases especiales (de muy alta o ultra-alta pureza,
>99.995%) o generadores de gases (e.g., de N2, H2),
reguladores de presión y de flujo, líneas de gases
herméticas de materiales ultra puros y con superficies
pasivadas (acero inoxidable, cobre tratado) y las
respectivas trampas (e.g., trampas de humedad,
oxígeno, de hidrocarburos) para retirar los posibles
contaminantes o compuestos que interfieren en el
análisis cromatográfico y bajan su sensibilidad; las
últimas pueden ser requeridas o no, según la pureza
del gas de arrastre o el tipo de detector(es) que se
utilizan.
El equipo GC puede unirse en línea con
otros equipos o dispositivos auxiliares, e.g., con
un muestreador de espacio de cabeza (Headspace
Sampler, HS); un pirolizador; un equipo de
purga y trampa (P&T) (8). P&T sirve para extraer
compuestos orgánicos volátiles (VOCs) de diferentes
matrices, líquidas o sólidas, aguas o polímeros, etc.
Un dispositivo para desorción térmica (9), que se
puede conectar también en línea con el GC, sirve para
aislar -de diferentes matrices-, VOCs, que se atrapan
previamente en un soporte sólido poroso (Tenax,
Porapack, carbón activado, sílice, tamiz molecular,
etc. u otros materiales adsorbentes) y se desorben
luego por efecto de calentamiento. Finalmente,
cualquier sistema cromatográfico moderno posee un
sistema de datos (10) (DS), que consta de un software,
un programa computacional especializado, un
ordenador, una impresora e interfaces (convertidores
análogo-digitales y digital-análogos), que permiten
la comunicación bidireccional entre el DS y el
instrumento (hardware).
Las siguientes son funciones fundamentales
del DS: (a) Controlar parámetros operacionales
del equipo cromatográfico (e.g., temperatura,
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presión, flujo de gases, señales y su atenuación);
(b) Adquirir la información en línea durante la
“corrida” cromatográfica de la muestra y (c)
Procesar o reprocesar la información ya adquirida
en el cromatógrafo (puede ser, on-line u off-line).
Obviamente, el equipo GC posee en sus “entrañas”
otros importantes dispositivos, entre éstos, figuran
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manómetros, controladores electrónicos de presión,
medidores de flujos y de vacío (para MSD),
empaques, válvulas, tarjetas electrónicas, que
gobiernan el funcionamiento de cada una (inyector,
detector, temperatura, etc.) y todas, en conjunto, las
partes del equipo GC.

Figura 1. Bloques principales de un cromatógrafo de gases. 1 - Horno cromatográfico que alberga una o varias columnas.
2 - Puerto de inyección. 3 - Torre de un inyector automático. 4 - Bandeja para ubicar muestras y un brazo robótico para
permitir en secuencia programada su análisis. 5 - Ubicación de un detector cromatográfico convencional en el cromatógrafo.
6 - Detector selectivo de masas (espectrómetro de masas o detector selectivo de masas). 7 - Sistema de suministro de gases para
la columna cromatográfica o para detector(es) (cilindros o generadores de gases, reguladores de presión y flujo, líneas o tuberías
de gases, trampas). Dispositivos auxiliares unidos al cromatógrafo: e.g., 8 - Sistema de purga y trampa (P&T) para análisis de
VOCs en diferentes matrices; 9 - Sistema de desorción térmica. 10 - Sistema de datos, que consta de un software especializado,
un computador, una impresora, interfaces (e.g., convertidores análogo-digitales y digital-análogos) para controlar parámetros
operacionales, adquirir datos y reprocesarlos.

Sin embargo, la “parte” más importante del
equipo GC es el Homo sapiens var. chimicus, quien
debe saber cómo manejarlo, cómo conservarlo en una
“buena salud”, hacer su mantenimiento preventivo y,
a menudo, también correctivo, y, sobre todo, quien
sepa interpretar los datos analíticos adquiridos. El
equipo GC es un instrumento analítico y nada más,
no hay que olvidar que este aparato sigue siendo
apenas una “prolongación” o una ampliación de
nuestras capacidades para separar la mezcla en sus

componentes, detectarlos y cuantificar. A pesar
de inmensos avances tecnológicos, que hacen la
operación del GC cada día más fácil y amigable, el
investigador u operador del equipo debe planear el
objetivo y el alcance del análisis cromatográfico:
el equipo mismo no inventa nada, tampoco
interpreta -solo hace lo que le “pida” o programe su
operador-, todo ello, dentro de los alcances que
permite su configuración. Los equipos analíticos
generan datos y dan respuestas a las “preguntas”
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que uno les plantea: de una pregunta correctamente
formulada y de la configuración de GC disponible
(columna, detector, modo de inyección, etc.)
dependerán las respuestas correctas, verbigracia, los
datos experimentales obtenidos y su interpretación.
Los análisis por GC de una sal inorgánica,
de un aminoácido o de un oligosacárido, una proteína
o una vitamina, de un polímero, por dar sólo algunos
ejemplos, no serán posibles, porque para introducir
estas sustancias a la columna GC se requería su
volatilización previa en el puerto de inyección, sin la
descomposición térmica o alteración estructural (e.g.,
isomerización) que pueden ocurrir. Menos del 10%
de los compuestos químicos en nuestro planeta serán
aptos para el análisis por GC. Entre los posibles,
figuran las sustancias volátiles o volatilizables y
termoestables (hasta ca. 350°C) y de peso molecular
relativamente bajo (hasta ca. 350-400 u). Decidir,
cuáles compuestos o sus mezclas se pueden analizar
por GC, qué configuración del sistema GC hay que
usar, qué columnas o detectores emplear, hacer o
no hacer la derivación previa del analito, calentar
y hasta qué temperatura y qué tan rápido el horno
cromatográfico, etc., es la responsabilidad netamente
del investigador (¡y no del equipo cromatográfico!).
Estas decisiones deben basarse sobre el conocimiento
sólido. A saber, la combinación de tres elementos: (1)
equipo cromatográfico disponible; (2) investigador
(operador) calificado y (3) know-how, es decir,
el conocimiento con creatividad e ideas, ello
permitirá el éxito en el empleo de esta técnica
analítica, diseñada fundamentalmente para separar
las mezclas complejas de sustancias térmicamente
estables y volatilizables, no iónicas, y para detectar
sensiblemente sus componentes. Frecuentemente,
al equipo GC disponible y a su operador, hay que
agregar el know-how sobre cómo usarlo; esto, con
la experiencia añadida, se convertirá en un dominio
completo y en el aprovechamiento máximo de la
información que pueda proporcionar esta poderosa
técnica analítica.
La presencia en el “mercado” de los equipos
GC por más de un medio siglo, convirtió esta técnica
en una herramienta analítica casi perfecta, o más bien,
máximamente afinada: los equipos GC hoy en día
son confiables, accesibles y “amigables”; se usan de
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rutina en miles de laboratorios; numerosos protocolos
analíticos han sido desarrollados, el método GC está
bien “representado” en libros, monografías, miles de
artículos científicos, en diferentes portales de internet,
en los catálogos de productos cromatográficos, en la
literatura técnica y notas de aplicación que ofrecen
fabricantes de cromatógrafos, en numerosos blogs en
la internet, así como en la llamada literatura “gris”,
verbigracia, en memorias de congresos, simposios y
en los informes y manuales de operación de decenas
de laboratorios acreditados en el mundo. Sólo se
necesitarán el deseo y la persistencia para aprender
GC, ya que las fuentes de información sobre esta
técnica son diversas y numerosas, pero asequibles1-26.

2 Algunas notas cienciométricas
Es interesante comparar los resultados
del análisis cienciométrico sobre las principales
técnicas
cromatográficas,
verbigracia,
GC,
GC-MS, HPLC y cromatografía líquida acoplada
a espectrometría de masas (LC-MS). Para este
análisis se usó una de las bases de datos, Scopus y
el período de observación fue desde 1958 hasta 2009
(la fecha de consulta: 09-04-2010). Se emplearon las
palabras-clave correspondientes a los nombres
completos de estas técnicas cromatográficas y sus
siglas. En total, en esta base de datos, se encontraron
para GC 155.780 referencias, para GC-MS - 56.723
trabajos, para HPLC - 215.786, la técnica LC-MS
aparece en 30.889 artículos científicos. Para todas estas
técnicas cromatográficas, se observa una tendencia en
aumento del número de publicaciones con el tiempo
(Figura 2). Sin embargo, este incremento no es igual
para todas, es mucho más marcado en el caso de
LC-MS. Según la base de datos Scopus, en los últimos
7-8 años el número de artículos -que involucran
LC-MS-, duplicó el número de publicaciones en los
30 años anteriores.
Los métodos HPLC y LC-MS aparecen,
según la base de datos Scopus (Elsevier B.V.
2010), en más del 50% de publicaciones científicas
registradas (Figura 3), lo que refleja, obviamente,
un mayor número de sustancias que estas técnicas
pueden analizar, mientras que menos de ca. 10% de
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moléculas orgánicas son volatilizables, sin alteración
de sus estructuras químicas, y se pueden analizar por
GC o GC-MS.

Figura 2. Número de artículos científicos en donde se usaron las técnicas cromatográficas (GC, HPLC) y su acoplamiento
con la espectrometría de masas (GC-MS y LC-MS). Bases de datos: Scopus (Elsevier, B.V. 2010). Período de observación:
1958-2009. Fecha de consulta: 09-04-2010.

Figura 3. Distribución porcentual de publicaciones
científicas, donde se han usado diferentes técnicas
cromatográficas (GC, GC-MS, HPLC o LC-MS). Base
de datos: Scopus (Elsevier, B.V. 2010). Período de
observación: 1958-2009. Fecha de consulta: 09-04-2010.

Algunas sustancias (muy polares o poco
volátiles, termoinestables) se pueden derivar

químicamente, por ejemplo, convirtiendo ácidos
o alcoholes en ésteres o éteres, aminas en amidas,
respectivamente; ello, con el propósito de elevar su
volatilidad, aumentar su termoestabilidad o mejorar la
separación cromatográfica de los analitos “difíciles”,
que presentan asimetría de picos cromatográficos,
e.g., coleo (tailing)27,28. En Figura 4 se comparan dos
cromatogramas típicos de los ácidos grasos, extraídos
con fluido supercrítico (SFE, CO2) de granos de café
tostado, derivados a sus respectivos metil ésteres
(FAMEs) (Figura 4A) y sin derivar (Figura 4B);
obsérvense en el segundo cromatograma una marcada
asimetría de picos, excesivo coleo y la separación
deficiente.
La otra alternativa para el análisis de
sustancias poco volátiles, de peso molecular elevado
(> 380-450 u) o compuestos muy polares, es la GC
de alta temperatura (HT), que emplea columnas
especiales, resistentes a temperaturas altas, con f.e.
especiales y recubrimiento externo especial 19. La
HT-GC permite ampliar el rango de compuestos
39
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analizables por GC, incluyendo, e.g., esteroides
y sus derivados, triglicéridos o hidrocarburos de
alto peso molecular, entre otros 29-32. El uso de la
HT-GC implica, por lo general, el empleo de un

sistema de inyección on-column, es cuando la muestra
se deposita directamente en la entrada de la columna,
sin su volatilización previa.

Figura 4. Cromatogramas típicos (Columna HP-5, 30 m, FID, Split 1:30) de los ácidos grasos extraídos con fluido supercrítico
(SFE, CO2) de granos de café tostado. A. Ácidos grasos derivados a sus metil ésteres (FAMEs). B. Ácidos grasos sin derivar.

Las principales aplicaciones de GC,
GC-MS, HPLC y LC-MS, según las áreas, aparecen
en la Figura 5. Esta distribución está en plena
concordancia con el tipo o la naturaleza química
de sustancias que se pueden analizar por cada una
de estas técnicas. Mientras que las aplicaciones
de HPLC y LC-MS predominan en bioquímica,
medicina, biología molecular o farmacología, donde
hay que separar biomoléculas, moléculas muy
polares o de alto peso molecular, en ciencias agrícolas
(e.g., pesticidas) y ambientales (e.g., contaminantes
prioritarios, VOCs, etc.) se usan prioritariamente
GC o GC-MS. Los análisis de aceites esenciales
y perfumes, aromas y fragancias, VOCs, algunos
productos naturales, drogas y sus metabolitos,
productos del petróleo, e.g., gasolina, aceite Diesel,
etc., contaminantes ambientales prioritarios, residuos
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de pesticidas, acelerantes de incendios maliciosos,
residuos de explosivos u otros analitos de interés
forense, serán los objetos típicos de aplicación de
la técnica GC 33-43, que emplea diferentes sistemas
de detección, según el tipo de muestra. Entre los
detectores GC se destaca el MSD por su capacidad de
proporcionar información química estructural sobre
los analitos presentes en mezclas24,44-46.
En la Tabla 1 aparecen las 10 primeras
revistas especializadas con mayor número de trabajos
científicos que involucran las técnicas GC, GC-MS,
HPLC o LC-MS, respectivamente. Para estos cuatro
métodos cromatográficos, se destacan, entre las
primeras, las revistas Journal of Chromatography
A y B, Journal of Agricultural and Food Chemistry
y Analytical Chemistry. Las revistas Journal of
Essential Oil Research y Flavour and Fragrance
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Journal, donde se publican trabajos sobre la
separación e identificación de sustancias volátiles
en aceites esenciales o en aromas y fragancias,
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evidentemente, entran en la lista de las primeras 10
del uso de las técnicas GC y GC-MS.

Figura 5. Distribución porcentual por áreas de aplicación de diferentes técnicas cromatográficas (GC, GC-MS, HPLC,
LC-MS). Base de datos: Scopus (Elsevier, B.V. 2010). Período de observación: 1958-2009. Fecha de consulta: 09-04-2010.

Cuál método cromatográfico hay que usar, HPLC o
GC, GC-MS o LC-MS, depende primordialmente
del tipo de la muestra y de la naturaleza química de
sus analitos (volatilidad, polaridad, peso molecular,
termoestabilidad, etc.). La procedencia (origen) de
la muestra, el modo de su extracción y la posible
presencia de interferencias, la complejidad y el carácter
de la mezcla (número de componentes, presencia
de isómeros, compuestos con heteroátomos, etc.)
condicionarán la “configuración” del equipo GC a
emplear, es decir, el tipo de la columna y su dimensión,
la f.e., el modo de inyección y el sistema de detección.
El denominador común y los criterios de calidad para
la mayoría de los análisis cromatográficos conforman
lo la resolución, la sensibilidad (bajos niveles de
detección), la reproducibilidad y la exactitud, la
facilidad de operación y los tiempos de análisis más
cortos posibles, así como el costo de operación,
compatible con recursos económicos del laboratorio
y, por supuesto, con la disponibilidad del equipo GC
existente, ya que a veces los sueños pueden exceder

las posibilidades reales de un laboratorio e impedir
buscar otras alternativas o aprovechar adecuadamente
los equipos disponibles. A continuación, de una
manera lacónica, se exponen algunos tips prácticos
sobre cuál columna, inyector o qué tipo de detector
se pueden escoger para un análisis por GC o por
GC-MS.

3 Columna cromatográfica
La columna cromatográfica es el corazón del
equipo GC. Hay dos tipos de columnas, verbigracia,
empacadas (rellenas) y tubulares abiertas,
frecuentemente llamadas capilares (es cuando el
I.D. es igual o menor de 0.32 mm). En columnas
rellenas (empacadas) existe un soporte sólido en
forma de partículas embebidas con un líquido
(escualeno, polietilenglicol, etc.), que actúa como la
f.e.; las fases propiamente sólidas (sílice, alúmina,
tamices moleculares, polímeros sintéticos porosos,
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Tabla 1 . Las 10 primeras revistas científicas con mayor número de publicaciones donde se han usado técnicas cromatográficas
GC, GC-MS, HPLC o LC-MS. Base de datos Scopus (Elsevier B.V. 2010). Periodo de observación: 1958-2009 (Fecha de
consulta: 9 de abril, 2010).
N°

Cromatografía de gases (GC)
GC
GC-MS

Cromatografía líquida (HPLC, LC)
HPLC
LC-MS

1

Journal of Chromatography
A

Journal of Essential Oil
Research

Journal of Chromatography
A

Journal of
Chromatography A

2

Journal of Agricultural and
Food Chemistry

Journal of Chromatography
A

Journal of Agricultural and
Food Chemistry

Journal of
Chromatography B

3

Analytical Chemistry

Journal of Agricultural and
Food Chemistry

Journal of Biological
Chemistry

Analytical Chemistry

4

Journal of Essential Oil
Research

Journal of Analytical
Toxicology

Journal of Chromatography
B

Journal of
Agricultural and
Food Chemistry

5

Chromatographia

Chemosphere

Journal of Pharmaceutical
and Biomedical Analysis

Rapid
Communications in
Mass Spectrometry

6

Journal of Biological
Chemistry

Flavour and Fragrance
Journal

Analytical Biochemistry

Journal of
Pharmaceutical and
Biomedical Analysis

7

Chemosphere

Environmental Science and
Technology

Chromatographia

Journal of Proteome
Research

8

Environmental Science and
Technology

Analytical Chemistry

Analytical Chemistry

Journal of Biological
Chemistry

9

Journal of Analytical
Toxicology

Phytochemistry

Journal of Liquid
Chromatography and
Related Technologies

Analytica Chimica
Acta

10

Analytica Chimica Acta

Journal of Chemical
Ecology

Biochemistry

Analytical and
Bioanalytical
Chemistry

etc.) actúan como medio de separación de componentes
en la GSC. Debido a que la solubilidad de gases
en líquidos es muy baja, las fases sólidas son aptas
particularmente para la separación de componentes
gaseosos, por ejemplo, gases permanentes, gas
natural y de refinería, alcoholes y aldehídos volátiles,
compuestos volátiles del aliento humano o del exhosto
de un automóvil, etc. El uso de columnas empacadas
hoy en día es bastante limitado, porque las columnas
tubulares abiertas presentan eficiencias de separación
mucho más altas que las empacadas. Para el análisis
de gases se usan hoy en día, con éxito, las columnas
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capilares tipo PLOT (por sus siglas en inglés, Porous
Layer Open Tubular Columns), donde la adsorción en
GSC se combina con la eficiencia de separación alta
que proporcionan las columnas capilares 9,19,20.
La eficiencia de una columna se expresa a
través de los llamados números de platos teóricos,
N, o por medio de la altura equivalente a un plato
teórico, H 2,9,13,20. Entre más alto es el número de N y
menor es H, más alta será la resolución de la columna.
Como lo indica su nombre, las columnas tubulares
abiertas tienen una apertura, un espacio interno, que
permite que el gas de arrastre se mueva libremente,
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sin necesidad de penetrar o atravesar, con resistencia,
el soporte poroso. Este último proceso, acompañado
del fenómeno de caminos múltiples es típico para
columnas empacadas y es la principal causa de su
eficiencia mucho más baja, en comparación con
columnas tubulares abiertas, en las cuales no se
presentan los inconvenientes relacionados con la
difusión por remolinos o caminos tortuosos para los
analitos 10,11.
Cuando se selecciona la columna GC, se
deben tener en cuenta los siguientes parámetros y
propiedades, a saber: (1) tipo de la f.e. (naturaleza,
polaridad); (2) dimensiones (longitud, L, y diámetro
interno, I.D.) y (3) grosor de la f.e. La polaridad de
la f.e. se escoge de acuerdo con la polaridad de los
analitos de la mezcla, siguiendo el principio general
“lo similar disuelve lo similar”. Pero, a menudo, es
difícil hallar una f.e. “universal”, ya que en muchas
muestras se pueden encontrar compuestos tanto
polares, como apolares, y de muy diversa volatilidad.
En las columnas con f.e. apolares, la elución de
analitos sucede de acuerdo con sus volatilidades,
es decir, en orden creciente de sus temperaturas de
ebullición; ello se aprovecha, por ejemplo, en la técnica
de destilación simulada para el análisis de fracciones
del petróleo 33. En las columnas con f.e. polares, el
factor predominante de separación es la polaridad de
los analitos (su momento dipolar, µ) y la fuerza de su
interacción con la f.e. (dipolar, puente de hidrógeno).
Las f.e. usadas en GC capilar, en las columnas
más comunes de WCOT (por sus siglas en inglés,
Wall-Coated Open Tubular Column) se dividen, grosso
modo, en dos clases grandes, a saber: (1) polímeros
de tipo siloxanos substituidos, con amplio rango de
polaridades y (2) poli (etilenglicoles) (PEG), que
son f.e. altamente polares. Los polisiloxanos pueden
poseer diferentes sustituyentes que les imparten cierta
polarizabilidad; las f.e. polisiloxánicas van desde
apolares, 100%-poli (dimetilsiloxanos) y 5-95%-fenil
poli (metilsiloxanos), hasta polares y muy polares,
que contienen, sustituyentes cianopropílicos y
triflúorpropílicos, respectivamente. Las columnas GC
modernas poseen las f.e. de polímeros entrecruzados
(cross-linked) e inmovilizados (bonded), es decir,
unidos químicamente a la pared de la columna,
hecha de sílice fundida, SiO2, lo que les proporciona
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la uniformidad, la estabilidad química y térmica, la
reproducibilidad de resultados durante su uso más
prolongado. Un capítulo aparte lo forman las f.e.
quirales, que permiten separar isómeros ópticos;
con las mejores características se destacan columnas
capilares con f.e. de ciclodextrinas modificadas 47-49.
La capacidad de muestra de una columna GC, es
decir, la cantidad del analito que puede albergar la f.e.
dada, se incrementa con la afinidad, i.e., la solubilidad
del analito en ésta última. Sin embargo, algunas
sustancias, por ejemplo, explosivos orgánicos, que
son compuestos con varios grupos nitro, muy polares,
se analizan -sacrificando la simetría de sus picos
cromatográficos-, en columnas apolares. Ello, para
disminuir su fuerte retención en la columna polar,
acortar así los tiempos de retención, tR, y evitar su
descomposición térmica, cuya probabilidad crece con
el tiempo de permanencia de la sustancia explosiva en
la columna GC y con la temperatura alta que se requiere
para eluirla. En un análisis “clásico” de los BTEX
(benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos), que son
hidrocarburos apolares (aromáticos, polarizables), al
contrario, la separación se lleva a cabo en una columna
polar (e.g., f.e. de polietilenglicol), que permite
aprovechar la diferencia de los momentos dipolares,
µ, de los m- y p-xilenos, porque sus temperaturas
de ebullición son muy cercanas (Tabla 2), y esto no
permite su separación eficiente en columnas apolares,
por ejemplo, de poli(dimetilsiloxano) (Figura 6).
Las columnas capilares se dividen, según
su longitud, L, en: (1) cortas (5-15 m); (2) medianas
(20-30 m) y (3) largas (50-100 m). Tal vez, la
longitud L igual a 30 m es la longitud más común
de las columnas que se usan para muchos análisis
(drogas, pesticidas, hidrocarburos poliaromáticos,
etc.) 18,21,25. Con el aumento de la longitud de la
columna, aumentan también el número de platos
teóricos (N) y la resolución, pero a la vez, se
incrementa sobremanera el tiempo de análisis. Las
columnas largas se requieren para análisis de muestras
complejas, multicomponente (>50 sustancias), por
ejemplo, gasolinas, perfumes, aceites esenciales,
aromas, VOCs, FAMEs, etc.5-8, o cuando en la mezcla
se encuentran isómeros (geométricos, de posición o
estereoisómeros), que poseen tiempos de ebullición
o momentos dipolares similares y, por ende, las
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Tabla 2 . Tiempos de retención de los BTEX en las columnas con fases estacionarias apolar (DB-1MS, 60 m) y polar
(DB-WAX, 60 m) y algunas propiedades físico-químicas de esos hidrocarburos.

Compuesto
Benceno
Tolueno
Etilbenceno
m-Xileno
p-Xileno
o-Xileno

tR, min
DB-1MS
4.94
8.27
14.25
14.89
14.98
16.43

DB-WAX
6.38
10.17
15.11
15.93
15.56
18.38

M+. *

Teb., °C

Momento dipolar,
Debye**

78 (100%)
92 (63-64%)
106 (35-36%)
106 (57-59%)
106 (58-59%)
106 (52-54%)

80.1
110.6
136.2
139.0
138.4
144.5

0,00
0.41
0.39
0.38
0.07
0.68

* Ion molecular y su intensidad relativa en los espectros de masas obtenidos por EI, 70 eV (full scan, cuadrupolo, Agilent
Technology, MSD5973 y MSD5975).
** Tomado de: A. Morsali et al. Scientific Research and Essays, 5(3) 344-351(2010).

Figura 6 . Separación de los BTEX y naftaleno en dos columnas de diferente polaridad. 1 - Benceno; 2 - Tolueno;
3 - Etilbenceno; 4 - p-Xileno; 5 - m-Xileno; 6 - o-Xileno; 7 - Naftaleno. Obsérvense la co-elución de los m- y p-xilenos en la
columna apolar de 100%-poli (dimetilsiloxano) (DB-1MS, 60 m) y su separación sobre la línea base en la columna polar de
poli (etilenglicol) (DB-WAX, 60 m), gracias a la mayor diferencia de sus momentos dipolares en comparación con la diferencia
en sus temperaturas de ebullición.

constantes de distribución, KD, muy cercanas. Entre
más largas son las columnas, mayor será la caída
de presión en éstas (la diferencia entre la presión
de entrada y de salida de la columna). También, la
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velocidad de calentamiento de estas columnas debe
ser más lenta (2-6°C/min), ello, por su mayor inercia
al cambio reproducible de temperatura. El principal
inconveniente de las columnas largas es el tiempo
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de análisis prolongado y su mayor costo, aunque se
pueden lograr la resolución y la sensibilidad muy
altas. Siempre se debe buscar el compromiso entre
la resolución, la sensibilidad y el tiempo (costo) del
análisis, requeridos.
Una alternativa interesante para aumentar
la resolución de la columna y reducir juntamente el
tiempo de análisis consiste en disminuir su I.D. En
columnas capilares, los I.D. que más se usan son
de 0.32 ó 0.25 mm. Cuando se aumenta dos veces
la longitud de la columna, su resolución se duplica,
pero cuando se reduce dos veces su I.D., la resolución
aumenta casi cuatro veces. La disminución del I.D.
conduce a una marcada reducción del tiempo de
análisis. Esta propiedad condujo al desarrollo de una
nueva rama en GC, verbigracia, la cromatografía
rápida (Fast Chromatography), cuyas aplicaciones son
muy interesantes 50-52. Además, las columnas delgadas
o ultra-delgadas -de 0.1 ó 0.05 mm, pero cortas, de
1-5 m-, se aprovechan (como segunda columna) en
la configuración de cromatografía completa o total,
GC x GC 53-58. Las columnas “rápidas” también
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requieren de un detector con “respuesta” muy rápida,
por ejemplo, en la configuración fast-GC-MS, el
analizador de masas más eficaz es el de tiempo de
vuelo (TOF, por sus siglas en inglés) 57,58.
El principal inconveniente de la GC rápida
es su baja capacidad de muestra, lo que para muchos
análisis, por ejemplo, ambientales o forenses, puede
convertirse en una limitación seria (Tabla 3). Las
presiones de entrada en la cabeza de la columna GC
se incrementan muchísimo a medida que se reduce su
I.D., por ejemplo, para la columna de 30 m (100°C)
las presiones del gas de arrastre helio son de 114 y 9.5
psi para los I.D. de 0.10 y 0.32 mm, respectivamente.
Grosso modo, la resolución de la columna (N) se
incrementa con su longitud y con la disminución
del I.D. y del df, mientras que el tiempo de análisis
aumenta con el incremento del I.D. de la columna y
el grosor de su f.e. y, sobre todo, con la longitud de la
columna; obviamente, todas estas dependencias son
también funciones directas de las interacciones entre
el analito y las moléculas de la f.e.

Tabla 3 . Capacidades aproximadas (ng/por compuesto) de columnas capilares según sus diámetros internos y espesores de las
fases estacionarias 26.

Espesor de la fase
estacionaria, µm
0.10-0.20
0.25
1.0
3.0

0.18-0.20
20-35
35-75
150-250
-

El grosor de la f.e., df, es una característica
muy importante de la columna GC: su valor se escoge
de acuerdo con la volatilidad (Teb) de los analitos.
Así, a mayor volatilidad de analitos se deben usar f.e.
con mayor espesor, e.g., de 1 a 5 µm, mientras que
para los compuestos con temperaturas de ebullición
altas se requerirán columnas con espesores menores,
< 0.25 µm, ya que las temperaturas altas necesarias
para eluir estos componentes de la columna conducen
también a su excesivo sangrado (bleeding), es
decir, la descomposición de la f.e. y la elución de

Diámetro de la columna, mm
0.25
25-50
50-100
200-300
400-600

0.32
35-75
75-125
250-500
500-800

sus “fragmentos”, acompañadas de la elevación de
la línea base. Cuando se usa MSD, el sangrado de
la columna no solamente baja la sensibilidad del
método GC-MS, sino “contamina” los espectros de
masas de los analitos con iones-fragmento “ajenos”,
que aparecen, por ejemplo, en m/z 73, 147, 207, 281
ó 355, en el caso de las f.e. tipo metilsiloxanos 26. El
grosor de la f.e. “estándar”, más usado, es de 0.25 µm,
y las dimensiones de columna que más se emplean
para el análisis de pesticidas, extractos ambientales
(hidrocarburos poliaromáticos, PAHs; bifenilos
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policlorados, PCBs; dioxinas, etc.), drogas, etc., son
de 30 m x 0.25 mm (I.D.) x 0.25 µm (df), con f.e. de
5-95%-fenil poli (metilsiloxanos). La combinación
apropiada de los parámetros de la columna, sus L, I.D.
y df, junto con la selección correcta de la polaridad
de la f.e., conducirá a su eficiencia, resolución y la
velocidad de separación de componentes, óptimas.
Los catálogos de fabricantes de columnas,
accesorios u otros productos cromatográficos (e.g.,
Agilent, Supelco, Restek, Varian, Phenomenex,
J&W Scientific, SGE y otros), que hoy en día se
pueden consultar fácilmente en sus portales de
internet, son muy buenas guías para la selección
correcta de las columnas GC, verbigracia, su f.e. y
las dimensiones requeridas (L x I.D. x df) para un
análisis específico. El conocimiento fundamental,
la literatura científica (artículos y monografías), los
catálogos y la experiencia adquirida por el laboratorio
de investigación o de servicios analíticos son los
principales pilares para tomar la decisión de qué
columna usar, i.e., sus dimensiones, f.e., su grosor y
la polaridad.
Las principales tareas, después de
seleccionar correctamente la columna, deben
enfocarse en las siguientes operaciones, a saber: (1)
La instalación de la columna y su acondicionamiento;
(2) El mantenimiento y las precauciones que se
deben tomar durante su explotación. Lo último
está relacionado con los cuidados de la columna
GC, entre éstos, se destacan los siguientes: (1) no
exceder las temperaturas límite permitidas; (2) evitar
la entrada a la columna de oxígeno, agua, sales
minerales, ácidos o bases o compuestos de alto peso

molecular (interferencias); (3) mantener el sistema
GC herméticamente sellado, carente de fugas, usar y
cambiar a tiempo las trampas para los gases de arrastre
y de detectores (de humedad, de hidrocarburos y de
oxígeno, según se requiera), los empaques y los sellos
(septa).
Para las columnas capilares, los gases
de arrastre más recomendados son el helio
o el hidrógeno, su velocidad lineal media de
25-35 cm/s permite obtener las eficiencias de
separación requeridas. Menos frecuentemente se usa
como gas de arrastre el nitrógeno, principalmente, en
columnas empacadas. Ya que la viscosidad del gas varía
con la temperatura, cambiaría también la velocidad
lineal media del gas de arrastre, concretamente,
ésta se disminuirá durante la corrida cromatográfica
conforme crezca la temperatura del horno (Tabla 4).
Para las sustancias con constantes de distribución
(KD) altas, esta reducción de la velocidad de flujo del
gas de arrastre incidirá sobre la forma de sus picos
cromatográficos (asimetría, coleo) y en el aumento de
los tiempos de retención y del tiempo global de los
análisis, ya que de muestra a muestra, se acumularán
horas adicionales de explotación del equipo GC. Por
ello, han sido introducidos dispositivos especiales,
los controles electrónicos de presión, que, entre otras
funciones, permiten mantener flujo constante en la
columna (o modificarlo, programar, si se requiere)
durante la corrida cromatográfica de tal modo, que
la presión de entrada del gas de arrastre al sistema
GC se cambiará, con el aumento de la temperatura del
horno, de una manera sincronizada.

Tabla 4 . Variación del flujo del gas de arrastre (helio) con la temperatura del horno. Columna: 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm.
Temperatura del inyector: 250 °C.

Temperatura
del horno, °C

Flujo constante (1 mL/min)
Presión, kPa

Flujo, mL/min

Flujo, cm/seg

50

52.8

1.0

36

100

72.5

0.8

33

200

110.9

0.5

28

300

148.0

0.4

25
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Presión constante (52.8 kPa)
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4 Sistemas de inyección
El objetivo principal de un sistema de
inyección o, simplemente, del inyector o el puerto
de inyección, es transferir la muestra a la columna
cromatográfica de modo rápido, reproducible y
cuantitativo. “Idealmente” este proceso, que es un
paso crítico y muy importante en GC, ha de cumplir
con una serie de condiciones. Entre ellas, figuran las
siguientes: (1) La muestra debe entrar a la columna
en una banda cromatográfica lo más delgada posible,
porque experimentará luego un ensanchamiento
durante su movimiento por la columna debido a los
fenómenos de difusión longitudinal y de la resistencia
a la transferencia de masa entre las dos fases,
estacionaria y móvil; (2) La composición porcentual o
relación entre los componentes de la mezcla analizada
debe ser la misma antes y después de su inyección, es
decir, no deben ocurrir discriminaciones ni por peso
molecular, ni por volatilidad de sus componentes
en el puerto de inyección; (3) Los componentes de
la mezcla -durante su transferencia a la columna-,
no deben reaccionar entre sí, ni experimentar
modificaciones químicas, e.g., isomerización,
hidrólisis, polimerización, etc., ni adsorberse en el
cuerpo del inyector, es decir, deben ser transferidos
cuantitativamente sin alteraciones. La inyección de
la muestra debe ser precisa, exacta, reproducible
y predecible, cuantitativa y sin discriminación de
ninguna índole.
El modo de inyección se selecciona de acuerdo
con los siguientes criterios: (1) tipo de columna
cromatográfica (columna empacada, mega-bore o
capilar); (2) naturaleza química de los analitos (peso
molecular, volatilidad, polaridad, termoestabilidad,
reactividad, etc.), y (3) objetivo del análisis
(cuantitativo o cualitativo, para detectar trazas o, al
contrario, medir concentraciones altas de algunos
componentes, etc.). A continuación, se exponen
algunas consideraciones sobre los puertos de
inyección más comunes para columnas capilares.
El inyector “universal” no existe: el modo de
inyección se escoge según el propósito del análisis o
la naturaleza del analito. Para las columnas capilares
se emplean dos principales tipos de inyectores: (1)
inyectores de vaporización e (2) inyectores on-column
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(inyección directa en la columna sin volatilización
previa de la muestra). Existen también dispositivos,
que pueden ser conectados en línea con el puerto de
inyección GC, por ejemplo, muestreador de espacio
de cabeza (Headspace Sampler), pirolizador, un
sistema de purga y trampa (P&T), un sistema de
desorción térmica, una válvula conmutadora para
transferir muestras gaseosas, etc. La inyección de la
muestra puede ser en forma manual o a través de un
autosampler (inyector automático).
Los inyectores de vaporización convencionales
pueden operar en dos modos principales, i.e., split
(con división de muestra en la entrada de la columna)
y splitless (sin división de la muestra) 59. En la Figura
7 aparecen dos esquemas, muy simplificados, para
ambos modos de inyección. Se puede observar, que
en el modo split la división de la muestra acontece
en la entrada de la columna, mientras la válvula split
permanece abierta. Durante la inyección en modo
splitless, esta válvula se cierra (por unos 1-2 min) y la
división de flujo de gas de arrastre sucede por encima
del liner (inserto de vidrio pasivado donde acontece
la vaporización). El flujo total del gas de arrastre
que, bajo determinada presión, ingresa al puerto de
inyección (en este ejemplo, 90 mL/min) es la suma
de tres corrientes, así: 1. Flujo del gas en la válvula
de purga de septum (2 mL/min); 2. Flujo del gas por
la válvula split (87 mL/min) y 3. Flujo del gas en la
columna (1 mL/min). Si los flujos en la columna y en la
válvula de purga de septum se mantienen constantes,
el flujo en la válvula split estará relacionado con
el flujo total que ingresa al sistema y viceversa. El
grado de apertura de la válvula split condicionará qué
parte de la muestra se ventea y qué parte ingresa a la
columna, tal como se puede observar en la Figura 8,
donde se comparan tres perfiles cromatográficos de
un aceite esencial que se inyectó a la misma columna,
bajo las mismas condiciones (programación de
temperaturas, volúmenes de inyección, etc.), salvo las
relaciones split diferentes (1:100 y 1:30) o el modo
splitless. Los trabajos muy detallados sobre el diseño
y la aplicación de diferentes métodos de inyección de
la muestra al equipo GC han sido desarrollados por el
Dr. Konrad Grob59,60 (Figura 8).
En los inyectores de vaporización,
que poseen un inserto (liner) de vidrio, pre-tratado o
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Figura 7 . Esquemas simplificados de dos modos principales de inyección con vaporización de la muestra, split y splitless.
Obsérvense el punto de división de la muestra (modo split) en la entrada de la columna y la división del flujo del gas de arrastre
por encima de liner en el modo splitless.
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Figura 8 . Perfiles cromatográficos típicos de un aceite esencial inyectado en modo split (1:100,1:30) y en modo splitless, bajo
condiciones cromatográficas idénticas (columna, programación de temperaturas, volúmenes de inyección). Dr. Konrad Grob,
destacado por sus numerosos trabajos sobre diferentes sistemas de inyección de la muestra, entre otros desarrollos de la técnica
GC.

pasivado (inerte), ubicado en un termostato o un horno
pequeño, con la temperatura regulada, la entrada del
gas de arrastre sucede en su parte superior, mientras
que todo el sistema se mantiene herméticamente
sellado por un septum, que se perfora con la aguja
de una jeringa para depositar la muestra, que, bajo
el efecto de la temperatura elevada, se evapora
inmediatamente. Diferentes configuraciones del liner
permiten aumentar la eficiencia y la uniformidad
del proceso de mezcla según su modo; para cada
tipo de inyección se recomienda la configuración
específica del liner, sobre la cual se puede consultar
en los catálogos de diferentes fabricantes de estos
accesorios. El gas de arrastre, mezclado con vapores
de la muestra, ingresa con ésta a la columna, donde
empieza el proceso de separación. La temperatura del
inyector debe ser suficientemente alta para garantizar
la evaporación completa de todos los analitos, pero no
tan elevada, para evitar su descomposición térmica.
Las temperaturas demasiado bajas producirán la
volatilización incompleta, una “pérdida” de analitos y
una entrada demasiado lenta de sustancias volatilizadas
a la columna, lo que causará ensanchamiento de sus
picos cromatográficos. Pero el principal problema

será la contaminación sistemática del inyector y
el desarrollo de los “efectos de memoria”. Las
temperaturas que más usualmente se emplean en
inyectores de vaporización convencionales varían
de 200°C a 320°C, siendo la temperatura de 250°C
bastante común en la técnica GC 18,26,59.
Es importante tener en cuenta, que cuando la
muestra líquida se vaporiza, se expande varias veces
con respecto a su volumen inicial. Los volúmenes de
expansión dependen de: (1) tipo de disolvente, (2)
temperatura del inyector y (3) presión de entrada del
gas de arrastre en la cabeza de la columna (Véanse
la Tabla 5)26. Antes de la inyección, se deben tener
en cuenta todos estos factores, i.e., qué cantidad
de muestra se va a inyectar, en qué disolvente y
bajo qué condiciones (temperatura de inyección y
presión de entrada en la columna). Ello, para evitar
los problemas de backflash, es decir, la “devolución”
de los vapores de muestra por la línea de gas de
arrastre, este fenómeno sucede cuando el volumen
expandido de la muestra inyectada supera el volumen
del liner (ca. 0.5-1 mL). Los vapores en exceso crean
sobrepresión y pueden escapar no solo por la línea
de gas de arrastre (backflash), sino también por la
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línea de septum purge (purga de septum); es cuando
los componentes más volátiles de la muestra pueden
“perderse”, y ello afectará la exactitud y la precisión
del análisis GC.

Tabla 5 . Volúmenes de expansión de algunos disolventes
más comunes en GC. Temperatura del inyector: 250°C,
presión: 20 psi26

Disolvente

Volumen de vapor
(aproximado)
1 µL

2 µL

n-Hexano

140

280

Acetato de etilo

185

370

Acetona

245

490

Diclorometano

285

570

Disulfuro de
carbono

300

600

Metanol

450

900

Los inyectores de vaporización usualmente operan
a temperatura constante (200-300°C), sin embargo,
cada vez más se emplean sistemas de inyección
con temperatura de vaporización programada
(PTV)61-63, que permiten variar la temperatura durante
la inyección de la muestra y, además, se pueden
realizar inyecciones de volúmenes grandes de muestra
(LVI)64,65, e.g., de más de 10 µL, acompañadas de la
concentración de analitos directamente en el cuerpo
del PTV, por medio de la vaporización del disolvente
cuando la muestra se transfiere a la columna GC. En el
método GC, la técnica de LVI es muy importante para
el análisis de sustancias a nivel de trazas, verbigracia,
residuos de pesticidas, PAHs, dioxinas, compuestos
off-flavour, entre otros, porque la concentración de la
muestra ocurre en el mismo lugar de su transferencia
a la columna61-65. Se reducen problemas de pérdida de
analitos o de contaminación cruzada y la sensibilidad
del análisis aumenta sobremanera. El puerto de
inyección LVI sirve también como una interface
entre GC y algunos dispositivos de preparación de
la muestra en línea, por ejemplo, extracción en fase
sólida (SPE), para acoplamiento con cromatografía
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líquida (LC-GC) o para aumentar la capacidad de
separación en la cromatografía bidimensional o total
(GC x GC)65.
Para el análisis de compuestos en trazas, se debe
emplear splitless como modo de inyección; es cuando
toda la muestra, sin división, ingresa a la columna.
La velocidad de su transferencia es lenta, ca.
1 mL/min (Figura 7), y acorde con el volumen del
liner, este proceso puede durar de ca. 0.75 min hasta
2 min. Evidentemente, la transferencia lenta de analitos
a la columna compromete la simetría de sus picos
cromatográficos, produce su ensanchamiento y puede
disminuir la resolución. Para solucionar este problema,
debe aprovecharse el llamado solvent effect (efecto
de solvente), descrito por K. Grob59, que consiste en
usar la temperatura inicial de la columna 10-20°C
por debajo que la Teb del solvente empleado. Así, el
solvente “crio-condensado” funcionaría inicialmente
como una barrera (película líquida) que retendrá los
analitos menos volátiles y los enfocará en una banda
estrecha en la entrada de la columna. Por ende, para
la inyección en el modo splitless no se recomiendan
solventes muy volátiles (éter etílico, diclorometano,
etc.), lo que puede limitar su selección. El uso de
una pre-columna (retention gap), que es un capilar
de sílice fundida desprovisto de la f.e. y desactivado
(Figura 9), conectado a una columna analítica, puede
servir también como un dispositivo adicional para
enfocar los analitos, prevenir el ensanchamiento de
sus picos cromatográficos y retener las interferencias.
Sin embargo, hay otro problema relacionado con el
modo splitless, a saber, es la permanencia prologada
(Vs split) de la muestra (componentes en trazas)
en un liner muy caliente: algunos analitos pueden
descomponerse, por ejemplo, ésteres, alcoholes,
pesticidas organofosforados, explosivos, drogas,
etc. Hoy en día, en muchos equipos GC, se emplea
un modo de inyección pulsed splitless (splitless
pulsado), es cuando durante la trasferencia de la
muestra y su paso por el liner, se ejerce un aumento
corto, en forma como de un pulso, de la presión del
gas de arrastre, para “empujar” a los analitos a la
columna y disminuir así su permanencia en el liner.
Esto permite alcanzar sensibilidades mucho más altas
y reducir la posibilidad de descomposición térmica o
de isomerización de algunos analitos.
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Figura 9 . Configuración de la conexión de una precolumna (retention gap) con la columna analítica, que
permite mejorar el desenvolvimiento cromatográfico
cuando se usan modos de inyección splitless o on-column.
Se logran el enfocamiento de los analitos y la retención en
la pre-columna, de las interferencias.

Un método “ideal” para depositar la muestra
en una columna GC, quizás sería la inyección
on-column, es cuando la muestra líquida se introduce
directamente a la columna (Figura 10), sin su
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vaporización previa y sin efectos de discriminación
parcial por volatilidad o por masa, que acompañan
el proceso de transferencia en los inyectores
split/splitless convencionales. Es un método apropiado
tanto para sustancias muy volátiles (pero, se requiere
su crio-enfocamiento en la entrada de la columna),
como para sustancias muy poco volatilizables
(e.g., triglicéridos, bio-Diesel, ceras, etc.)60. Los
principales inconvenientes de la inyección on-column
estarán relacionados con la cantidad muy pequeña
(< 0.5-1 µL) de la muestra que debe ser introducida a
la columna, con la contaminación de la columna, si no
se usa el retention gap (Figura 9) y con la necesidad
de emplear sistemas de inyección automática para
alinear la aguja y la apertura de la columna.
Debido a que la muestra se deposita en
frío directamente en la columna, sin contacto
con las paredes calientes del liner, las sustancias
lábiles que pueden sufrir la descomposición o las
isomerizaciones, en este modo padecen menor riesgo
de estos procesos. En la Figura 11 se pueden observar
dos cromatogramas de un aceite esencial inyectado

Figura 10 . El inyector on-column es desprovisto de una cámara de vaporización; la muestra, por medio de una jeringa con una
aguja ultra-delgada, se deposita en forma líquida directamente en la columna cromatográfica.
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en modo splitless (Vol. 1 µL) y on-column (Vol.
0.2 µL). La región resaltada corresponde a la elución
de la columna de sesquiterpenos oxigenados, que
bajo el efecto de la temperatura alta y la transferencia

lenta durante su inyección splitless, experimentan
isomerizaciones, que se reducen, cuando la
introducción de la misma muestra a la columna se
hace vía inyección en frio on-column.

Figura 11 . Cromatogramas típicos de un aceite esencial rico en hidrocarburos sesquiterpénicos y sus análogos oxigenados,
obtenidos en la misma columna con diferentes modos de inyección, splitless (volumen de inyección 1 µL) y on-column (volumen
de inyección 0.2 µL). Se observa la atenuación de los procesos de isomerización de sesquiterpenoides (promovidos por el liner
caliente y transferencia lenta en el modo splitless), cuando la muestra se introduce en frio directamente en la columna.

El puerto de inyección es un sitio crítico en
todo sistema cromatográfico, ya que puede resultar la
causa de su contaminación (elevado ruido) y la fuente
de los llamados picos fantasma (ghost peaks), cuyo
origen puede relacionarse con la recondensación de
sustancias menos volátiles en la parte inferior del
septum o en la línea de transferencia de gas de arrastre,
por problemas de backflash 26. De la eficiencia de
inyección, su velocidad óptima y la homogeneidad
de la mezcla que ingresa a la columna, dependerán
la anchura del pico cromatográfico, su simetría, y,
a la larga, la separación y la cuantificación eficiente
y reproducible. Cuando se escoge la técnica de
inyección, se escogen y se optimizan las siguientes
variables: (1) el modo de inyección (split, splitless,
on-column o PTV); (2) el volumen de la muestra
a inyectar; (3) la temperatura del inyector; (4) el
tipo del liner (forma, volumen, empaque); (5) la
temperatura inicial de la columna (es crítica, para
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la inyección en el modo splitless); (6) la forma de
inyección, manual o automática; (7) la velocidad con
que se perfora el septum o se retira la aguja del puerto
de inyección (parámetros importantes para disminuir
la discriminación por volatilidad de analitos); (8) el
disolvente y el número de lavados de la jeringa con
diferentes disolventes; (9) el tipo de septum (material,
densidad, termoestabilidad, bleeding), verbigracia,
los septa convencionales o Merlin MicrosealTM, entre
otras variables.
Cada fabricante de un equipo GC ofrece
sus propios modelos del inyector, pero el principio
fundamental de su operación se conserva invariable
de su diseño particular. Es decir, la principal
“responsabilidad” del inyector GC se mantiene, y
consiste en transferir cuantitativamente la muestra
a la columna, sin modificarla durante este proceso y
sin conservar “memoria” de muestras previamente
inyectadas. Ello, indiferentemente si se usan sistemas

www.scientiachromatographica.com

GC y GC-MS: configuración del equipo versus aplicaciones			
de inyección con reguladores de retro-presión (Back
pressure regulators) o de presión directa (Forward
pressure regulators), para balancear los flujos de
gases involucrados en el sistema, modos split o
splitless, inyectores convencionales, on-column o con
programación de temperatura, PTV25,26,59,60.

5 Sistemas de detección
Cada bloque del cromatógrafo de gases
cumple su función y es responsable, gracias a sus
características particulares, por la selectividad y
la resolución, la reproducibilidad y la sensibilidad
del equipo. Mientras que la columna “responde”
directamente por la separación y la resolución
requerida y el inyector por la entrada de la muestra,
inalterada y completa, a la columna, el sistema de
detección debe ser garante de una respuesta sensible,
cuantitativa y reproducible, a los componentes que
eluyen de la columna, exceptuando, por supuesto, a las
moléculas del gas de arrastre. El cromatograma es una
gráfica de la señal del detector en función del tiempo:
las alturas o las áreas (usadas preferiblemente) de los
picos cromatográficos son la base para cuantificar los
analitos, después de hacer la respectiva corrección a
la respuesta (factor de respuesta, Rf), puesto que cada
detector proporciona a cada uno de los componente
de la mezcla la señal “individual”, acorde con su
naturaleza química66.
Los detectores GC se pueden clasificar de
diferentes maneras67-69. Esto depende del criterio
que se usa; uno, por ejemplo, es la selectividad de
la respuesta67. Si el detector genera la respuesta a
todos los componentes que eluyen de la columna
(excepto el gas de arrastre), se llama universal.
Entre éstos, figuran el detector de conductividad
térmica (TCD)70, el detector selectivo de masas
(MSD)22-29,71,72, cuando opera en el modo de barrido
completo (full scan), el detector infrarrojo (IRD)73
y, a menudo, a este grupo le añaden el detector de
ionización en llama (FID)74-77, aunque éste es más
bien el detector cuasi-universal, porque no genera
la respuesta a los gases permanentes, al agua o las
moléculas carentes de grupos CH2. Por regla general,
los detectores universales poseen la sensibilidad
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un poco más baja que los detectores selectivos o
específicos.
Los detectores selectivos conforman un grupo
grande de la familia de detectores GC. Su selectividad
aprovecha diferentes propiedades de las moléculasanalito, por ejemplo, la presencia de algunos átomos,
grupos funcionales o rasgos estructurales particulares.
Por ejemplo, el detector selectivo de nitrógeno y fósforo
(NPD)78,79 dará respuesta selectiva a todos aquellos
compuestos que tienen en su estructura nitrógeno o
fósforo; el detector fotométrico de llama (FPD), a los
analitos que contienen azufre o fósforo80-84, mientras
que el detector de emisión atómica (AED)85-89 amplía
aún más el rango de elementos químicos que puede
registrar en los analitos que eluyen de la columna, lo
que permite hacer su análisis elemental. El detector
de captura de electrones (ECD)90-94 dará respuesta
ultra-sensible a todas aquellas sustancias que poseen
en sus estructuras grupos electronegativos (grupos
nitro, halógenos, etc.), es uno de los detectores
más sensibles, pero su selectividad no es tan alta.
El MSD, operado en modo del ion o de iones
seleccionado(s) (SIM), permite convertir la señal
universal (full scan), verbigracia, la corriente iónica
total reconstruida en función del tiempo (TIC), en una
señal selectiva, basada en la medición de la corriente
iónica parcial, producida por un fragmento o por
fragmentos-diagnóstico en el espectro de masas de
la sustancia de interés. En un extracto, por GC-MSSIM, se pueden registrar selectivamente las moléculas
homólogas, isómeros o derivados estructurales, pero
también una sola sustancia en particular (respuesta
específica, altamente selectiva)25 (Figura 12). El
detector (analizador) de energía térmica (TEA) es
altamente selectivo, genera una señal a todas aquellas
sustancias que en su composición tienen grupos nitro,
propiedad que se aprovecha, por ejemplo, para el
análisis de residuos de explosivos orgánicos42 o de
N-nitrosaminas en alimentos95-97. Es muy interesante
la aplicación de detectores olfatométricos, que -en
combinación con detectores convencionales, TCD,
FID o MSD-, permiten no solamente cuantificar
e identificar los constituyentes de una mezcla
aromática (aceite esencial, flavours, etc.), sino
realizar su evaluación sensorial, i.e., la diferenciación
organoléptica de los analitos que emergen de la
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columna98,99. Para estudiar los semioquímicos, por
ejemplo, feromonas, se usan detectores “vivos”,
que emplean antenas de insectos, en los cuales se
produce un cambio de potencial eléctrico, cuando
la sustancia biológicamente activa emerge de la
columna GC e interactúa con el sensor (antenas); ello
permite obtener los llamados electroantenogramas
y determinar cuáles de las sustancias pueden tener
una posible actividad feromónica 100. El detector de
fotoionización (PI) ayuda a diferenciar en mezclas
muy complejas, por ejemplo, VOCs, las moléculas
aromáticas o con grupos insaturados de sus análogos
saturados, lo que permite simplificar la diferenciación
y la identificación de los constituyentes en la mezcla

compleja101. La selectividad, y sobre todo, la
sensibilidad muy alta, la presentan los detectores de
quimioluminiscencia, que pueden ser específicos a
los componentes que poseen átomos de nitrógeno o
azufre102.
Los detectores GC también pueden
clasificarse según su área de aplicación. En la Figura
13 aparecen los datos cienciométricos relacionados
con las áreas de aplicación de los detectores GC
más comunes; por ejemplo, se puede observar, que
el ECD es más utilizado en ciencias ambientales,
mientras que en las áreas de medicina, farmacológica
o farmacéutica, el NPD se usa más frecuentemente.

Figura 12 . Distribución porcentual de publicaciones científicas, por áreas de aplicación, donde se han usado sistemas de
detección GC más comunes. Base de datos: Scopus (Elsevier, B.V. 2010). Período de observación: 1958-2009. Fecha de
consulta: 09-04-2010.

Entre las aplicaciones de los detectores GC
comunes, se pueden mencionar algunas más frecuentes.
Por ejemplo, se destacan para el TCD el análisis de
gas natural y de refinería, gases disueltos en aceites
de trasformador (TOGA)103; para el FID, el análisis
de aceites esenciales, perfumes, solventes, fracciones
del petróleo, FAMEs, hidrocarburos (BTEX, PAHs,
otros), acelerantes de incendio, y, prácticamente, el
análisis de todos los analitos orgánicos que contienen
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grupos hidrocarbonados 67-69,74-77; para el NPD, el
análisis de drogas, aromas, pesticidas que contienen
nitrógeno o fósforo, explosivos, productos naturales,
etc.67-69,78,79; para el FPD, el análisis de petroquímicos,
contaminantes ambientales, drogas, pesticidas,
aromas, etc.67-69,80-84; para el ECD, el análisis de los
residuos de pesticidas y explosivos, trihalometanos,
solventes halogenados, VOCs, derivados, entre otros
67-69,90-94
. El MSD es un detector “transversal”; junto

www.scientiachromatographica.com

GC y GC-MS: configuración del equipo versus aplicaciones			
con el AED85-89 e IRD73, forma parte de la familia de
detectores espectroscópicos. Se emplea prácticamente
para la determinación de todos los analitos, gracias
a su capacidad para confirmar la identidad química
y estructural que se requiere en la mayoría de los
análisis GC (Figura 13); le siguen los sistemas de
detección FID y ECD (ca. 10%); menos de 3% de
usos corresponden a otros tipos de detectores GC.
Los MSD pueden tener diferentes analizadores
másicos24,25, con diferentes características (resolución,
sensibilidad, rango de masas, velocidad de barrido,
etc.), entre los más frecuentes en GC-MS se emplean
cuadrupolos y trampas de iones (IT)104-108, pero,
últimamente se destacan los analizadores de tiempo
de vuelo, TOF50,57,58,71, y sistemas tándem, MS-MS,
por ejemplo, el triple cuadrupolo, QqQ109-115.

Figura 13 . Distribución porcentual de publicaciones
científicas, por el tipo de detectores GC más comunes.
Base de datos: Scopus (Elsevier, B.V. 2010). Período de
observación: 1958-2009. Fecha de consulta: 09-04-2010.

Los detectores GC también se pueden
clasificar según su mecanismo de respuesta; muchos,
son detectores de ionización (MSD, PID, FID, NPD,
FPD, ECD), donde la señal se mide como cambio
de la corriente eléctrica, en función del tiempo, de
partículas cargadas que se forman por bombardeo
del analito con electrones o iones o por la irradiación
con fotones, por su descomposición ionizante en una
llama o por captura de electrones “fríos”, entre otros
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métodos. Los detectores GC pueden ser destructivos
(la mayoría, e.g., MSD, AED, FID, NPD o FPD) o no
destructivos (TCD, IRD, PID, ECD). Los primeros
son sensibles al cambio de masa, mientras que los
últimos al cambio de concentración del analito, y
pueden preceder a los detectores destructivos en una
configuración secuencial.
Las características típicas de los detectores
GC son su volumen, la sensibilidad a la temperatura o
flujo del gas, la linealidad (rango de concentraciones
que pueden medir), los niveles mínimos de detección
o cuantificación, la estabilidad y robustez, la
facilidad de manejo y costo, entre otras propiedades.
Debido a que los volúmenes de los detectores GC
son mayores que los de las columnas capilares
unidas a éstos, el volumen muerto (dead volume)
formado puede engendrar el ensanchamiento de los
picos cromatográficos y afectar su resolución. Esta
diferencia de volúmenes (cuerpo del detector Vs
columna) se compensa con un gas auxiliar (make-up),
generalmente, el nitrógeno, cuyo flujo es de 20-40
mL/min, según el tipo de detector. Los flujos altos del
gas make-up conducen a los picos cromatográficos
más simétricos y delgados, pero comprometen
la sensibilidad (Figura 14); la tendencia en la
instrumentación GC moderna es reducir el volumen
del detector; por eso, existen hoy en día las versiones
micro de varios detectores, por ejemplo, µ-ECD o
µ-TCD, u otros.
Para
algunas
muestras
complejas,
multicomponente, la separación total de todos sus
constituyentes es difícil, pero, a veces, se logra,
usando diferentes sistemas de detección (Figura 15).
Es cuando un detector puede ser selectivo y generar
una respuesta sensible a uno de los componentes,
mientras que para el otro, de los dos que co-eluyen,
es transparente; sin embargo, en este caso, la
cromatografía total, GC x GC, podría ser una solución
mejor.

6 Conclusiones
Para la configuración correcta de un sistema
GC (inyector, columna, detector) es necesario tener
en cuenta varios factores, entre los más importantes,
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Figura 14 . Detector de captura de electrones (ECD). La dependencia de su respuesta (sensibilidad) del flujo del gas auxiliar
Ar/CH4. Análisis de pentaflúorfenilhidrazonas de aldehídos C1-C8 en la columna DB-5 (30 m)116.

figuran: (1) la naturaleza de la muestra, su origen y el
modo de preparación (extracción, clean-up, presencia
de interferencias); (2) el tipo de analitos que la
integran (volatilidad, polaridad, peso molecular), su
número y la similitud estructural entre éstos; (3) el
propósito del análisis, i.e., cualitativo o cuantitativo,
screening o confirmatorio, necesidad de la detección
de trazas o la medición de solamente compuestos
mayoritarios, entre otros.
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Figura 15 . La “separación” de dos sustancias que
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Resumo
Esta edição finaliza a série de artigos que discute os
problemas que resultam em picos distorcidos em cromatografia
líquida. Distorções tais como caudas, assimetrias frontais,
alargamentos e picos duplos ou com ombros podem ocorrer por
diversos motivos, e um detalhamento desse assunto serve de subsídio
ao usuário da técnica na busca pela solução de problemas. Neste
artigo, problemas relacionados à falta de tamponamento adequado
da fase móvel e outros fenômenos causadores de assimetrias, bem
como problemas não intrinsecamente ligados à assimetria, mas que
causam picos com essa aparência, serão discutidos. As ocorrências
mais comuns relacionadas ao aparecimento de picos distorcidos
serão brevemente exemplificadas para uma melhor compreensão,
assim como estratégias para identificação e superação desses
problemas serão apresentadas.

Palavras-chave
Assimetria; picos com cauda;
picos com assimetria frontal, picos
distorcidos; CLAE; cromatografia
líquida.

Abstract
This edition closes with the series of articles dealing with
peak shape problems occurring in liquid chromatography. Peak
distortions like tailing, fronting, widening, and double peaks or peaks
with shoulders may occur due to several reasons and this matter needs
to be detailed to provide chromatographic users with background to
solve these problems. In this article, problems related with improper
or deficient buffering of the mobile phase and other phenomena will
be discussed; problems not intrinsically related with asymmetry, but
showing peaks with that appearance, will be addressed as well. The
most common contributions to peak distortion will be briefly studied
and exemplified for a better understanding, and strategies to identify
and overcome these problems will be presented.
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Keywords
Asymmetry; peak tailing; peak
fronting; peak distortions; HPLC;
liquid chromatography.

61

Scientia Chromatographica Vol.2, N°3, 61-67, 2010
Nas últimas edições, vem sendo apresentada
uma série de artigos que trata de problemas
relacionados ao formato apresentado pelos picos em
cromatografia líquida. Esse assunto é importante,
pois dele resultam problemas de perda de resolução
cromatográfica,
bem
como
quantificações
inadequadas dos analitos. A lista com os tópicos que
vêm sendo discutidos é apresentada abaixo, com
destaque para os assuntos que serão tratados nessa
edição e que encerram a série.
1. Uso de coluna defeituosa
2. Uso de solvente com força inadequada para a
amostra
3. Sobrecarga de amostra introduzida na coluna
4. Ocorrência de efeitos extracoluna
5. Ocorrências causadoras de assimetria frontal na
banda cromatográfica
6. Existência de sítios mais fortemente retentivos
7. Existência de sítios secundários de retenção
8.  Tamponamento inadequado da fase móvel
9.  Outros efeitos relacionados a distorções
10. Ocorrência de pseudodistorções

Todavia, a análise de compostos ácidos ou básicos
em um meio sem controle de pH pode fazer com
que a ionização desses compostos cause redução
ou aumento local do pH da fase móvel. Sabendo-se
que o grau de ionização de um determinado ácido
ou de uma determinada base fraca é dependente
da concentração, e que a concentração do analito
varia ao longo da banda cromatográfica, essas
variações locais podem provocar deformações no
perfil cromatográfico do pico. Essas deformações
são devidas a uma maior ou menor interação do
analito com a fase estacionária, dependendo da forma
(neutra ou iônica) em que estiver apresentado. Essa
variação do grau de ionização do analito ao longo da
banda cromatográfica geralmente resulta em picos
que apresentam caudas e que apresentam maiores
distorções para as concentrações mais altas.
Geralmente, sugere-se o uso de concentrações
do tampão acima de 10 mmol/L, sendo, em alguns
métodos, recomendadas concentrações da ordem de
50 a 100 mmol/L, ou até mais. A Figura 1 ilustra o
efeito de uma maior concentração da solução tampão
em uma separação por cromatografia de pareamento
iônico.2

8 Tamponamento inadequado da fase móvel
Quando se faz a separação de compostos
ácidos ou básicos em cromatografia líquida, a
utilização de um adequado controle do pH é muito
importante. Na grande maioria das vezes, faz-se o uso
da fase móvel constituída de uma solução tampão,
enquanto, algumas vezes, usa-se uma solução
suficientemente adicionada de um ácido fraco,
ou base fraca, de maneira a não sofrer alterações
significativas de pH. A capacidade tamponante
de uma solução é de reconhecida importância na
química, e, consequentemente, em HPLC. Ela está
relacionada com a quantidade de ácido ou base que
pode ser adicionada a uma solução antes que haja
perda da capacidade de resistência a mudanças
significativas do pH.1 Algumas vezes, a importância
da capacidade tamponante é subestimada em HPLC,
visto que os analitos costumam estar presentes em
baixas concentrações, e, dessa forma, apresentam
pequeno desafio à variação do pH da fase móvel.
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Figura 1. Picos com cauda causados por tamponamento
inadequado da fase móvel. Análise dos compostos naftaleno
sulfonato (NpS-), adrenalina (Adr+), álcool benzílico
(BzOH), e normetanefrina (Normet+) por cromatografia de
pareamento iônico em fase móvel constituída de metanol/
água (15:85, v/v), 10 mmol/L de octilsulfato, (a) solução
tampão 5 mmol/L e (b) solução tampão 100 mmol/L.
Republicado a partir da ref. 2, com permissão da Elsevier.
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Por outro lado, dada a grande difusão
do emprego da cromatografia líquida associada
à espectrometria de massas, atualmente faz-se
importante mencionar que elevadas concentrações de
eletrólitos em solução podem ser muito prejudiciais ao
acoplamento LC-MS. Em alguns casos, o uso de sais
pouco voláteis na fase móvel pode obstruir, em pouco
tempo, o orifício de entrada dos íons no espectrômetro
de massas. Em outros casos, apesar da não obstrução
física do equipamento, a ionização do analito de
interesse pode ser significantemente suprimida pela
presença de outros íons interferentes na solução.
Dessa forma, a concentração e o tipo do eletrólito
que constitui o tampão devem ser adequadamente
selecionados de acordo com a finalidade da análise
e o tipo de interface de ionização utilizada pelo
espectrômetro de massas. Tendo em vista que essas
análises dificilmente utilizam altas concentrações do
analito (mesmo porque concentrações altas excedem
o limite máximo de linearidade do equipamento),
concentrações da ordem de 5 mmol/L de sais
orgânicos voláteis costumam ser suficientes para
um adequado tamponamento. Outra estratégia que
por vezes é suficiente para os fins de separação é a
utilização de apenas uma pequena quantidade de ácido
fraco orgânico ou base fraca orgânica na fase móvel,
os quais podem contribuir menos para a supressão da
ionização. Os ácidos fórmico ou acético costumam ser
os mais utilizados na análise de compostos básicos,
enquanto adiciona-se solução de hidróxido de amônio
nos casos de análises de compostos ácidos.
Outro problema relacionado ao uso de alguns
sais inorgânicos em altas concentrações é o risco da
formação de cristais em solução, os quais podem
ser abrasivos para os constituintes mecânicos do
equipamento de HPLC. Muitos usuários de tampões
fosfato e outros tampões inorgânicos procuram
trabalhar em concentrações entre 5 e 25 mmol/L,
para evitar o risco da cristalização desses sais na
fase móvel. Especialmente para o caso da utilização
de mistura da fração aquosa e orgânica por meio da
bomba de HPLC, é mandatório que a solubilidade
do sal utilizado no preparo da solução tampão seja
testada frente ao percentual de fase orgânica que
será utilizada na separação. Nos casos em que a
mistura é realizada previamente em um mesmo
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frasco, a cristalização do sal é facilmente visualizada;
porém, dentro do sistema cromatográfico, ela pode
inicialmente passar despercebida. Outro caso ainda
mais crítico é o de separações com gradiente na fase
móvel. Nesse caso, recomenda-se testar a solubilidade
no maior percentual da fração orgânica, sob risco da
ocorrência de cristalização do sal ao longo da corrida
cromatográfica. A lavagem do sistema é também de
extrema importância após o emprego de soluções
salinas. Costumam ser recorrentes os problemas
em sistemas multiusuários em que uma lavagem
adequada não é realizada, e um método posterior leva
à precipitação dos resquícios de sal deixados pelo
método anterior. O sintoma mais comum nesses casos
é o mau funcionamento da bomba cromatográfica,
com flutuações na vazão da coluna e na pressão,
geralmente devido à falha de uma ou mais “check
valves”. Em casos mais críticos, além do travamento
das válvulas, podem ocorrer danos aos selos de
vedação, ou até mesmo aos pistões.
Conforme
comentado
anteriormente,
quando se analisam compostos de interesse em
baixas concentrações, a concentração da solução
tampão não costuma ser limitadora. Tendo em vista
que a injeção do analito costuma ser realizada em um
“plug” de poucos microlitros de solução, a alteração
do pH provocada pela dissolução dos analitos na fase
móvel não costuma ser significativa. Por outro lado,
no caso do emprego de amostras mais concentradas,
deve-se sempre considerar que haverá um
compromisso com a concentração do tampão da fase
móvel. Enfim, sempre que amostras mais concentradas
forem analisadas e os picos apresentarem assimetria,
especialmente no caso do emprego de fases móveis
com baixa capacidade tamponante, deve-se avaliar o
aumento da concentração do tampão como forma de
se evitarem ou se reduzirem as deformidades.

9 Outros efeitos relacionados a distorções
Apesar de essa série de artigos ter
apresentado uma lista com diversas causas para
distorções em picos cromatográficos, outras fontes
de assimetrias podem existir. Uma dessas fontes
de assimetria está relacionada com a possibilidade
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que alguns analitos têm de sofrer reações químicas
dentro da coluna. Um exemplo é a formação de
complexos com traços de metais presentes no sistema
cromatográfico. A desferroxamina, um fármaco com
atividade quelante para alumínio e ferro, já se mostrou
suscetível à presença de traços de ferro na fase
móvel cromatográfica (Figura 2).3 Em um sistema
cromatográfico passível de sofrer contaminação
por ferro, uma forma encontrada para eliminar esse
problema de complexação tem sido a adição de
EDTA. Em atenção a esses problemas, alguns sistemas
cromatográficos são desenvolvidos com materiais
menos reativos (PEEK, por exemplo) constituindo
partes do sistema de bombeamento, introdução
da amostra, tubulações e sistema de detecção, de
maneira a garantir uma maior compatibilidade para
amostras sensíveis à presença de metais. Alguns
desses equipamentos são comercializados sob o
rótulo de “biocompatíveis” tendo em vista que
algumas aplicações, justamente com biomoléculas,
apresentam essa incompatibilidade frente a traços de
metais. Outra fonte geradora de picos distorcidos de
ácidos hidroxâmicos, dos quais a desferroxamina é
um derivado, é a fase estacionária à base de sílica,
quando ela apresenta contaminação por traços de
metais. Apesar de essa contaminação ser mais comum
no passado, alguns materiais de empacotamento
de colunas atuais ainda apresentam esse tipo de
problema. Nesses casos de fases estacionárias que
contém traços de metal, costumava-se sugerir, como
alternativa para melhorar a simetria dos picos, a
utilização de fases poliméricas.4 Todavia, o uso
de colunas poliméricas não foi muito bem aceito
devido às limitações impostas à escolha da fase
móvel – geralmente fases poliméricas não podem
ser utilizadas em alguns gradientes em fase reversa
por causa do intumescimento do polímero ou pela
formação de canais quando o polímero volta ao seu
tamanho original ao término de cada separação. Dessa
forma, em adição ao uso de EDTA na fase móvel, fases
estacionárias à base de sílica mais pura podem ser
utilizadas. Esse tipo de sílica, às vezes chamada sílica
tipo B, tem quantidades reduzidas de metal e, quando
usada em conjunto com “frits” menos reativos (por
exemplo, “frits” de titânio em PEEK), praticamente
podem resolver o problema. Em suma, a troca da
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coluna problemática por outra preparada com sílica
mais pura, geralmente associada com o processo de
capeamento da fase estacionária, e preparada em tubo
e “frits” mais inertes, é a estratégia mais favorável,
se comparada ao uso de uma coluna polimérica, dada
a maior versatilidade de uso da coluna de sílica com
diferentes composições da fase móvel.

Figura 2. Pico distorcido causado pela reação da
desferroxamina com traços de ferro presentes no sistema
cromatográfico. Republicado a partir da ref. 3, com
permissão da Elsevier.

Outra interessante fonte de picos distorcidos
em separações está relacionada com compostos que
apresentam cinética lenta de interconversão entre duas
de suas formas. Um exemplo é a proteína ribonuclease,
a qual apresenta, dependendo das condições
cromatográficas, a presença de picos distorcidos
pela coexistência da forma nativa e desnaturada da
proteína em solução.5 Um fator que costuma afetar
significativamente esse tipo de problema de cinética
de interconversão é a temperatura. Nesse exemplo da
ribonuclease, análises sob temperaturas mais baixas
mostram um pico bastante distorcido, enquanto, a
37 ºC, a ribonuclease apresenta-se separada na forma
de um pico com características bastante aceitáveis,
atribuído apenas à ribonuclease desnaturada. Outro
fator que corrobora o problema de cinética lenta
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de interconversão entre duas formas de um mesmo
composto, como gerador desse tipo de distorção
cromatográfica, é a influência da vazão da fase móvel.
Compostos isoméricos também podem
apresentar esse tipo de problema. Um bom exemplo
é o fármaco anti-hipertensivo inibidor da enzima
conversora de angiotensina (ECA) enalapril (Figura
3).6 De fato, outros dipeptídeos contendo L-prolina,
como o enalapril, já foram reportados como capazes
de gerar múltiplos picos em HPLC em fase reversa
devido à presença de rotâmeros de interconversão
lenta. Nesse caso do enalapril, um estudo abrangente
já foi realizado, e observou-se não apenas a influência
da temperatura e da vazão da fase móvel, como
também influências do pH, do tipo e da proporção do
solvente orgânico da fase móvel e da concentração do
contra íon catiônico da solução.6 A Figura 4 ilustra o
efeito de alguns desses fatores sobre o formato dos
picos do enalapril.

Figura 3. Estrutura química dos isômeros cis- e
trans-enalapril.

A farmacopeia europeia7 reporta o uso
de alta temperatura e gradiente para misturas que
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contém enalapril, enquanto outro trabalho aponta a
possibilidade da escolha adequada da combinação de
modificador orgânico e pH para conseguir a separação
como um único pico à temperatura ambiente.6 Por
outro lado, o uso de um contra íon negativamente
carregado à temperatura ambiente6 ou o abaixamento
da temperatura para 6 ºC8 pode garantir a adequada
separação dos isômeros cis e trans do enalapril.

Figura 4. Alguns fatores que afetam a separação
cromatográfica do enalapril provocando deformações
no pico cromatográfico. (a) Efeito da temperatura de
análise – fase móvel: tampão fosfato pH 2/acetonitrila
(60:40, v/v); vazão: 1,0 mL/min; coluna Supelco LC 18, 5
µm (250 X 4,6 mm I.D.) e (b) efeito do tipo e da proporção
do solvente orgânico da fase móvel - fase móvel: tampão
fosfato pH 2/modificador orgânico (tipo e proporção
indicados na figura); vazão: 1,0 mL/min; temperatura
ambiente; coluna Supelco LC 18, 5 µm (250 X 4,6 mm
I.D.). Republicado a partir da ref. 6, com permissão da
Elsevier.
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Outro problema que pode levar a picos
distorcidos refere-se à injeção de compostos muito
pouco solúveis na fase móvel, ou que formam
agregados na solução. Nesse caso, um adequado
conhecimento sobre a solubilidade e o comportamento
do analito na solução é a resposta para o problema.

10 Ocorrência de pseudodistorções
Algumas vezes, os problemas de distorções
nos picos cromatográficos não coincidem com aquelas
descrições apresentadas até o momento. Nesses casos,
uma possibilidade é que, na realidade, não haja um
problema intrinsecamente ligado ao comportamento
cromatográfico anormal de um composto, mas
sim uma eventual sobreposição parcial de um
pico cromatográfico esperado com um interferente
desconhecido (e, logicamente, inesperado). A
resolução inadequada de compostos com intensidades
relativas variadas pode levar a picos com aspecto
alargados ou até mesmo a picos que nitidamente
apresentam assimetrias frontais ou caudas (Figura
5). Esse tipo de problema pode ser suspeito quando
o pico de um dos compostos apresenta esse tipo de
distorção e outros próximos a ele (e preferencialmente
de uma mesma classe de compostos) não apresentam
distorções similares. É interessante mencionar que,
algumas vezes, o interferente é um contaminante
tardiamente eluído de uma injeção prévia de amostra.
Nesse caso, geralmente o interferente é bastante
alargado em relação ao pico de interesse, o qual sofre
uma severa deformação por causa da coeluição. Para
a constatação da coeluição de compostos tardiamente
eluídos da coluna, mais de uma injeção da amostra
necessita de ser feita sequencialmente. Caso se
verifique que o causador do problema é um pico
pertencente a uma injeção anterior, uma etapa de
lavagem com solvente mais forte ao final da corrida
costuma ser suficiente. Outra solução é uma pequena
mudança no espaçamento entre as injeções, para que
o interferente não coelua com compostos de interesse.
Atualmente, com o uso da espectrometria de massas,
a observação desse tipo de interferência pode ser feita
sobrepondo-se os cromatogramas obtidos para
diferentes íons selecionados ou para diferentes
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transições de massas. A existência de um dos picos
sobrepostos, com formato diferente dos demais,
indica nitidamente a coeluição de um interferente
que compartilha a mesma massa/carga ou a mesma
transição. Apesar desse tipo de coincidência ser
menor no acoplamento LC-MS(/MS), deve-se
atentar para essa possibilidade e escolher íons ou
transições que não apresentem esses interferentes.
As consequências desse tipo de coeluição podem
ser uma inadequada quantificação do composto de
interesse, ou até mesmo a ausência da identificação
positiva do composto de interesse (devido à falta de
coincidência entre as proporções qualitativas dos
íons ou transições selecionados). Para quaisquer
tipos de detectores, uma forma de inferir a presença
de um interferente, desde que ele não seja um
contaminante da solução-padrão, é a análise de
concentrações decrescentes do padrão. Geralmente,

Figura 5. Simulação do resultado da coeluição de um
interferente parcialmente resolvido no formato final do
pico cromatográfico. (a) Pico sem coeluição de interferente
(número de pratos: 3.000 e fator de retenção: 5), (b) pico
coeluído com interferente na proporção 2:1 (número
de pratos: 3.000, fator de retenção: 5, resolução: 0,44)
demonstrando a formação de uma cauda, (c) pico coeluído
com interferente na proporção 6:1 (número de pratos:
3.000, fator de retenção: 5, resolução: 0,59) demonstrando a
formação de uma cauda, (d) pico coeluído com interferente
na proporção 12:1 (número de pratos: 3.000, fator de
retenção: 5, resolução: 0,70) demonstrando a formação
de uma cauda, (e) pico coeluído com interferente na
proporção 1:12 (número de pratos: 3.000, fator de retenção:
5, resolução: 0,70) demonstrando a formação de assimetria
frontal.
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observa-se que, com a diminuição da concentração,
o problema da assimetria aumenta e, algumas vezes,
o pico chega a aparecer partido (pico duplo). Na
ocorrência de coeluição de um interferente, além da
possibilidade de selecionar outro íon ou transição que
não apresente contaminação, no caso de um detector
espectrométrico de massas, outra possibilidade é
aumentar a resolução cromatográfica em relação
ao interferente. Esse aumento de resolução pode
ser conseguido alterando-se o método de maneira
a garantir: (a) uma maior retenção dos compostos
(aumento do fator de retenção – k); (b) uma maior
seletividade (aumento do fator de separação – α), ou
ambos; além da possibilidade de aumentar a eficiência
cromatográfica (número de pratos – N) por meio, por
exemplo, da redução do volume “morto” extracoluna
(encurtamento do caminho entre o injetor e a coluna
e entre a coluna e o detector, bem como redução do
diâmetro interno dessa tubulação).
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Considerações finais
Como se pode acompanhar pelas discussões
que foram desenvolvidas ao longo dessa série de
artigos, são vários os problemas causadores de
distorções nos picos cromatográficos. Esses problemas
foram organizados e listados, bem como tratados um
a um nessa sequência de artigos. A ordem com que
esses problemas foram indicados reflete, mais ou
menos, a possibilidade de eles serem causadores de
alguma assimetria. Dessa forma, os primeiros a serem
listados costumam ser mais comuns do que os últimos.
De qualquer maneira, uma avaliação sequencial
das possíveis causas de distorções descritas nessa
série tem grande chance de êxito na identificação
e correção de um problema real. Obviamente, o
esgotamento do assunto referente às possíveis fontes
causadoras de distorções nos picos cromatográficos
seria tarefa difícil, se não completamente impossível,
de ser realizada, dada a amplitude de casos reais, bem
como técnicas e metodologias diversas, cada qual
com suas peculiaridades.
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Resumo
Amostras de cachaça foram estudadas por meio de Cromatografia Gasosa Bidimensional Abrangente, com
Detector de Espectrometria de Massas por Tempo de Vôo (GCxGC/TOFMS), durante o processo de fermentação
e após o envelhecimento em diferentes tipos de madeira. As análises dos compostos do aroma foram realizadas
pelo método de microextração em fase sólida no modo headspace (HS-SPME), usando uma fibra de poliacrilato
(PA) de 85 µm.
O monitoramento do tipo impressão digital da destilação permitiu a fácil determinação dos pontos
de viragem do processo e a comparação de alta resolução das frações cabeça, coração e cauda. O processo de
envelhecimento em diferentes tipos de madeira foi bem caracterizado por meio de observações de similaridade
de impressão digital. Na ausência de uma métrica adequada para exprimir a semelhança global, foram usadas
comparações visuais e de tempo de retenção para identificar picos coincidentes e divergentes entre as amostras.
Para efeito de controle de qualidade, uma simples observação dos diagramas de contorno obtidos pode,
portanto, permitir a identificação do tipo de madeira utilizada no processo de envelhecimento e do processo de
envelhecimento, sem tratamento estatístico ou identificações de pico. Dessa forma, foram encontrados facilmente
picos que eram mais discriminantes entre as diferentes misturas estudadas, ou seja, compostos exclusivos foram
identificados em cada etapa do processo de destilação. Os índices
de retenção linear (I) para tais compostos identificados foram
Palavras-chave
calculados em um conjunto de colunas bidimensional polar/nãopolar definida na parte experimental e foram usados em conjunto
Cromatografia Gasosa Bidimensional
com a biblioteca de massa espectral para a tentativa de identificação
dos compostos. Ao longo do processo de destilação, 70 compostos
Abrangente; cachaça; microextração
puderam ser visualmente discriminados entre amostras, e seus
em fase sólida; compostos orgânicos
índices de retenção apresentaram boa correlação com dados da
voláteis; impressão digital.
literatura.
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Abstract
Cachaça samples were studied by means of comprehensive two-dimensional gas chromatography
and time-of-flight mass spectrometry (GC×GC/TOFMS) during the fermentation process, and after ageing in
different wood materials. The analyses of the aroma compounds were performed after headspace-solid phase
microextraction method (HS-SPME) using an 85 µm polyacrylate (PA) fiber.
Fingerprint monitoring of the distillation process allowed the easy determination of the turning points
of the process and high resolution comparison of cabeça (head), coração (core) and cauda (tail) fractions. The
ageing process in different wood materials was well characterized through fingerprint similarity observations.
In the absence of a suitable metric for expressing the overall similarity, here we use visual and retention time
comparison to identify coincident peaks and those that differ between samples. For quality control purposes, a
simple observation of the contour plots can thus allow the identification of the type of wood used in the ageing
process, and the process of ageing, without further statistical treatment or peak identification. In this manner, the
most discriminating peaks among different mixtures were readily identified, that is to say, unique compounds were
identified in each stage of the distillation process. Approximate first
dimension linear retention indices (I) for these identified compounds
Keywords
were calculated in a bi-dimensional polar/non-polar column set in
the GC×GC experiment, and were used in conjunction with mass
Comprehensive Two-Dimensional
spectral library searching for tentative identification. Along the
Gas Chromatography; Cachaça;
progression of the distillation process, 70 compounds appear to
Volatile Organic Compounds; SPME;
visually discriminate between samples and their retention indices
GC×GC/TOFMS: Fingerprinting.
are indicated, presenting good correlation with literature data.

1 Introdução
A bebida alcoólica brasileira de cana de
açúcar, popularizada como cachaça, é licor destilado
diretamente a partir do suco da cana de açúcar não
refinado. A cachaça foi produzida pela primeira
vez por colonos portugueses do Brasil, por volta de
1540. Trabalhadores locais de engenhos de açúcar
constataram que o suco de cana de açúcar (garapa),
cozido e deixado em repouso, era fermentado e se
transformava em uma suave bebida alcoólica. O
produto, denominado cagaça, era consumido por
escravos, como um substituto barato para o cauin
dos nativos. Logo após, a tecnologia de destilação foi
introduzida ao processo de fermentação bruta e, assim,
a bebida conhecida como cachaça foi produzida [1].
O processo de produção de aguardente de cana de
açúcar inicia-se com o corte de cana (exceto com
a cana verde que produz metanol) e a extração de
seu suco completamente limpo. A primeira fase da
fermentação é chamada artesanal, quando o fermento
para a produção de cachaça é preparado com uma
mistura de milho triturado, limões, arroz e amido.
As fontes de substratos complementares são os
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ingredientes que se associam ao caldo da cana para
transformá-lo em vinho, com graduação alcoólica,
por meio da fermentação espontânea (leveduras
naturais que estão no ar) à temperatura ambiente
por 12–24 h. Em seguida, o suco de cana de açúcar
é adicionado ao caldo até que fique submerso e
é deixado em repouso por mais de 24 h [2]. Para a
destilação, o suco fermentado é transferido para o
alambique, aquecido e destilado em um processo
de estágio único para aumentar o teor de álcool. No
início, o destilado possui teor alcoólico muito alto,
cerca de 75 g L-1, e contém metanol (entre outros
compostos de baixa massa molecular, como aldeídos
e éteres). Perto do final, o destilado não tem quase
nenhum etanol. A fim de se obter um produto de
alta qualidade, são coletadas apenas as frações que
apresentam um montante de etanol entre 38 e 68
g L-1. Essas frações são chamadas de coração. O
critério de coleta da fração, efetuado de acordo com
o conteúdo de etanol, não é confiável porque ligeiras
modificações no processo de produção de cachaça
podem produzir grandes diferenças para a quantidade
de etanol [2]. Após a destilação, a aguardente de
cana-de-açúcar pode ser engarrafada ou envelhecida
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de 6 a 18 meses, ou por mais tempo, de acordo com
o tipo de madeira usado para fabricação do barril.
Existem muitos tipos de madeira, as brasileiras
empregadas são amburana (Amburana cearencis),
jequitibá e jequitibá-rosa (Cariniana estrellensis), ipê
(Tabebuia genus) e bálsamo (Myrocarpus frondosus
avium e Prunus cerasus), e a estrangeira é o carvalho
(Quercus genus) [3].
Um método rápido, que possa mostrar as
diferenças entre amostras de cachaça envelhecidas
em diferentes tipos de madeira, seria muito útil para
aplicações industriais, a fim de garantir a qualidade
da bebida e evitar fraudes, como a adição de corantes,
de sabores ou de outros tipos de madeira, diferentes
daquelas comunicadas pelo produtor. O Brasil é um
dos principais produtores e consumidores de bebidas
alcoólicas, com uma produção anual no montante de
1,3 bilhões de litros de cachaça. Duzentos milhões
de litros [1] da cachaça são produzidos a partir de
milhares de pequenas fábricas espalhadas por todo
o país, sendo o Estado de Minas Gerais considerado
como o melhor fornecedor de cachaça artesanal.
Há um interesse generalizado no estabelecimento
de normas de qualidade para a bebida, como
frequentemente declarado pelos setores acadêmicos e
industriais, governo e as associações de produtores.
As características físico-químicas e organolépticas
de cachaça dependem de vários fatores relativos à
fermentação, condições de envelhecimento, entre
outros [2, 4]. Essa bebida pode ser descrita como
uma mistura complexa de compostos em uma
matriz de etanol–água, tais como alcoóis superiores
alifáticos e aromáticos, etil ésteres, aldeídos, uma
série de compostos aromáticos e terpenos [5-7]. O
método de amostragem por microextração em fase
sólida (SPME) foi anteriormente aplicado a análises
comparativas e desempenha um importante papel
para realizar análises de controle de qualidade, bem
como para a determinação de adulteração na indústria
alimentar. Vinaixa e colaboradores [8] analisaram o
ranço de batatas fritas usando SPME, e os resultados
obtidos foram investigados estatisticamente por meio
de análise de discriminante linear (LDA). SPME
foi também utilizada em estudos de óleo de lúpulo
[9], usando análise PCA (análise de componentes
principais) como uma ferramenta estatística para
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determinar e verificar variedades de lúpulo. Em
bebidas destiladas, tais como vinhos, uma análise de
impressão digital foi realizada [10] para classifica-los
pela variedade, origem e idade. No referido estudo, os
compostos orgânicos voláteis (VOC) foram extraídos
por SPME e estudados diretamente por espectrometria
de massas. Os dados de espectrometria de massas
obtidos foram analisados, e as diferenças entre os
vinhos de acordo com os padrões de fragmento de
massa obtidos foram estatisticamente determinadas.
No entanto, nenhuma atribuição de pico foi possível,
uma vez que a amostra não foi submetida a uma
separação cromatográfica.
A determinação de VOC em bebidas
destiladas é realizada com mais frequência por
métodos de cromatografia a gás, usando uma técnica
de separação e de pré-concentração. A extração
líquido-líquido requer, em geral, o uso de uma
variedade de solventes orgânicos em experimentos
de múltiplas etapas [11-13]. Além disso, parte do
solvente deve ser parcialmente removida antes da
análise cromatográfica, a fim de concentrar o extrato
final, podendo ocorrer perda por evaporação de alguns
dos componentes mais voláteis. Isso frequentemente
mascara importantes compostos característicos
que apresentam pontos de ebulição muito baixos,
como alcoóis de baixas massas moleculares, éteres
e compostos carboxílicos. A extração em fase
sólida (SPE), embora menos demorada, apresenta
desvantagens semelhantes às da extração líquida,
uma vez que é necessário o uso de solventes para
a eluição dos compostos da fase estacionária [13].
Em um estudo anterior, um método SPME no modo
headspace foi desenvolvido para a determinação
de compostos secundários de cachaça brasileira por
cromatografia a gás com detector de ionização em
chama (GC/FID) e por cromatografia a gás com
detector de espectrometria de massas (GC/MS) [6].
Esse estudo demonstrou o bom desempenho da SPME
para analisar os VOC na cachaça, mas uma limitada
resolução é observável por meio dos cromatogramas
apresentados, sugerindo que uma técnica mais
poderosa de separação deveria ser usada para uma
adequada caracterização dos VOC em cachaças.
Maior resolução também facilita a identificação
rápida dos componentes que diferenciam amostras
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e, então, auxilia na comparação de impressão digital.
A cromatografia gasosa bidimensional abrangente
(GC×GC) com detecção não seletiva de ionização
em chama (FID) ou seletiva por espectrometria de
massa por tempo de vôo (TOFMS) parece ser um
método ideal para essa finalidade. GCxGC envolve o
uso de duas colunas com diferentes características de
separação, serialmente acopladas por uma interface
adequada que permite que os picos da coluna principal
possam ser transferidos para a segunda coluna para
uma separação adicional. A focalização obtida por
esse processo de modulação reduz a largura de pico
e, assim, a altura do pico e a sensibilidade aumentam
[14-18].
Neste trabalho, as amostras de cachaça foram
produzidas por metodologia artesanal em uma fábrica
localizada no Estado de Minas Gerais, Brasil. Esse
estado é responsável por uma produção de cachaça de
cerca de 100.000 litros por ano. Frações voláteis das
amostras de cachaça foram estudadas com amostras
colhidas durante o processo de destilação. Elas foram
analisadas por meio de HS-SPME-GCxGC/TOFMS,
com um sistema criogênico longitudinalmente
modulado (LCMS) [15, 19], utilizado como
interface para análise GC×GC, conforme descrito
anteriormente para análises de aromas [20-22].

2 Parte experimental
2.1 Amostras de Cachaça
Todas as amostras de cachaça foram obtidas
de uma fábrica de Belo Horizonte, Minas Gerais. A
produção segue a metodologia tradicional (artesanal)
para a produção de cachaça.
O sistema SPME manual e a fibra de
poliacrilato (PA) de 85 µm foram comprados da
Supelco (Bellefonte, PA, USA). Antes de usar,
as fibras foram condicionadas de acordo com as
instruções do fabricante. As fibras foram expostas à
fase gasosa da amostra por um tempo de absorção de
25 min a 60 °C, sendo, em seguida, introduzidas no
injetor do GC para permitir a dessorção térmica das
substâncias a serem analisadas, na temperatura de
240 °C, por período de 3 min, com um tempo de não
divisão de 30 s, de acordo com o trabalho anterior [6].
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Para o procedimento de SPME, uma alíquota de 4,00
mL de amostra de cachaça foi usada. Essa alíquota
foi diluída em água num balão volumétrico de 50,00
mL, com o acréscimo de 2,5 g de cloreto de sódio [6].
Uma alíquota de 10,0 mL foi introduzida em frascos
de vidro Pyrex de 20 mL, que foram imediatamente
selados com tampas de alumínio contendo septos
de Teflon. Para a amostra em branco, o mesmo
procedimento foi executado sem adição de cachaça
no balão volumétrico. Para determinação de índices
de retenção, as amostras foram fortificadas com
3,0 µL de uma solução de hidrocarbonetos (C9-C22)
de 10,0 mg L-1 em hexano.
2.2 Equipamento
O sistema GC×GC/TOFMS era constituído
por um cromatógrafo HP 6890 (Agilent Technologies,
Burwood, Austrália) e um espectrômetro de massas
por tempo de vôo Pegasus III (LECO, São José, MI,
EUA). Para implementar o processo de modulação,
um sistema criogênico longitudinalmente modulado
(LMCS; Chromatography Concepts, Doncaster,
Austrália) foi usado, sendo operado com um período
de modulação de 6 s, com uma temperatura de trap
criogênico de-20 °C. O TOFMS foi operado a uma
taxa de aquisição de 100 Hz, usando um intervalo de
massas de 45–415 u e uma tensão de 1700V. Os dados
foram processados pelo programa da LECO Corp
ChromaTOF TMsoftware.
O conjunto de colunas usado para os
experimentos de GC×GC era composto por uma
coluna primária de fase BPX5 (5% fenil-dimetil
polisiloxano) de 30 m × 0,25 mm de diâmetro
interno × 0,25 µm de espessura de filme (df),
diretamente ligada a uma segunda coluna de fase
BPX20 (polietilenoglicol) de 1,5 m × 0,1 mm de
diâmetro interno × 0,1 µm de espessura de filme
(df). Ambas as colunas eram da SGE internacional
(Ringwood, Austrália). O programa de temperatura
do forno começou com 35 °C por 5 min e foi, depois,
aumentado para 210 °C com taxa de 3 °C min-1;
em seguida, a 240 °C a 40 °C min-1, permanecendo
por 10 min nessa temperatura. Hélio foi usado
como gás de arraste em um fluxo de 1,3 mL min-1.
A coluna da linha de transferência para o sistema
GC×GC/TOFMS era uma coluna de sílica fundida

www.scientiachromatographica.com

Caracterização das etapas de produção de cachaça			
vazia de 0,50 m com 0,1 mm de diâmetro interno
(0,21 m dentro da linha de transferência e 0,29 m
dentro do forno) da SGE internacional.
A comparação inicial dos resultados
de GC×GC foi empreendida sobrepondo os
respectivos diagramas de contorno para identificar os
componentes que eram comuns para as duas amostras
comparadas, ou que eram exclusivos para qualquer
uma das amostras. Os compostos exclusivos puderam,
em seguida, ser mais facilmente identificados por
meio de pesquisa na biblioteca de massa espectral.
Cálculos do índice de retenção suportaram a tentativa
de identificação de cada composto. A técnica GCxGC
possibilitou a distinção de amostras que não seriam
resolvidas em GC monodimensional convencional
devido as co-eluições na 1D.

3 Resultados e discussão
Um processo de destilação de um
lote de cachaça foi seguido por meio de
GC×GC/TOFMS. Durante tal processo, foram
colhidas três amostras de diferentes fases da
destilação: cabeça, coração e cauda. Em prática
comum do processo de destilação, a cabeça (5% a
10% do total destilado) e as frações de cauda (10%
a 15% do total destilado) são descartadas. Em geral,
a primeira fração contém etanol como principal
constituinte e outros alcoóis voláteis e semivoláteis,
aldeídos, ésteres e compostos oxigenados que
estão associados a efeitos tóxicos [23]. Os grandes
contribuintes da ultima fração, com maior teor de
água, são alcoóis mais pesados e não são permitidos
na produção de cachaça. A Figura 1a-c, mostra uma
sequência de três diagramas de contorno que reflete a
evolução do processo de destilação. Em geral, só os
compostos que visualmente diferem de amostra para
amostra, e assim são exclusivos para cada amostra,
são indicados em cada diagrama de contorno. Esses
componentes estão identificados na Tabela 1, onde
a identificação foi feita comparando-se os espectros
obtidos com as bibliotecas de base de dados para
espectros de massa, Adams e NIST 98. Os respectivos
índices de retenção foram calculados de acordo com a
equação de Van Den Dool e de Kratz [24], e os índices
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de retenção teóricos utilizados foram os que estavam
disponíveis na literatura [25-27], e que também estão
listados.
A fração cabeça mostra, como esperado,
uma maior contribuição de compostos mais voláteis.
Etanol, que não consta no diagrama de contornos
apresentado, pois a varredura em massas foi iniciada
após sua eluição, é o principal contribuinte em todas
as frações. Daí o etanol ser de pouco interesse em um
sentido comparativo. Só na primeira fração pode-se
observar a presença de isobutanol, acetato de etila
e propanoato de etila,. 3-metil-butan-1-propanol
(5) e 2-metil-butan-1-propanol (6), os quais estão
em quantidade muito reduzida na fração de cauda
comparativamente à fração coração. Enquanto o
2-hidroxipoli-etilpropanoato (9) aumentou sua
concentração da primeira até a última amostra,
os compostos 7, 8 e de 10 a 25 (ver Tabela 1)
praticamente desapareceram na mesma sequência.
Isso demonstra que as fases iniciais do processo de
destilação eliminam os componentes mais voláteis
do licor mãe, alguns deles sendo reconhecidamente
contribuintes negativos para as características
organolépticas do aroma da cachaça [23], como
é o caso dos compostos de éter com radicais
etóxi (normalmente associados com produtos de
degradação de tanino [28]), ou os alcoóis de baixa
massa molecular; ambas as classes normalmente
associadas com notas aromatizadas “verdes”. Por
outro lado, o processo de destilação também elimina
outros compostos que podem ser importantes para
características organolépticas positivas da cachaça,
tais como os ésteres, normalmente associados com
atributos frutados e agradáveis. Comparando os
diagramas de contorno, pode-se observar a evolução
do processo de destilação por meio das frações
recolhidas, em que a primeira fração (Figura 1A)
é mais rica em compostos mais voláteis, e a última
(Figura 1C), em componentes menos voláteis.
A fração coração (Figura 1B), que é a
origem da cachaça final, selecionada como a bebida
produzida, é mais rica em compostos semivoláteis,
sendo composta principalmente de sesquiterpenos
e ésteres. Esses são geralmente considerados como
colaboradores de sabores essenciais de muitos
produtos naturais. Uma vez que o objetivo deste
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trabalho é a diferenciação entre amostras por meio
de discriminação visual, uma descrição detalhada
da composição de voláteis não é apresentada. No
entanto, usando-se GC×GC, mais compostos foram
encontrados e separados do que quando se empregou
1D GC, anteriormente [6] aplicado à análise de
amostras de cachaça usando-se o mesmo processo
de extração. A fração coração, quando comparada
com o produto final (diagrama de contorno superior,
Figura 2), revela uma semelhança significativa na
constituição de compostos ou padrão global. Esse

produto final é constituído por todas as frações
recolhidas no meio do processo de destilação, que é
o motivo pelo qual ele apresenta mais picos na zona
de semivoláteis que a amostra coração. A amostra
coração, apresentada na Figura 1B, constitui apenas
uma alíquota discreta de uma fração entre todas as
outras que são coletadas no meio do processo de
destilação. No entanto, em ambos os diagramas de
contorno, os compostos mais voláteis e os compostos
mais pesados estão praticamente ausentes.

Tabela 1. Tentativa de identificação dos picos mostrados na Figura 1 com base na comparação dos seus espectros de massa com
bancos de dados de referência (MS) e índices de retenção (I) [25,26], após análise por HS-SPME-GCxGC/TOFMS. Os tempos
de retenção nas colunas 1D (1tR) e colunas 2D (2tR) são mostrados. Os índices de retenção calculados foram obtidos com base
em tempos de retenção no conjunto de colunas.
Pico
1

tR

tR

1

2

408

1.65

Fragmentação
m/z

Literatura I

Calculado I

2-Metil-propan-1-ol

647

670

Composto

2

414

1.61

Etil acetato

628

670

3

630

1.71

Etil propanoato

717

726

4

648

1.42

1,2-Dietoxietano

734

738

5

684

5.05

3-Metilbutan-1-ol

741

749

6

720

4.6

2-Metilbutan-1-ol

736

759

7

816

1.75

Isobutil acetato

776

783

8

912

1.73

Etil butanoato

804

810

9

960

5.54

2-Hidroxietil propanoato

813

824

10

1086

1.4

1,1-Dietoxi-2-metil-propano

865

859

11

1098

1.70

Etil-3-metilbutanoato

858

861

12

1182

1.87

3-Metilbutanol acetato

876

885

13

1194

1.81

2-Metilbutil acetato

880

888

14

1260

2.66

Ciclooctatetraeno

889

907

15

1278

3.17

Heptan-2-ol

896

912

16

1428

1.43

1,1-Dietoxi-3-metil-butano

959

953

17

1428

1.42

1,1-Dietoxi-2-metil-butano

939*

953

18

1488

1.48

1-(1-Etoxietoxi)pentano

1004*

970

19

1578

1.56

1,1-Dietoxipentano

1004*

995

20

1614

1.93

Etil hexanoato

998

1005

21

1626

2.98

Octan-2-ol

995

1009
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Tabela1 (continuação)
Pico

tR

1

2

tR

Composto

Fragmentação
m/z

Literatura I

Calculado I

22

1896

1.59

1,1-Dietoxihexano

1003*

1092

23

1938

1.95

Etil heptanoato

1099

1106

24

1962

2.87

Nonan-2-ol

1100

1113

25

1974

2.10

Nonanal

1104

1118

26

2070

1.72

2-Feniletanol

1107

1140

-

1171

-

1179

27

2142

2.38

Tetra-metil substituido benzeno

M+ 134 (36), 119
(100), 103 (8), 91
(37), 77 (22), 65
(13), 51 (17)

28

2166

3.55

Benzeno C4- substituido

M+ 134 (89); 119
(68), 91 (100), 65
(72), 51 (25)

29

2184

3.27

Nonan-1-ol

1169

1185

30

2208

3.32

Dietil butanodioato

1179

1192

31

2244

2.06

Etil octanoato

1197

1204

32

2274

2.72

Decan-2-ol

1198

1215

33

2286

2.30

2-(4-Metil-1-ciclohex-3-enil)
propan-2-ol

1195

1219

34

2316

1.91

3-Butilcicloheptan-1-ona

1370*

1229

35

2222

1.83

Trimetil 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno

-

1231

36

2322

1.950

Trimetil ,1,2,3,4-tetrahidronaftaleno

-

1277

37

2478

3.15

Decan-1-ol

1270

1286

-

1289

M+166 (13); 56
(61), 67 (77), 81
(100), 98 (72), 137
(33)

38

2490

2.26

n.i.

39

2502

2.05

Etil non-3-enoato (isômero)

1290*

1294

40

2508

2.94

Undec-10-en-1-ol (isômero)

1285*

1296

M+166 (13); 56
(61), 67 (77), 81
(100), 98 (72), 137
(32)

41

2514

2.25

n.i.

1298

42

2520

0.01

4-Etil-2-metoxi-fenol

1287

1299

43

2520

2.01

Propil octanoato

1277

1300

44

2520

2.150

Etil non-3-enoato (isômero)

1272*

1300

45

2532

2.27

Etil nonanoato

1296

1304

46

2544

2.15

Undecan-2-ona

1294

1306

47

2561

2.95

Undecen-2-ol (isômero)

1295*

1314
75

Scientia Chromatographica Vol.2, N°3, 69-80, 2010
Tabela1 (continuação)
Pico

tR

1

2

tR

Composto

48

2562

2.83

Undecan-2-ol

49

2574

2.02

Tetrametil, 2,3-dihidro-1H-indeno

Fragmentação
m/z

M 180 (14); 165
(89), 137 (100),
109 (57), 91 (48),
77 (60), 65 (36)

Literatura I

Calculado I

1311

1315

-

1319

-

1330

+

50

2604

2.93

Anisole

51

2676

1.85

2-Metilpropil octanoato

1348

1355

52

2748

1.76

1,1-Dietoxinonano

1401*

1381

53

2766

5.250

2-Metoxi-4-propil-fenol

1369

1386

54

2772

2.12

(E)-Etil dec-4-enoato

1382

1389

55

2790

2.15

Etil dec-9-enoato (isômero)

1389

1396

56

2820

3.01

n.i.

-

1407

57

2826

2.00

Etiyl decanoato

1396

1409

58

2844

2.04

Decil-acetato

1408

1416

59

2934

1.9

3-Metilbutil octanoato

1446

1453

60

2952

2.18

Etil dec-2-enoate (isômero)

1389*

1458

-

1461

1471*

1481

97 (100); 45 (25)

M 192 (3); 91
(100), 105 (55),
133 (52), 177 (66),
159 (83)
+

61

2964

3.95

n.i

62

3012

2.12

Etil undecenoato (isômero)

63

3024

3.03

n.i

64

3048

3.31

Propyl decanoate

65

3060

2.00

Ethyl undecanoate

55 (60); 67 (64);
79 (100); 93 (31);
107 (23)

1486
1493

1495

1479

1500

-

1621

-

1770

C15-Etil ester

M 270 (2); 55
(40), 73 (22), 88
(100), 101 (51),
115 (6), 157 (10)

-

1852

M+ 270 (2); 55
(40), 73 (22), 88
(100), 101 (51),
115 (6), 157 (10)

-

1852

-

1991

M 218 (7) ; 115
(41), 128 (44), 142
(28), 157 (100),
172 (35), 189 (11)
203 (8)
+

66

3348

2.46

n.i.

67

3666

4.48

(E)-Etil-tetradecanoato (isômero)
+

68

3822

2.71

69

3822

2.71

C15-etil ester

70

4002

2.91

Ftalato (impureza do branco)

76
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Figura 1 . Diagramas de contorno GC×GC/TOFMS de extratos HS-SPME de amostras coletadas durante a destilação de
cachaça. A: diagrama de contorno obtido para a primeira fração (cabeça) com elevado teor de etanol (não mostrado; a varredura
de massas começa após a eluição de etanol) e os compostos mais voláteis e semivoláteis. B: coração, fração empobrecida de
compostos mais voláteis e mais rica em compostos semivoláteis. C: cauda, fração correspondente ao fim da destilação com alto
teor de água e menos compostos voláteis. Numeração de pico e atribuição (provisória), tal como apresentado na Tabela 1. Para
condições cromatográficas, ver texto.

Figura 2 . Diagramas de contorno GC×GC/TOFMS de extratos HS-SPME de amostras coletadas durante a destilação de
cachaça. A: diagrama de contorno obtido para a primeira fração (cabeça) com elevado teor de etanol (não mostrado; a varredura
de massas começa após a eluição de etanol) e os compostos mais voláteis. B: coração, fração empobrecida de compostos mais
voláteis e mais rica em compostos semivoláteis. C: cauda, fração correspondente ao fim da destilação, com alto teor de água
e menos compostos voláteis. Numeração de pico e atribuição (provisória), tal como apresentado na Tabela 1. Para condições
cromatográficas, ver texto.
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O controle do processo de destilação,
ou seja, a identificação dos pontos de viragem da
destilação da cachaça é uma tarefa desafiadora, visto
que é necessária a eliminação de compostos tóxicos
e, ao mesmo tempo, a eliminação dos importantes
constituintes de impacto do aroma, garantindo, no
entanto, que o conteúdo de etanol se mantenha entre
38 e 68% (g 100 mL-1). Na indústria de cachaça,
a seleção e a remontagem das diferentes fases de
destilação são controladas pelo tempo, com base em
critérios básicos. Isto exige significativa experiência
do operador a fim de habilitá-lo a distinguir e
reconhecer, empiricamente, cada fração de destilação
e a preservar ou garantir a qualidade do produto final.
Essa metodologia está longe de ser precisa, não possui
conhecimento objetivo sobre a composição efetiva de
cada destilado e, provavelmente, depende em grande
medida de amostragem olfatória e degustatória.
O uso do sistema GC×GC possibilita
identificar claramente os diferentes pontos de viragem
do processo de destilação por simples visualização
e comparação dos diagramas de contorno. Tal
metodologia pode ser aplicada para uso industrial pelo
simples acompanhamento do processo de destilação,
tornando fácil, por exemplo, a identificação dos
principais compostos que não devem estar presentes
no produto final, tornando possível a rejeição de uma
fração particular. Cada fração pode ser monitorada
pela análise GC×GC que, em uma rápida corrida
otimizada, pode dar uma definição de perfis precisos
ou padrão de composição do aroma de uma fração
particular. Em outras palavras, uma impressão digital
facilmente reconhecível, que representa a composição
do destilado, é fornecida e auxilia na decisão relativa
a coleta ou as descarte, de acordo com os parâmetros
considerados aceitáveis pelo produtor. Uma vez
identificados, os principais compostos, que claramente
distinguem diferentes destilados e compreendem
as qualidades organolépticas individuais desejáveis
dessas frações, podem ser coletados e reagrupados na
cachaça.
Outra importante aplicação da abordagem
de impressão digital é a comparação entre
diferentes diagramas de contorno obtidos a partir
da mesma cachaça submetida a três processos de
envelhecimento diferentes em três diferentes matrizes
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de madeira. A Figura 2 mostra uma sequência de
quatro diagramas de contorno, representando, no
primeiro, a cachaça original e, nos três outros, o
resultado do envelhecimento em três diferentes
tipos de madeira. Entre os três tipos de madeira
estudados, o diagrama de contorno correspondente
à amburana mostra uma considerável redução de
compostos quando comparado com o da cachaça
original e também com os dos outros tipos de madeira
empregados. Isso é consistente com o fato de que, em
contraste com as outras duas madeiras, a amburana
se caracteriza por diminuir a acidez, suavizar o sabor
e manter a cor do licor. Por outro lado, jequitibá e
carvalho promovem fortes alterações de sabor e cor.
Todos eles contribuem para a diminuição do teor de
álcool e de volume. Também não é surpreendente
que cada tipo de madeira gere uma impressão de
sabor diferente daquele do produto original, que
deve ser quimicamente identificável e que deve se
refletir claramente na visualização dos diagramas
de contorno. Aparentemente a contribuição de cada
madeira para a composição volátil da cachaça,
proveniente de reação/extração entre o destilado
e a madeira durante o período de armazenamento,
varia significativamente, produzindo, assim distintos
diagramas de contorno. O maior número de picos
ocorre na cachaça envelhecida em carvalho e isso
pode estar associado ao fato de a amostra ter sido
envelhecida por um período de tempo mais longo
(trinta meses) em comparação com a maturação de
doze meses nos outros tipos de madeira. Pode também
depender da idade do barril (e da madeira). Isso
sugere que a metodologia proposta pode ser usada
para impressão digital dos muitos perfis químicos
que resultam de parâmetros ambientais/químicos e
envelhecimento durante a produção de bebidas.
Uma evidente aplicação dos protótipos
gerados pelo GC×GC e as informações que incluem
esses protótipos (por exemplo, área do pico ou mesmo
dados de espectrometria de massas) são as possíveis
seleções de variáveis (picos) para análise multivariada,
tais como a análise de componentes principais (PCA).
Um aplicativo pode ser, por exemplo, caracterizar
os efeitos dos distintos tipos de madeira à mesma
madeira de origens diferentes, ou mesmo a diferentes
tempo de envelhecimento. Para os estudos da PCA,

www.scientiachromatographica.com

Caracterização das etapas de produção de cachaça			
em que objetos (amostras) caracterizam-se em um
espaço bidimensional por meio de combinações
lineares das variáveis independentes (componentes
principais), GC×GC oferece uma abordagem mais
adequada ou confiável para gerar um banco de
dados da composição química de cada amostra
[29]. Dois mecanismos de separação diferentes e
independentes, em duas colunas analíticas com
polaridades diferentes, separam compostos em um
espaço bidimensional. A ortogonalidade do sistema
reduz coeluição e melhora a qualidade da seleção de
variáveis para a caracterização do objeto em estudos
multivariados. A vantagem é clara, já que, em vez
de um demorado julgamento para determinar quais
variáveis devem ser consideradas para o estudo PCA
[30], a seleção agora pode se tornar tão simples como
comparação ou inspeção dos diagramas de contorno.
O processo de validação total pode ser realizado
de forma mais rápida. Embora essa abordagem não
mostre implicitamente identificação dos compostos
em cada amostra, mas apenas a distribuição de picos
no espaço 2D, a identificação é ainda um objetivo
necessário, já que ela dará um significado químico
para as diferentes amostras. Novamente, para dados
GCxGC com detecção MS, os espectros de massas
obtidos são espectros de compostos puros ou quase
puros, por meio da redução de coeluições que diminui
ambiguidades e identificações duvidosas.

4 Conclusões
A cromatografia gasosa bidimensional
abrangente permite fácil comparação entre amostras
provenientes de acompanhamento da produção de
cachaça. Ela é adequada para verificar a progressão
do processo de destilação, reduzindo a dependência
de métodos estatísticos, a fim de identificar os pontos
de viragem do processo de destilação. Materiais
de madeira de armazenamento e o período de
envelhecimento podem também ser monitorados,
tornando esse método adequado para a análise de
qualidade do produto. Isso pode ser estendido para
aplicações, tais como inspeção de práticas fraudulentas
e substituição de produtos, tendo ramificações de alto
valor agregado aos produtos ou àqueles alegadamente
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feitos com processos mais caros. Impressões digitais
oferecem uma maneira simples e rápida para obter
uma caracterização essencialmente completa da
amostra, uma vez que a amostragem, a extração
e a análise levam aproximadamente de 1-2 h por
amostra (se no laboratório local tais facilidades estão
disponíveis), sugerindo que os operadores ainda
inexperientes podem ser capazes de realizar a tarefa
de garantia da qualidade. Capacidade de reconhecer
visualmente padrões deve ser a única habilidade
necessária à produção industrial, monitoramento,
controle de qualidade e certificação.
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Resumo
Há uma grande disponibilidade de artigos, documentos e
diretrizes para a validação de métodos analíticos. Entretanto, devido
à enorme variabilidade dos tipos de ensaios, das características
dos sempre novos equipamentos e das matrizes analíticas, além da
definição do uso pretendido, quase sempre é preciso desenvolver
mecanismos diferenciados que possam atender os elementos
normativos e a conformidade às necessidades. Neste trabalho, são
mostrados dois casos em que foi necessário arranjo de ações para
obter o resultado desejado. No primeiro, a unidade de garantia
da qualidade observou que a data de validade da substância de
referência expirou antes da conclusão do estudo de validação e, no
segundo caso, houve necessidade de determinar a seletividade em
um material fitoterápico. Ambos os casos foram resolvidos, e seus
resultados mostrados no trabalho.

Abstract
There is great availability of articles, documents and
guidelines for the validation of analytical methods. However, due
to enormous variability in the types of tests, the characteristics of
new equipment and analytical matrices, in addition to defining the
intended use, it is often necessary to develop different mechanisms
that can meet the elements and regulatory compliance requirements.
In this work, two cases are shown where the arrangement actions
were necessary to obtain the desired result. At first, the quality
assurance unit noted that the expiration date of the reference
substance expired before completion of the validation study and in
the second case, the need of determining the selectivity of a herbal
material. Both cases were solved and the results shown in this work.
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Introdução
A crescente adoção das diretrizes da
qualidade , preconizadas pela Norma ABNT
NBR ISO/IEC 170251, por muitos laboratórios de
ensaios /calibração tem sido um diferencial nas
organizações acreditadas2,3. A elaboração de um
sistema de gestão da qualidade orientado pelos
elementos gerenciais e técnicos definidos na
norma em apreço tem levado os laboratórios a uma
significativa mudança de postura nas relações com
seus “clientes/interessados”, seja quais forem. No
tocante a laboratórios de ensaios, é importante
frisar a enorme variabilidade dos tipos de ensaios
possíveis de serem acreditados pelas mesmas
diretrizes. Assim, na execução de qualquer ensaio,
é necessário um método para análise, sendo que
um dos elementos-chave no sistema de gestão
refere-se à validação desse método antes de sua
efetiva utilização.

No estudo de validação de um método,
evidentemente, não se pode ter o mesmo critério de
aceitação para os experimentos; por exemplo, na
etapa de precisão (repetibilidade e reprodutibilidade)
para o teor de um metal qualquer presente em uma liga
metálica e em um ensaio de HIV no sangue, embora
a orientação4 independa do tipo de ensaio. Já, se essa
liga metálica for utilizada em cabos de transmissão
em aviões, o critério de aceitação não pode ser
igual ao da mesma liga para brinquedos de controle
remoto. Nesse sentido, alguns conceitos devem ser
somados ou até mesmo modificados nos termos
usuais até então utilizados nos laboratórios. Dessa
forma, introduziu-se, no meio científico, o termo
“atendimento ao propósito” ou “método adequado
às necessidades”, etc.. Valcarcel e Rios5 propuseram
a adoção de alguns novos termos pela associação da
química analítica com a metrologia química. A Figura
1 mostra algumas atualizações dos conceitos.

Figura 1 . Extensão do caráter metrológico da química analítica na abordagem clássica.

Talvez a atualização mais importante
sugerida pelos autores tinha sido a substituição dos
métodos ditos oficiais pelo conceito de validação do
método. Essa atualização corrige, no meu entender,
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um equívoco histórico em que laboratórios não
adequados, mas que utilizavam métodos oficiais,
detinham o direito de emitir relatórios em detrimento
da sua competência de utilizar ou não aquele
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método, tornando a comparabilidade entre diferentes
laboratórios questionável.
Gonzáles e colaboradores6 propuseram um
guia prático para a validação de métodos, em que
discutem dois tipos de abordagens de validação: uma
clássica, em que o procedimento de validação apenas
verifica os parâmetros de performance do método,
sem levar em conta as necessidades do cliente, e a
contextual, em que um procedimento “holístico”
cobre além dos parâmetros de performance, também
a aplicação do resultado em um fim proposto,
introduzindo os intervalos de aceitabilidade
pré-definidos. Em artigo recente, Bahia Filho7 explora
esse conceito em termos de definição de importantes
parâmetros na validação para análises de resíduos em
matrizes agronômicas.
Peters e colaboradores8 sugerem um
procedimento para validar novos métodos. Em
conformidade com documentos internacionais de
diretrizes de validação, eles elegem os parâmetros:
seletividade, linearidade, exatidão, precisão, limite
de quantificação inferior, limite de quantificação
superior, limite de detecção, estabilidade do analito,
recuperação, robustez e efeito matriz. O artigo, além
de descrever cada um desses parâmetros, sugere os
experimentos individuais e critérios de aceitação para
estudo completo de validação para métodos adequados
para uso rotineiro. Van Zoonen e colaboradores9
descreveram alguns exemplos práticos de validação
de métodos em um laboratório de ensaios.
Nos laboratórios de ensaios onde existe um
sistema de gestão da qualidade reconhecido, é comum
a existência de um procedimento global de validação
dos métodos, com o intuito de evitar seu uso antes
de ser testado nas condições locais. Dessa forma,
para cada método a ser validado, define-se um plano
de validação que contempla o nível de validação
desejado e os critérios de aceitação pretendidos,
bem como todos os recursos necessários para atingir
a conformidade esperada. Após a condução dos
experimentos, definidos no procedimento operacional
padrão global, um relatório com os dados brutos
é elaborado, analisado criticamente e arquivado.
Via de regra os parâmetros seguem as diretrizes de
validação descritas em documentos, contudo alguns
casos podem não estar cobertos por tais diretrizes,
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ou mesmo, algumas vezes, a situação pode fugir ao
esperado.
O presente trabalho apresenta dois estudos de
casos, em que as aplicações dos parâmetros tiveram
que sofrer pequenos ajustes para se realizarem de
maneira não convencional ou não descrita ainda. No
primeiro caso, a unidade de garantia da qualidade
observou que a data de validade da substância de
referência expirou antes da conclusão do estudo de
validação e, no segundo caso, houve a necessidade de
determinar a seletividade em um material fitoterápico.

Experimental
Caso 1: Confirmação do teor da substância de
referência com data vencida
Na auditoria de relatório de ensaios,
verificou-se que, durante o estudo de validação
do método, a substância de referência teve sua
data expirada. Todos os recursos aplicados
tornariam a revalidação do método quase que
impraticável. Maroto e colaboradores10 descreveram
a possibilidade de se obter a avaliação da
exatidão de um procedimento de duas maneiras: a
primeira, utilizando-se um método de referência e
amostras-teste e, a segunda, utilizando-se uma
substância de referência e método-teste. Para contornar
o problema, decidiu-se então obter um segundo lote
de substância de referência com o patrocinador e
submeter um ensaio de exatidão segundo diretrizes
de validação. Para evitar decisões subjetivas,
usou-se tratamento de significância estatística nos
dados obtidos.
O método analítico usado foi a dissolução
direta da substância de referência em acetonitrila.
Após diluição adequada, a solução padrão diluída
foi introduzida no sistema de cromatografia em
fase líquida acoplada a espectrometria de massas
(LC/MS) para quantificação. Para a comparação,
utilizou-se a substância de referência PAD, lote 234,
com teor declarado no certificado de 91,0%. O PAD,
lote 203, era a mesma substância de referência, com
teor declarado de 91,0% com data vencida. Foram
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preparadas três réplicas de cada uma das soluções
de massas de maneiras idênticas, no mesmo dia, por
um mesmo analista, utilizando a mesma balança e
balões volumétricos e micropipetas de tolerâncias
próximas. As frações resultantes foram injetadas
utilizando o mesmo volume em triplicata. O sinal
resultante de cada uma das medidas foi a área do
perfil cromatográfico, obtido por meio de algoritmo
de triangulação de forma automática pelo programa
de quantificação do sistema cromatográfico. Nenhum
dos dados foi obtido por integração manual. Os dados

experimentais, bem como as operações matemáticas,
foram feitas em planilha eletrônica e são mostrados
na Figura 2.
Para maior clareza, as medidas y1 a y3
referem-se às 3 medidas da réplica 1 de ambas as
soluções padrão diluídas; as medidas y4 a y6, às 3
medidas da replica 2 de ambas as soluções padrão
diluídas e as medidas y7 a y9, às 3 medidas da réplica
3 de ambas as soluções padrão diluídas. Os dados
locados em cada célula foram as áreas obtidas pelo
algoritmo de integração.

Figura 2 . Dados experimentais e cálculos estatísticos obtidos pela injeção das soluções padrão diluídas no método.

Para avaliar a presença de valores suspeitos,
aplicou-se o teste de Grubbs no conjunto de dados. A
Figura 3 mostra a planilha eletrônica especialmente

preparada para aplicar teste de Grubbs, bem como os
valores limites aceitáveis para definição de valores
suspeitos.

Figura 3 . Valores de Grubbs obtidos para o conjunto de valores experimentais. A medida y1 da réplica 1 da solução padrão
diluída PAD 203 apresentou valor suspeito, que deve ser descartado.
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Após eliminação do valor suspeito
y1, a planilha de resultados obtidos foi refeita,
utilizando-se os mesmos critérios estatísticos. A nova
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planilha bem como seus dados são mostrados na
Figura 4.

Figura 4 . Dados experimentais e cálculos estatísticos obtidos pela injeção das soluções padrão diluídas no método, com a
eliminação do valor suspeito y1.

Para concluir a análise estatística dos dados,
foi necessária a comparação entre as variâncias dos
dois conjuntos de dados, ou teste de Fischer. Nesse
teste, o valor F calculado é comparado com o valor
crítico tabelado para os valores de graus de liberdade
de cada conjunto para uma dada probabilidade. Os
valores obtidos para o teste de Fischer para intervalo
de confiança 95% são mostrados na Tabela 1. O valor
crítico tabelado era 3,348 para n=9.

Tabela 1 . Resultados do teste de Ficher aplicado ao
conjunto de dados brutos.

Fisher

Como o valor F tabelado é maior que o F
obtido, não há diferença estatisticamente significativa
entre as variâncias dos dois conjuntos de valores,
podendo ser tratados juntos. Com base nos dados

deste estudo de exatidão, foi possível concluir que
a diferença encontrada para o teor da substância de
referência, mesmo com a data vencida, em relação a
outro lote da mesma substância de referência válida,
não foi significativa. O valor declarado de 91,0% no
certificado, em comparação ao valor determinado de
90,7%, utilizando-se outro lote de referência, não
causou impacto nos resultados do estudo de validação;
portanto a validação conduzida experimentalmente
pôde ser confirmada.

Caso 2: Seletividade em matriz fitoterápica
Para a etapa de seletividade/especificidade,
as diretrizes do estudo de validação sugerem que
estejam disponíveis, pelo menos, amostra-testemunha/
placebo/ matriz analítica e a substância de referência.
Assim é possível preparar dois conjuntos de soluções
padrão diluídas na presença e ausência da matriz
analítica. Quando não há disponibilidade da matriz
analítica, ferramentas de identificação, como técnicas
espectrométricas, ressonância magnética, técnicas
isotópicas, entre outras, devem ser avaliadas para a
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identificação de potenciais compostos interferentes
na medida do analito. Para compostos fitoterápicos,
a possibilidade de se obter uma matriz analítica
para cada planta é quase impossível. Durante um
treinamento de validação de métodos, discutiu-se
uma forma alternativa de mostrar que a determinação
quantitativa de um determinado fitoterápico em um
extrato vegetal não tinha interferência de outros
compostos presentes. Para o estudo da validação,
havia a disponibilidade de um material de referência
(MR) que foi isolado, purificado e teve sua pureza
analisada por técnicas espectrométricas.
O método analítico baseava-se em
uma extração do extrato vegetal com mistura de
acetonitrila e solução aquosa de acetato de amônio 5

mM na proporção 25:75. A solução extraída é diluída
e filtrada para injeção no sistema de cromatografia
em fase líquida com detector de malha de diodos.
Utilizando o MR isolado, foi preparada uma série
de soluções padrão diluídas nas concentrações de
0,078; 0,0975; 0,0195; 0,02925; 0,039; 0,04485
e 0,04875 mg analito/mL. Simultaneamente, foi
preparada uma solução extraída de uma amostra de
um lote experimental, que foi analisada junto à curva
analítica.
A Figura 5 mostra os resultados de área
obtidos para o analito, a curva analítica obtida e
a concentração do extrato, além da estimativa da
recuperação baseada na expectativa da concentração
esperada.

Figura 5 . Gráfico da linearidade das soluções padrão diluídas e sua respectiva análise de regressão, tabela de resultados de
integração dos picos e análise do extrato fitoterápico.

A base quantitativa para obter a concentração
do analito na solução extraída da amostra do lote
experimental de 0,0323 mg/mL, utilizando-se a
equação da regressão linear obtida da curva analítica,
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pode estar equivocada se houver outros compostos
que interfiram na medida. Dessa forma, decidiu-se
utilizar o método das adições padrão, que consiste na
adição de uma série de concentrações equivalentes
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sobre uma determinada quantidade da solução
extraída do extrato seco. A construção da curva
analítica com o resultado da solução sem a adição do
material de referência é estrategicamente colocada na
interseção dos eixos x e y. O rebatimento da curva até

Oscar Bahia Filho

encontrar o eixo x no lado negativo é a quantidade do
analito presente na solução extraída. A Figura 6 é a
representação gráfica do cálculo da concentração pelo
método da adição padrão.

Figura 6 . Esquema gráfico dos resultados do método da adição padrão (SAM).

A série de adições feitas na solução extraída
foi 0,0; 0,01; 0,02; 0,04 e 0,06 mg/L. A Tabela 2 mostra
os resultados das áreas medidas em unicata para cada
um dos pontos da adição padrão. A Figura 7 mostra o
gráfico obtido. As coordenadas foram invertidas para
que, no programa excel, estrategicamente, o valor
da interseção em y seja a concentração existente na
solução extraída (à interseção do eixo y na equação
corresponde o valor do coeficiente linear b). Como a
diluição foi 2x, o resultado é o valor multiplicado por
2, e o valor obtido é mostrado na Tabela 2.

Tabela 2 . Valores das áreas obtidos para cada uma das
concentrações adicionadas sobre a solução extraída.

Figura 7 . Gráfico da linearidade das massas adicionadas
do analito sobre a solução extraída. Note que os eixos estão
invertidos para que o valor do coeficiente linear represente
a concentração presente na solução extraída, multiplicada
pela diluição (2x).

A concentração obtida para a solução
extraída, pela aplicação do método das adições
padrão, foi de 0,0334 mg/mL contra 0,0323 mg/L para
a determinação direta usando a curva analítica sem a
presença da matriz. Assim, pode-se concluir que não
existem outros compostos que interfiram na medida.
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Ainda, devido à característica do detector do sistema
de cromatografia em fase líquida usado, o programa
permite uma estimativa da medida da pureza do pico

cromatográfico com base em equações matemáticas
de deconvolução do pico. Utilizando esste recurso,
obteve-se o resultado mostrado na Figura 8.

Figura 8 . Análise da pureza do pico disponível no programa do detector do sistema. Nessa técnica, a linha referente à pureza
está abaixo da linha de threshould, o que significa que não há outro composto que não o do analito.

Os resultados mostrados na Figura 8
confirmam os resultados obtidos pelo método das
adições padrão, pois não há interferentes, ou seja, o
método é seletivo.

Conclusão
Embora os elementos normativos no estudo
da validação de métodos analíticos já tenham sido
definidos, a execução experimental deles nem sempre
é muito fácil. Muitos arranjos técnicos podem ser
exigidos para que esses elementos demonstrem
efetivamente a conformidade dos métodos às
necessidades dos interessados.
Neste artigo, foram utilizados alguns desses
arranjos nos dois estudos de casos apresentados.
Assim, tais arranjos com base científica e interpretação
estatística podem, com sucesso, demonstrar os
elementos da validação que, por ventura, estavam
constituindo barreiras para a conclusão do estudo de
validação.
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Instituto Internacional de Cromatografia
O Instituto Internacional de Cromatografia (IIC) é parte da Associação
Internacional de Cromatografia, entidade de direito privado, sem fins lucrativos.
Os objetivos dos cursos do IIC são o aprimoramento/formação/ atualização dos
usuários das técnicas cromatográficas e afim (Preparo de Amostras, Espectrometria de
Massas, Gestão da Qualidade, dentre outras), tanto do ponto de vista teórico quanto
prático.
A filosofia educacional do IIC é: “ao invés de ensinar apenas como operar um
equipamento específico (dar o peixe) o IIC ensina a técnica (como pescar)”.
Os cursos do Instituto Internacional de Cromatografia são coordenados pelos
Diretores do IIC, e ministrados pelos coordenadores, auxiliados por uma equipe técnica
e científica altamente qualificada, constituída de docentes pós-graduados nos melhores
centros do país na área, e pós-graduandos em fase de conclusão de suas teses. Na época
em que cada curso for oferecido, uma relação dos instrutores é disponibilizada no
website do IIC.
O programa detalhado de cada curso pode ser obtido através de contacto com o
IIC.
Os cursos são ministrados com auxílio de recursos audiovisuais modernos
(datashow-computador; vídeos, demonstrações, resolução de problemas e outros
recursos instrucionais). Os alunos recebem um livreto contendo cópia de todos os slides
apresentados pelos instrutores, além de material bibliográfico de apoio. Em vários cursos
também são fornecidos livros de autoria dos próprios docentes dos cursos. A maior parte
dos cursos também tem aulas práticas de laboratório, conforme anunciado no folheto
explicativo de cada curso.

Observações:
• O I.I.C. oferece também cursos “in-house” (“in-company”). Interessados nesta modalidade
devem contatar o IIC para obter mais detalhes.
• Com exceção dos cursos da área da qualidade (ISO, Validação e Auditoria) todos os demais
possuem aulas teóricas e práticas de laboratório.
• O oferecimento efetivo de um curso depende de um número mínimo de inscritos no mesmo.
• O número de vagas dos cursos que envolvem laboratório está sendo limitado para melhor
aproveitamento dos participantes.
• Visite o website www.iicweb.org para obter mais informações.
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Bookstore
O Bookstore divulgará o material de informação e formação produzido pelo IIC, incluindo Livros, filmes,
slides, material didático de cursos e outras formas de divulgação dos materiais por ele produzido. Esses materiais
podem ser adquiridos do IIC através do website www.iicweb.org/biblioteca.php
Cromatografia Líquida Moderna - Fernando M. Lanças
Livro publicado pela Editora Átomo em maio de 2009, aborda de forma simples e
didática os principais assuntos relacionados à Cromatografia Líquida Moderna (HPLC ou
CLAE), desde a Teoria, Instrumentação, Colunas, Detectores, até aspectos da Validação,
Preparo da Amostra e Análise Quantitativa.
O IIC recomenda este livro para todos os interessados em iniciar-se ou atualizar-se
nesta técnica.

Cromatografia em Fase Gasosa - Fernando M. Lanças
Livro de autoria do Prof. Lanças, abordando todos os princípios básicos:
instrumentação, análise qualitativa e quantitativa, detectores e muitos outros aspectos da
Cromatografia Gasosa.
Altamente recomendado para os iniciantes na técnica, os quais encontrarão
explicações detalhadas e simples a respeito da maior parte dos fundamentos básicos da
técnica.

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

Extração em Fase Sólida - Fernando M. Lanças
De autoria do Prof. Lanças, este livro apresenta e discute as várias formas de
extração em fase sólida (SPE), desde a mais clássica empregando cartuchos até as mais
atuais como discos, placas, ponteiras, e outras. Também discute os princípios da micro
extração em fase sólida (SPME) e da extração por sorção em barras de agitação (SBSE).
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Novidades Tecnológicas

www.waters.com
fone: 11 4134 3788

O sistema AB SCIEX TripleTOFTM
5600
é
o
primeiro
sistema
de
espectrometria
de
massas
LC/MS/MS de alta resolução e massa
exata para análises qualitativas que
possui a velocidade e sensibilidade
para análises quantitativas com
o desempenho comparável a um
triploquadrupolo. O usuário pode
integrar fluxos de trabalho de análises
qualitativas e quantificação em uma
única plataforma, obtendo respostas
mais rápidas e exatas. Através de seus
avanços tecnológicos e softwares
inovadores, o sistema AB SCIEX
TripleTOFTM 5600 constitui a próxima
geração em tecnologia Quadrupolo
TOF.

Colunas Kinetex, Tecnologia Core
Shell
Obtenha ultra alto desempenho em
Qualquer HPLC com as Colunas
Kinetex?
Tecnologia
Core-Shell,
fabricada
pela
Phenomenex
e
comercializada
no
Brasil
exclusivamente pela Allcrom.
A partícula core-shell da Kinetex?
através da tecnologia de nano estruturas,
constitui um núcleo sólido de sílica
recoberto por camadas de nanopartículas
porosas de sílica. Este processo
altamente otimizado, combinado com
uma distribuição uniforme do tamanho
da partícula, produz uma coluna capaz
de atingir pratos teóricos altíssimos.
As Kinetex? 2,6µm e 1,7µm estão
disponíveis em diversas fases e
tamanhos.

Visite a Waters no SIMCRO 2010 e
Job # & CC: WATR9377
conheça o novo integrante
da linha
WATR9377 Brazil_1_8_DBmec.indd
02-27-08
ACQUITY
UPLC:
o
H-Class
8.8cm x 6.3cm
n/a
n/a
1
1
Job Name:

Date:

Live:

mech
Color: 4c
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Gutter: —
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PH

Page:

CW:

GK
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DG

Scale:

Rev:

100%
ST: DB

A tecnologia
já consagrada em
C-LO
MECH
laboratórios
do mundo todo, agora em
PROOF
sua versão gradiente quaternário, com
Client / Date: ________________________________________________
a mesma
performance já comprovada,
oferecendo ainda mais versatilidade
no desenvolvimento e transferência de
métodos. Em espectrometria de massas,
converse com nossos especialistas
e saiba mais sobre os mais recentes
lançamentos. Os novos integrantes são
o Xevo TQ-S, o tandem quadrupolo
mais sensível do mercado e o Xevo G2
Qtof, a inédita sensibilidade em híbrido
Qtof. Conheça as novas e inovadoras
fases
estacionárias
desenvolvidas
exclusivamente pela Waters, bem como
os novos softwares de desenvolvimento
e validação de métodos analíticos.
Você também será apresentado à mais
recente linha de produtos da Waters:
a cromatografia e extração em fluido
supercrítico. Visite: www.waters.com
APPROVALs

Sistema de LC/MS/MS AB SCIEX
TripleTOFTM 5600: alta resolução
para
análises
qualitativas
e
quantitativas.

Initials / Date

Initials / Date

Initials / Date

MK: ______________________ PM: ______________________ AB: ______________________
AD: ______________________ CW:______________________ RM:______________________
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A VETEC qualifica-se entre as melhores
empresas do seu segmento. Dispondo
de alta capacidade tecnológica, produz
extensa linha de substâncias químicas
com alto teor de pureza, aplicáveis a
diversos segmentos, reagentes analíticos
com alta pureza, num elenco com cerca
de 4000 itens, dentre os quais destaca-se
a linha de produtos para cromatografia.
Estão disponíveis para pronta entrega,
em ampla variedade de embalagem
e flexibilidade de especificações. O
Sistema de gestão da Qualidade está
capacitado para atender necessidades
de diversas dos clientes, desenvolvendo
novos produtos.

Exactive
é
um
novo
sistema
LC-FTMS
da
Thermo
Scientific,
com
analisador
ORBITRAP
para
NON-TARGETED SCREENING

Exactive é um FT-MS de bancada,
compatível com U-HPLC, que realiza a
detecção e quantificação de centenas de
compostos em misturas complexas, de
modo rápido, sensível e confiável.
•Resolução > 100.000 em 200 m/z;
•Exatidão > 2 ppm;
•Faixa de massa 50 a 4000 m/z;
•Faixa dinâmica > 4.000
(intra-scan);
•Cela de colisão HCD que permite a
fragmentação de íons para confirmação
estrutural, com massa exata e alta
resolução e sensibilidade.
No screening multiresíduo, o Exactive
faz quantificação com varreduras full
scan, sem o conhecimento prévio de
transições SRM.
Veja a quantificação de >500 analitos em
uma única corrida, com processamento
pós-aquisição, em: analiticaweb.com.
br/revista

Num mercado cada vez mais exigente e
competitivo, a PERMUTION traz a linha
de equipamentos de ultrapurificação
concebidos para atender às necessidades
mais exigentes dos laboratórios nos
mais variados segmentos, onde a
qualidade da água nos processos
analíticos é de fundamental importância.
Os novos modelos contam com controle
microprocessado através de teclas
soft-touch,
painel
em
LCD
retroiluminado
e
saída
USB
para
gerar
dados
gravados
diretamente
em
pen
drive. Acompanha software em
ambiente Windows para registro
e
rastreabilidade
de
diversos
parâmetros. Fabricados no país,
apresentam soluções diferenciadas
para atender cada necessidade e estarão
disponíveis já em outubro próximo em
um dos distribuidores.
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Remolo Ciola, uma mente inventiva, um verdadeiro pioneiro
com seu livro “Fundamentos da Catálise” e a Medalha
COLACRO (1990).

In memoriam: Remolo Ciola nasceu em 17 de junho
de 1923, na cidade de Roncegno, província de Trento
na Itália e mais tarde tornou-se cidadão brasileiro.
Formou-se Bacharel em Química pela hoje extinta
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade
de São Paulo (1948). Obteve os títulos de Master of Science
pela Universidade de Northwestern, USA, sob orientação
de Robert L. Burwell (1958) e Doutor em Ciências pela
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de
São Paulo, sob orientação de Heinrich Rheinboldt (1961).

Desenvolveu diversas atividades acadêmicas
e empresariais. Na área acadêmica, foi Professor
Assistente de Química no Instituto Tecnológico
da Aeronáutica (ITA) em São José dos Campos
(1951-1958),
Professor
de
Pós-Graduação
nas disciplinas Catálise, Síntese de Polímeros
e Cromatografia, no Instituto de Química da
Universidade de São Paulo (1971-1994) e Professor
de Química Orgânica Industrial na Escola de
Engenharia Mauá (1975-1979). Na iniciativa privada,
Ciola foi Chefe do Centro de Pesquisas da Refinaria
e Exploração de Petróleo União S/A, em Capuava
(S.P.) (1958-1975), Diretor Científico da empresa
Instrumentos Científicos CG (1961–1998), consultor
autônomo em catálise no Centro de Pesquisas
da Petrobrás – Rio de Janeiro (1969 – 1971) e
Diretor da empresa CROMACON (1999 – 2010).
Ciola teve seu trabalho reconhecido em vida
através de homenagens feitas com prêmios, como o
Heinrich Rheinboldt, conferido pelo Sindicato dos
Químicos e Engenheiros Químicos de São Paulo
(1978), Prêmio Esso, indicado pela Associação
Brasileira de Química (1973), Prêmio Jabuti em
Ciências, pela Câmara Brasileira do Livro (1982)
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É autor de diversos artigos científicos
e sete livros sobre Química Geral, Catálise e
Cromatografia. É detentor de 22 patentes e foi
orientador em 22 trabalhos de pesquisa em mestrado
e doutorado. Participou de 58 congressos científicos
e proferiu 46 conferências em organizações
nacionais e internacionais. Foi delegado nas
reuniões da CEPAL (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe) e ALALC (Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio). Sua biografia
foi incluída no Journal of Chromatography Library
– volume 64 “chromatography a century of discovery
1900-2000 - the bridge to the sciences/technology”
Ed.: C.W. Gehrke, R.L. Wixom & E. Bayer, Elsevier
2002
entre
125
cientistas
internacionais
premiados
no
século
XX.
Remolo Ciola é reconhecido pelo seu
pioneirismo na história da cromatografia em fase
gasosa. Em 1954, somente dois anos após a publicação
do trabalho de A. J. Jones & A. J. P. Martin (Analyst,
1952, 77, 915), no qual o valor da cromatografia
gás-líquido foi demonstrado experimentalmente,
Ciola desenvolveu no ITA a aparelhagem apresentada
na figura abaixo, para execução de análises
cromatográficas.
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Segue uma reprodução do histórico da
façanha que foi a construção, em 1954, deste
“primeiro cromatógrafo”, extraída de slides de uma
apresentação oral feita por Ciola em 2002:
“Como construir naquela época um
cromatógrafo sem meios materiais e consultores?
Surgem perguntas esquisitas!!! Que coluna? O que
é mesmo uma coluna? A de destilação fracionada
conhecemos e daí ?!! Que fase estacionária? O
que é mesmo a FE? Que será que ela faz? E a fase
móvel, que gases temos? Condutividade térmica
dos gases. Isso existe ? A lâmpada disse que sim !!
Os problemas iniciais: Como controlar
a pressão do gás de arraste com precisão? Com
botijão de gás, coluna de mercúrio e válvula
magnética. Como introduzir a amostra? Com seringa
micrométrica.
E o detector? Receita da época:
fio de platina de 0,05 mm de diâmetro. Pergunta:
Quem tem para fornecer aqui no Brasil? Depois de
telefonemas, conversas, etc: ‘Seu’ Manoel do 1° andar
do Martinelli tem uma trefila que pode chegar a esse
valor.... Trefila manual, sem ajuda mecânica. O seu
Manoel achou impossível e disse que ele nem tentaria
– ‘impossível trefilar esse fio a mão’ e eu insisti - me
deixa tentar. Conseguimos 5 m de fio de 0,05 mm !!!
Ele se divertiu durante algumas horas e não cobrou.
Este primeiro cromatógrafo era composto
por um tubo de vidro de 5 cm de diâmetro,
inclinado em cerca de 45 graus e conectado em
uma extremidade a um frasco com solvente em
ebulição e na outra a um condensador. Esta coluna
era presa com rolha de cortiça. A fase estacionária
era uma silicona sobre Celite 545. O solvente de
aquecimento era acetona ou outro. A temperatura
da coluna era constante e as conexões de juntas
esféricas. O detector era 20 cm de fio reto dentro
de um tubo de aço. A alimentação com bateria. O
ajuste do zero era feito com um potenciômetro do
rádio de um avião velho, com 20 voltas e fio exposto.
Diâmetro de cerca 15 cm. Determinação do sinal...
um galvanômetro de alta sensibilidade do tipo spot
que empregava um polarógrafo também home made.
Não se conseguia ler mais de 20 a 30 minutos. Uma
pessoa lia o sinal, outra os valores do tempo e depois
se fazia o cromatograma em papel milimetrado.”
“Foi uma grande aventura!!” reconheceu
Ciola em sua apresentação.
Em 1958, apenas três anos após o

surgimento do primeiro equipamento comercial para
cromatografia gás-líquido (*), Ciola desenvolveu na
Refinaria União o projeto de um cromatógrafo com
detector de condutividade térmica (DCT) aquecido
até 300 °C, forno para colunas de ¼” e cerca de 30
metros de comprimento, controle de temperatura com
par bi metálico associado a um tiratron de 20 cm de
altura. O filamento do DCT deste cromatógrafo foi o
fio de platina com 0,05 mm da aparelhagem de 1954.
Este cromatógrafo funcionou perfeitamente por cerca
de 17 anos.

Em seguida, Ciola desenvolveu na
Refinaria União projetos de cromatógrafos menores,
com termostatos para colunas de até 10 metros,
programação de temperatura com sistema de camos
de abertura variável e emprego de integrador de
bola e disco. Um cromatógrafo a gás montado em
laboratório e acoplado on-line a reatores catalíticos
foi amplamente usado no desenvolvimento de
diversos processos petroquímicos. R. Ciola usou a
cromatografia em fase gasosa também no estudo da
cinética de muitas reações catalíticas homogêneas
e heterogêneas, na avaliação dos mecanismos de
transporte de massa em diversos catalisadores, e
como uma técnica especial para determinar a área
superficial específica de catalisadores, assim como
o número de centros ativos ácidos ou metálicos por
grama de catalisador.
(*) 1955 é considerado o ano do surgimento do primeiro
cromatógrafo comercial, em: Skoog, Holler & Nieman,
Princípios de Análise Instrumental – Bookman 2002,
5° Ed. Pag 620.
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O sucesso alcançado por Ciola em seus
projetos despertou o interesse de diretores da
Rhodia em obter um cromatógrafo construído
no Brasil. Esta intenção foi apresentada ao
superintendente da Refinaria União, na época o
Dr. Carlos Eduardo Paes Barreto, que autorizou o
início da fabricação de cromatógrafos nas oficinas
da refinaria. O primeiro cromatógrafo fabricado
no Brasil foi entregue para a Rhodia em 1960.

CROMACON, a partir de 1999, deu continuidade
ao desenvolvimento e fabricação de cromatógrafos
e acessórios, até seu falecimento, ocorrido em 29 de
julho de 2010.
Na vida pessoal, Ciola foi uma pessoa
agradável, amável, dotado de um grande senso de
humor. Grande contador de histórias, com o seu
tradicional cachimbo na boca, gostava de relembrar
suas aventuras no início do desenvolvimento da
cromatografia. Foi um grande Mestre. Todos os
que conviveram com ele como alunos, colegas e
colaboradores, sentem a sua perda.

Luiz Bravo
Silvana Pisani
Nova Analítica

CG 25 foi um dos primeiros cromatógrafos a gás fabricados
no Brasil

A partir de sua grande experiência em
aplicações industriais da cromatografia a gás,
principalmente na área petroquímica, e das pesquisas
desenvolvidas como Professor Associado no Instituto
de Química da USP, R. Ciola fundou em 1961 a
Instrumentos Científicos CG (C de Ciola e G de
Gregori, seu sócio) a primeira empresa na América
Latina a fabricar cromatógrafos. Foram desenvolvidas
diversas séries de cromatógrafos a gás e a líquido
e centenas de instrumentos foram fornecidos a
indústrias e instituições de pesquisa. Na empresa
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