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EDITORIAL

Fernando M. Lanças
Editor

Chegamos ao final do segundo volume do Scientia Chromatographica e ao final
do ano de 2010. É um excelente momento para efetuarmos um balanço das atividades já
desenvolvidas, e projetarmos as inovações pretendidas para o novo ano.
Nos dois anos de existência (2009 e 2010, sem contar o volume 0 de lançamento
do periódico em 2008), foram impressos e distribuídos oito números do Scientia, os
quais contaram com 58 artigos e várias seções (Editorial, Calendário, Meeting Report
e outras). Mais de 500 páginas foram impressas, todas focalizadas na intenção maior
de trazer aos leitores o que existe de mais atual na área das ciências cromatográficas e
técnicas relacionadas.
Com satisfação, observamos que os objetivos descritos no Editorial do vol.1, no.1
do Scientia, ou seja, servir como um fórum para a apresentação e discussão das inovações
que ocorrem na área de cromatografia e técnicas relacionadas, vem se cumprindo. Nesses
dois anos, foram publicados trabalhos envolvendo cromatografia gasosa, líquida, preparo
de amostras, história da cromatografia, GC-MS, LC-MS, eletroforese capilar, QA&QC e
vários outros assuntos relevantes.
Com a intenção de manter o leitor atualizado a respeito das inovações
tecnológicas efetuadas pelas empresas da área, publicamos anúncios específicos dos
maiores fabricantes de equipamentos e acessórios do mundo e seus representantes
nacionais. De tempos em tempos, o periódico publica lançamentos de equipamentos e
acessórios das empresas anunciantes (novidades tecnológicas), de maneira a atualizar os
leitores a respeito de novos lançamentos e aplicações importantes na área.
Contrariando a previsão de alguns pessimistas (especialmente não usuários
da técnica), a cromatografia e técnicas relacionadas continuam em crescimento e
aprimoramento contínuos, sendo hoje a mais importante classe de técnicas para análise
química em praticamente todas as áreas do conhecimento humano em que tais análises
são necessárias.
Para os dois próximos anos, pretendemos implementar várias novidades no
Scientia, incluindo a versão eletrônica do periódico, a ampliação do quadro de coeditores
e revisores, a melhora na diagramação, o aumento de um número por ano, até chegarmos
a um sistema bimestral, e outras inovações pretendidas. Aguardem!
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Resumo
Este capítulo sobre os “Pilares da Cromatografia” descreve
os desenvolvimentos na cromatografia por troca iônica que iniciaram
com a preparação dos polímeros sintéticos carregados, com ênfase
nas aplicações destas novas fases estacionárias tanto em análises de
traços quanto para a separação em escala preparativa dos elementos
chamados “terras raras”.
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Abstract

Keywords

This chapter of “Pillars of Chromatography” describes the
developments in ion exchange chromatography that occurred after
the syntheses of charged organic polymers, with emphasis on the
applications of these new stationary phases in both trace analyses
and for separation on the preparative scale of the rare earth elements.
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Os primordios do processo hoje chamado
de troca iônica datam de várias séculos antes de
Cristo, e as primeiras descrições da cromatografia de
troca iônica em coluna foram realizadas no século
dezenove [1]. Vários experimentos foram feitos
com zeólitos naturais, sendo aplicados em escala
industrial. Resultados mais repetitivos foram obtidos
com os zeólitos sintéticos, dos quais os Permutits,
tanto com cargas negativas para troca de cátions,
quanto com cargas positivas para a separação de
ânions, foram os primeiros a serem comercializados.
Entretanto, esses sólidos inorgânicos não foram
muito versáteis como trocadores. Isso mudou quando,
em 1935, Adams e Holmes [2], pesquisadores do
Chemical Research Laboratory do Departamento
de Pesquisas Científicas e Industriais do Governo
Britânico, em Teddington, descreveram a síntese de
um polímero carregado negativamente baseada na
reação de alguns derivados de fenol com formaldeído
em solução ácida (Figura 1). Os melhores substratos
foram catecol, rescorcinol, quinol e pirogalol. A
preparação utilizou uma razão de uma parte de fenol
polissubstituído, duas partes de formalina, dez partes
de água e meia parte de ácido clorídrico concentrado.
Essa mistura produziu um precipitado em poucos
minutos. Após a lavagem e a secagem, o produto seco
apresentou-se na forma de esferas com diversos
tamanhos, dos quais a faixa de 250 a 400 m (malhas
40 a 60) foi selecionada [2]. Tais polímeros foram
rapidamente aceitos por diversos pesquisadores para
a realização de cromatografia por troca catiônica.

Figura 1. Título do primeiro trabalho que descreveu a
síntese de um polímero orgânico para troca catiônica [2].
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Deve-se lembrar que as sínteses de polímeros
de fenol (e de fenóis substituídos) e formaldeído
já eram bem conhecidas. Descrições delas foram
publicadas em 1909 [3,4], e um material conhecido
como Bakelite possuía diversas aplicações. Uma
delas foi para discos para vitrolas, e uma lenda que
circulou logo depois da publicação da descrição das
novas resinas para troca catiônica foi que Adams e/ou
Holmes encontraram “atividade de troca catiônica”
quando colocaram pedacinhos desses discos em
uma coluna e passaram através deles uma solução
contendo cátions [5].
As patentes dos pesquisadores ingleses
foram compradas pela firma Rohm & Haas, dos
Estados Unidos, e sua divisão Resinous Products
and Chemical Company de Bridesburg, no estado
da Pensilvânia, começou a produzir e vender o
primeiro polímero orgânico para troca catiônica,
Amberlite IR-1, um polímero de fenol-formaldeído
sulfonado [5].
Uma grande contribuição da técnica de troca
catiônica ocorreu devido à necessidade de realizar
separações rápidas dos elementos com números
atômicos de 57 a 71 (os terras raras) e, com o decorrer
do tempo (década de quarenta do século passado),
também dos novos elementos com números atômicos
de 89 a 94. Nos anos que antecederam a Segunda
Guerra Mundial, diversos pesquisadores trabalharam
para separar os terras raras por precipitação/
recristalização e decomposição térmica [6]. Esse
foi o procedimento utilizado por Otto Hahn e Franz
Strassmann quando identificaram a presença dos
elementos com números atômicos menores que 92,
após a irradiação de um sal de urânio com uma fonte
de nêutrons [5]. Tais resultados foram interpretados
por Lise Meitner e Otto Frisch como sendo oriundos
da fissão do núcleo composto formado pela reação de
urânio-235 com nêutrons [7]. É dessas observações
que data a “Idade Atômica”.
Entretanto, as etapas de precipitação/
recristalização para obter esses elementos
separados eram muito trabalhosas, e o isolamento
de alguns desses elementos requisitava até 20000
etapas [6], uma demora inaceitável vista que o
Projeto Manhattan, cujo alvo foi o desenvolvimento
de bombas atômicas a partir de urânio e, depois, de
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plutônio, demandava grandes quantidades desses
elementos. Pequenas quantidades dos terras raras eram
necessárias para identificação dos radionuclídeos
produzidos pela fissão de urânio na pilha nuclear
de Chicago, estado de Illinois, e, eventualmente,
pelos reatores de pesquisa e de produção baseados
em fissão de urânio-235. As separações dos terras
raras radioativos também permitiram avaliar as
suas radiotoxicidades. Quantidades maiores eram
necessárias para atuarem como carregadores na
separação desses radioelementos, formados nos
reatores pela fissão de urânio-235 durante a produção
de plutônio, um elemento “artificial”, resultante da
inserção de um nêutron no urânio-238, outro isótopo
do urânio encontrado na natureza [7]. O plutônio foi
selecionado por ser a melhor matéria fissível para as
armas atômicas, mas ele precisava estar “livre” de
contaminantes que poderiam reduzir o rendimento
da fissão pela absorção dos nêutrons. Quase todos os
terras raras, tanto os radioativos como não radioativos,
os produtos finais das cadeiras de decaimento dos
diversos produtos de fissão, são bons absorvedores de
nêutrons.
A obtenção das pequenas quantidades
iniciou-se no Metallurgical Laboratory na
Universidade de Chicago, como parte do Projeto
Manhattan ligado à primeira “pilha nuclear”
construída nesse local por Enrico Fermi e seus
colaboradores [7]. Após a confirmação da reação
nuclear nessa “pilha”, em dezembro de 1942, os
químicos foram transferidos para novos laboratórios
em Clinton, no estado de Tennessee (chamado nessa
época Clinton Laboratory, hoje Oak Ridge National
Laboratory). Nesse laboratório, as separações eram
realizadas utilizando-se resinas de troca catiônica
Amberlite IR-1 e Amberlite IR-100 (polímeros do tipo
fenol-formaldeído sulfonado, produzidos pela
Resinous Products and Chemicals) e Dowex
50 (polímero de estireno entrecruzado com
divinilbenzeno, com grupos sulfonatatos, produzido
pela Dow Chemical, Midland, no estado de Michigan).
Eles usaram como fase móvel soluções diluídas
(~0,5 %) de citrato de amônio com pH controlado
(usualmente ao redor de 4) que permitiram separações
de pequenas quantidades da maioria dos terras raras
a partir de misturas naturais desses elementos e
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também a partir de urânio irradiado com nêutrons. O
mecanismo de separação envolveu o deslocamento
dos prótons (o contraíon dos grupos sulfonados) pelos
cátions dos elementos sob estudo e a subsequente
remoção desses cátions dos grupos sulfonados pela
formação de um complexo dos cátions com citrato,
apresentando um equilíbrio competitivo entre os
grupos sulfonados ligados ao polímero e aos íons
de citrato em solução. As constantes de formação do
complexo com os diferentes terras raras decresceram
do elemento mais leve (lantânio) ao mais pesado
(lutécio), esse último sendo o primeiro a sair da
coluna após algumas horas de passagem da fase móvel
através das colunas de 120 mm de comprimento e
4 mm de diâmetro interno [8,9]. Os pesquisadores do
Laboratório Clinton obtiveram separações do “grupo
do cério” (lantânio, cério, praseodímio e neodímio)
[10,11], utilizando um arranjo muito simples (Figura
2). Outros pesquisadores conseguiram separar o
“grupo do ítrio” (ítrio, hólmio, érbio, túlio e lutécio)
(Figura 3), utilizando um equipamento que permitiu
que a solução eluída da coluna passasse por um
detector de radioatividade (Figura 4) [12].

Figura 2. Coluna usada no Laboratório Clinton para a
separação dos terras raras. A fase estacionária (Amberlite
IR-100 ou Dowex 50) (A) foi mantida no interior de um
tubo (F, 15 a 25 cm de comprimento com 1 a 3 cm de
diâmetro interno) por uma placa de vidro poroso (B). A fase
móvel sai do recipiente E, passa pela coluna e pelo tubo C,
cujo formato mantem a presença de líquido na coluna, até
a sua coleção no frasco D (modificada da referência 11).
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Figura 3. Radiocromatograma mostrando a separação do
grupo do ítrio, realizado no Laboratório Clinton, utilizando
uma coluna contendo Dowex 50 a 100 oC e fase móvel
de citrato de amônio 0,475 % a pH 3,2 (modificada da
referência 12).

Figura 4. Equipamento que permitiu a detecção contínua
durante a eluição dos produtos de fissão. A: resina
(Amberlite IR-1 ou Dowex 50); B: cela de contagem;
C: recipiente; D: aquecedor da fase móvel (o fluido aquecido
entra em H e sai em J); E: controlador da velocidade do
fluido aquecedor; F: reservatório da fase móvel; G:entrada
para a fase móvel; K: contador Geiger-Müller; L: blindagem
de chumbo de 5 cm de espessura (modificada da referência
12).
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Os pesquisadores do Laboratório Clinton
também realizaram estudos sobre aspectos teóricos
do processo de troca catiônica [13-16], aplicando a
teoria de pratos proposta em 1941 por Martin e Synge
[17].
Desde a aceitação da Tabela Periódica,
proposta por Mendelev, vários pesquisadores
tentaram preencher os “espaços” previstos. Um
deles correspondia ao terra rara elemento 61, entre
neodímio (elemento 60) e samário (elemento 62) [18].
Vários materiais foram propostos para ser “elemento
61”, entretanto até 1945 nenhum apresentou todas
as propriedades requisitadas [19]. Por outro lado,
durante os experimentos que envolviam a separação
dos elementos 60 e 62 dos produtos de fissão de
urânio, algumas frações com radioatividade foram
detectadas entre as radioatividades de neodímio
e samário (Figura 5) [19,20]. A presença dessa
radioatividade, usando as mesmas condições de
eluição após irradiação de neodímio (quase)puro
com nêutrons, posuindo uma meia-vida diferente,
confirmou que pelo menos dois radionuclídeos
diferentes do elemento 61 foram produzidos. Mais
tarde, quantidades maiores eram isoladas para
obter o espectro de emissão, confirmando que esses
radionuclídeos representavam um novo elemento,
cujo nome proposto e eventualmente aceito foi
promécio [19].
Os químicos do Laboratório Clinton também
realizaram algumas investigações com um polímero
de fenol-formaldeído derivado com alquilaminas em
vez do grupo sulfonado, Amberlite IR-4B, também
produzido pela Resinous Products and Chemicals.
Eles estabeleceram que os equilíbrios envolvidos com
diversos ânions, aplicados nas formas de seus ácidos,
foram do tipo de troca aniônica, em que a ordem de
troca indicou que o hidróxido foi menos retido, e
depois eluiram, em ordem, floreto < cloreto = brometo
= iodeto = acetato < fosfato < nitrato < tartarato
< citrato < cromato < sulfato, e que essa ordem
poderia ser invertida com mudanças do pH [21].
Em outro projeto relacionado ao Projeto
Manhattan, a purificação de urânio metálico
foi assumida pelo Institute of Atomic Research,
estabelecido no campus da Iowa State College (hoje
Ames Laboratory de Iowa State University) em Ames,
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Figura 5. Radiocromatograma mostrando a separação
do elemento 61 e neodímio após irradiação deste com
nêutrons. A fase estacionária utilizada foi Amberlite
IR-1, e a fase móvel foi citrato de amônio ~0,5% a pH 2,75
(modificado da referência 20).

Iowa. Nesse laboratório, um grupo liderado por Frank
Spedding e Harley Wilhelm iniciou a produção, em
escala quase industrial, de urânio metálico puro. Os
tijolos de urânio metálico produzidos foram utilizados
na pilha de Chicago e, depois, transformados para
serem usados nos reatores construídos em Tennessee
e em Pullman, no estado de Washington, para a
produção de plutônio [7]. O processo de obtenção
de urânio puro envolveu a reação do tetrafluoreto de
urânio com magnésio metálico a altas temperaturas.
Durante os anos seguintes, mais de 1000 toneladas de
urânio metálico foram produzidas pelo Método Ames
[22].
Em 1944, após ser informado sobre o sucesso
dos químicos do Laboratório Clinton na separação
de pequenas quantidades dos terras raras utilizando
o processo de troca catiônica, Spedding iniciou um
projeto para a purificação de quantidades maiores
dos terras raras. Inicialmente, foram repetidas as
separações em escala menor, com colunas similares
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às utilizadas no Laboratório Clinton, com fases
estacionárias de Amberlite IR-1 ou Amberlite
IR-100. As “matérias-primas” para essas separações
foram produtos comerciais, “didymium” (contendo
principalmente samário, neodímio e praseodímio,
com traços de outros terras raras), “carbonato de
neodímio” (que continha principalmente neodímio) e
“oxalato de ítrio” (com quantidades variáveis de ítrio,
hólmio, érbio, túlio e lutécio), todos produzidos pela
Lindsey Light and Chemical, de Chicago. Logo as
colunas foram aumentadas para comprimentos de até
1,9 m, com diâmetros de 2 cm. Primeiramente, a
resina na coluna foi lavada com ácido clorídrico, 5%,
para converter todos os grupos sulfonados à forma
protonada. Uma solução, contendo um dos grupos
dos terras raras na forma de cloretos, foi colocada
no topo da coluna, e os íons cloretos foram eluídos
com água destilada. Após isso, a separação dos terras
raras foi iniciada com soluções de citrato de amônio.
Após vários experimentos, uma concentração de
citrato de 0,1% em pH 6 foi selecionada como o
melhor compromisso entre uma separação eficiente
das bandas dos terras raras e o tempo necessário para
a realização da separação [2,23,24]. Com um pH
mais elevado, a precipitação dos citratos dos metais
no interior da coluna foi evitada, entretanto, devido à
baixa velocidade de eluição (0,8 mL/min), as colunas
foram sendo entupidas pela presença de fungos. Tal
problema foi resolvido, adicionando 0,1% de fenol à
fase móvel.
Com esses resultados em mãos, uma planta
piloto foi construída, com uma série de 24 colunas
de 2,4 m de comprimento por 10 cm de diâmetro
interno, cada uma contendo Amberlite IR-100 (Figura
6). As etapas e a composição de fase móvel foram
mantidas, com uma vazão de 17 mL/min, aplicando
50 a 100 gramas de um dos produtos comerciais no
topo da primeira coluna. As Figuras 7 e 8 ilustram
separações típicas obtidas de misturas de terras raras
presentes no minério gadolinite e no “oxalato de
ítrio”, respectivamente, após a passagem por uma
coluna da planta piloto. Cada ponto nas figuras indica
a composição do eluato coletado (em recipiente de 45
litros) em 12 horas. Com a necessidade de repetir a
separação por várias vezes, normalmente, as frações
coletadas na primeira coluna (após precipitação do
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conteúdo com ácido oxálico e redissolução em ácido
clorídrico para reduzir o volume) eram aplicadas
à coluna seguinte e assim sucessivamente até que
os testes químicos indicassem a obtenção de uma
separação satisfatória, determinada pela avaliação do
espectro de emissão em um espectrógrafo de grade,
uma vez que cada um dos elementos de 57 a 71
emitia linhas características. Uma separação típica foi
realizada em cerca de 45 dias [6,25]. Se a separação não
fosse satisfatória após a passagem em uma série de 12
a 20 colunas, as frações que mostravam superposição
de dois (ou mais) terras raras eram recicladas.
Após a coleta das frações finais, cada elemento era
precipitado com ácido oxálico. Os oxalatos eram
convertidos em haletos que eram reduzidos ao estado
metálico com cálcio a alta temperatura [26]. Até
1948, estas tarefas produziram 35 g de praseodímio
a 99% (contaminado com 1% de Nd2O3), 160 g de
praseodímio a 90% (contaminado com os óxidos de
cério, lantânio e cálcio), 800 g de neodímio a 99,9%
(contendo traços de Pr6O11), 770 g de neodímio
a 98% (também contaminado por praseodímio),
160 g de samário a >99,9% (contendo somente traços
de Eu2O2 e CaO) e 600 g samário a 99% (com os
mesmos contaminantes), além de 300 g de itérbio,
15 g de túlio e 15 g de lutécio, cada um classificado
como “puro”, sem indicar os níveis de contaminação.
[6,25]

Figura 6. Foto de uma porção da planta piloto, construída
no Laboratório Ames, para a separação dos terras raras por
troca catiônica (modificado da referência 6).
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Figura 7. Eluição de 67 g de uma mistura de terras raras
presentes no minério gadolinite, utilizando Amberlite
IR100 como fase estacionária, 0,1% citrato de amônio a pH
6 como fase móvel a uma velocidade linear de 0,5 cm/min
e uma coluna de 9 m x 10 cm (modificado da referência 6).

Figura 8. Eluição de 100 g de “oxalato de ítrio”, utilizando
Amberlite IR100 como fase estacionária, 0,5% citrato de
amônio a pH 3,9 como fase móvel a uma velocidade linear
de 0,5 cm/min e uma coluna de 9 m x 10 cm (modificado
da referência 4).

As atividades nos anos seguintes melhoraram
as separações. Para o “grupo do cério”, os diâmetros
das colunas aumentaram para 22 cm, Dowex-50 foi
utilizada como fase estacionária, a fase móvel de
citrato de amônio 1% foi modificada para pH 8, e as
colunas foram aquecidas a 50 oC [27-30], produzindo
multiquilogramas dos óxidos de samário, neodímio
e praseodímio em níveis “muito puro”. As mesmas
condições permitiram a separação de érbio, hólmio
e disprósio [31]. Porém, a obtenção de quantidades
maiores do “grupo de ítrio”, em alta pureza, somente
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foi conseguida quando foi aplicada a eluição por
deslocamento [32]. A fase estacionária, Dowex-50,
foi tratada com uma solução de íons de cobre,
deslocando os prótons. O íon de cobre tem menor
afinidade com os grupos sulfonado da resina e maior
afinidade com o EDTA (ácido N,N,N,N-etilenodiamina
tetraacetato), comparado com as afinidades dos íons
dos terras raras com EDTA. A solução da mistura dos
terras raras do grupo do ítrio, já complexados com
EDTA, foi colocada no topo da primeira coluna, e a
eluição foi iniciada com uma solução de EDTA de
amônio em pH 8,4. Quando o complexo do terra
rara-EDTA encontrou um íon de cobre na resina, o
cobre deslocou o terra rara do EDTA e complexou-se
com o ligante. A presença de EDTA não complexado
removeu o íon do terra rara para a fase móvel, até que
esse novo complexo se encontrasse um outro íon de
cobre, e esse processo de deslocamento continuava
até o fim do leito cromatográfico. Tal processo foi
aplicado para a separação de todos os terras raras,
utilizando 12 colunas de 30 m x 80 cm, conectadas
em série. As primeiras quatro colunas estavam na
forma protonada e as últimas oito, na forma de cobre.
Após a quinta coluna, as primeiras frações, contendo
o grupo de ítrio (lutécio, itérbio, túlio, érbio,
hólmio), eram “coletadas” em uma coluna menor
(12 m x 80 cm), também na forma de cobre. Essa
coluna foi conectada a uma outra série de colunas
para completar a sua separação com uma fase móvel
mais diluída, também a pH 8,4. A quinta coluna foi
reconectada às outras, e os grupos de cério e de térbio,
mais itérbio, foram deslocados [33]. As últimas
modificações do processo foram a substituição do
cobre por zinco, tornando a recuperação do EDTA
mais conveniente, e a realização da separação a 92 oC,
na qual a solubilidade do complexante é maior [34].
Esse “processo Ames” foi utilizado para a
produção de várias toneladas de terras raras, até que
algumas indústrias privadas assumiram a produção
dos terras raras separados.
Esses desenvolvimentos, iniciados com o
Projeto Manhattan, atingiram os objetivos relativos
às necessidades requisitadas pela Segunda Guerra
Mundial. Entretanto, as contribuições referentes à
preparação dos elementos terras raras em alta pureza
e ao campo de cromatografia por troca iônica em geral

Carol Collins

ainda continuaram a ter implicações importantes em
diversas áreas, como a Bioquímica, na qual pode se
destacar as separações dos constituintes dos ácidos
nucléicos.
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Resumo

Palavras-chave

Microextração em fase
As técnicas microextração em fase sólida (SPME) e
sólida, polímeros condutores,
cromatografia gasosa têm sido aplicadas com sucesso para a
eletropolimerização.
extração de fármacos voláteis e semivoláteis em fluidos biológicos.
No entanto, as aplicações SPME para compostos ionizáveis têm
sido limitadas em razão da carga neutra dos revestimentos SPME comerciais, os quais resultam em baixos
coeficientes de partição (fase/amostra) e baixas taxas de recuperação. Dessa forma, a avaliação de novas fases
extratoras SPME, mais seletivas, estáveis e de baixo custo, tem sido requerida.
Os polímeros condutores têm sido considerados como fase extratora alternativa para SPME em razão das
diferentes interações de seus grupos multifuncionais com os solutos (hidrofóbicas, π - π, troca iônica, ácido-base).
O procedimento de polimerização tem sido realizado tanto por oxidação química quanto por eletrodeposição em
meio aquoso ou orgânico. O método eletroquímico apresenta algumas vantagens, tais como: o polímero ou mistura
de polímeros podem ser eletropolimerizados diretamente na superfície do metal, diferentes grupos funcionais
podem ser incorporados, e a polimerização pode ser eletroquimicamente controlada por meio da voltametria
cíclica.
Este trabalho apresenta alguns aspectos práticos da eletrodeposição de polímeros condutores (polipirrol,
politiofeno, polianilina e polifenilpirrol) em hastes metálicas para o desenvolvimento de novas fases extratoras
SPME para análises SPME/LC e SPME/GC.

Abstract

Keywords

The techniques, solid phase microextraction (SPME)
Solid-phase microextraction,
and gas chromatography, have been successfully applied to the
conductive polymers,
extraction of volatile and semi-volatile drugs from biological
electropolymerization.
samples. However, SPME applications to ionizable compounds
have been limited, because of the neutral charge of commercial
SPME coatings, which results in low phase/sample partition coefficient and poor analytes recoveries. Thus, the
evaluation of new SPME extraction phases, more selective, stable and low cost has been requested. The interest
in the use of conductive polymers as an SPME extraction phase is related to the different interactions of the
analytes (hydrophobic, π - π, ion exchange and acid-base) with the multifunctional groups on this polymer. The
polymerization procedure can be achieved by chemical oxidation or electropolymerization in aqueous solution
or organic solvents. The electrochemical method has advantages such as, the polymer or a mixes of polymers
can be directly deposited on a metal wire, different functional groups can be incorporated, polymerization can be
electrochemically controlled by cyclic voltammetry.
This work presents some practical aspects involved in the electropolimerization of conductive polymers
(polypyrrole, polythiophene, polyaniline and polyphenylpyrrole) on metal wire to development of new SPME
extraction phase for SPME/LC and SPME/CG analyses.
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1 Introdução
Em processos de microextração em fase
sólida (SPME), a natureza química do soluto
determina a fase polimérica a ser utilizada. A
simples regra “similar solubiliza similar” pode ser
aplicada para as fases líquidas. A seleção tanto da
fase extratora quanto da espessura do revestimento
polimérico tem sido baseada principalmente
na polaridade, massa molar e volatilidade dos
solutos 1 - 5.
O PDMS (polidimetilsiloxano), líquido
de alta viscosidade e estabilidade, tem sido a fase
extratora SPME mais utilizada. Já o poliacrilato
(PA) é um sólido que pode se liquefazer em altas
temperaturas. Tanto o PDMS quanto o PA extraem
solutos baseados no processo de absorção. Os demais
revestimentos: PDMS-DVB (polidimetilsiloxano
divinilbenzeno),
CW-DVB
(carbowax
divinilbenzeno), CW-TR (carbowax/resina TPR-100
suportada) e carboxen são revestimentos mistos, nos
quais a fase mais superficial é um sólido poroso,
predominando o processo de adsorção. A semelhança
entre os processos de extração (adsorção e absorção)
está no fato de que, em ambos, as moléculas do soluto
migram para a fase extratora por meio do processo
de difusão. Entretanto, no processo de absorção, os
solutos atravessam a superfície do revestimento e
difundem-se nele durante a extração e, na adsorção,
os solutos permanecem na superfície do sólido 6.
As técnicas microextração em fase sólida
(SPME) e cromatografia gasosa têm sido aplicadas
com sucesso para a extração de fármacos voláteis
e semivoláteis em fluidos biológicos. No entanto,
as aplicações SPME para compostos ionizáveis
têm sido limitadas em razão da carga neutra dos
revestimentos SPME comerciais, os quais resultam
em baixos coeficientes de partição (fase/amostra) e
baixas taxas de recuperação. Consequentemente, o
emprego de detectores de alta sensibilidade analítica
tem sido requerido para as análises SPME 7 – 11. Dessa
forma, a avaliação de novas fases extratoras SPME,
mais seletivas, estáveis e de baixo custo, tem sido
necessária.
Os procedimentos eletroquímicos para a
eletrodeposição de revestimento condutor têm sido
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alternativas promissoras para o desenvolvimento de
novas fases extratoras para a técnica SPME 12.
Os polímeros condutores são materiais
versáteis; dentre eles, o poli(pirrol) (PPY), politiofeno
(PTPH), polianilina (PANI) e polifenilpirrol (PPPY)
têm sido avaliados devido às suas características
físico-químicas favoráveis, como a alta estabilidade
no estado oxidado para os filmes de polipirrol 13.
O pirrol é um composto que apresenta
estrutura heterocíclica insaturada de cinco membros,
cujo heteroátomo é um nitrogênio, e as insaturações
estão situadas nos carbonos α e β, respectivamente.
A polimerização do pirrol pode ser alcançada quando
se emprega o método químico oxidativo ou por meio da
oxidação eletroquímica em meio aquoso ou orgânico,
o que ocorre com aplicação de potencial positivo
a uma solução monomérica, contendo eletrólito
suporte. O polímero formado eletroquimicamente
apresenta-se em sua forma oxidada com carga positiva.
Dessa forma, torna-se possível a incorporação de
contra-ânions provenientes da solução eletrolítica
em sua estrutura. A Figura 1 ilustra o mecanismo de
oxidação do pirrol.

Figura 1. Mecanismo de oxidação do pirrol.

A capacidade de extração de espécies
carregadas, sem a necessidade de uma etapa de
derivatização ou complexação da amostra, tem sido
outra vantagem de se utilizarem polímeros condutores
como fase extratora.
Em razão dessas características, os filmes
de polímeros condutores têm sido empregados no
desenvolvimento de fases estacionárias em processos
de separação em técnicas analíticas.
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2 Eletropolimerização dos filmes de polímeros
condutores
Um modo relativamente simples de avaliar as
variáveis eletroquímicas e controlar as características
dos polímeros resultantes tem sido por meio da
voltametria cíclica (CV). Nessa técnica, o potencial
aplicado varia linearmente em função do tempo, e a
corrente é medida em função do potencial aplicado.
Para a voltametria cíclica, tem sido
utilizada uma célula eletroquímica constituída
de três eletrodos imersos em solução, contendo o
polímero e o excesso de eletrólito não reativo, ou
seja, o eletrólito suporte. Um dos três eletrodos é
o de trabalho, no qual o polímero será oxidado ou
reduzido em sua superfície, com a varredura linear
do potencial em função do tempo. A espessura do
filme aumenta progressivamente com a repetição
do procedimento de varredura do potencial (número
de ciclos). O segundo eletrodo é o de referência,
geralmente eletrodo de calomelano saturado ou de
prata/cloreto de prata, cujo potencial permanece
constante durante a eletrodeposição. O terceiro
eletrodo é um contraeletrodo, um fio enrolado de
platina que é utilizado para conduzir eletricidade da
fonte através da solução para o eletrodo de trabalho.

3
Variáveis
avaliadas
eletropolimerização

durante

a

Os polímeros com diferentes grupos
funcionais podem ser facilmente formados na
presença de diferentes eletrólitos suportes sob
condições eletroquímicas controladas 14-17. A
morfologia, a porosidade, as propriedades térmicas
e mecânicas dos filmes de polímeros condutores
são influenciadas pelo tipo de contraíon utilizado no
procedimento eletroquímico 15.
Os revestimentos de polipirrol e
polifenilpirrol, preparados na superfície de barras
metálicas (Pt, Au e aço inox) por meio da polimerização
eletroquímica, quando comparados com as fibras
SPME disponíveis no comércio, apresentaram melhor
seletividade e sensibilidade para os solutos polares,
aromáticos, básicos e aniônicos 13. A seletividade do
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revestimento PPY pode ser modificada introduzindo
um novo grupo funcional (fenil) ao polímero 14.
Wu e colaboradores 15 avaliaram a
aplicabilidade do polipirrol, eletropolimerizado em
eletrodos de platina, nas análises SPME, assim como
a influência dos diferentes contraíons utilizados
no processo de eletrodeposição na seletividade do
polímero resultante. Nesse trabalho, os autores
observaram que as fases desenvolvidas com
contraíons volumosos, como o poliestirenosulfonato,
resultaram em extrações mais eficientes para solutos
não polares em matrizes aquosas.
Segundo Wu 14, os polímeros incorporados
com ânions pequenos, como o perclorato de lítio,
apresentam propriedades trocadoras de ânions 49. No
entanto, os filmes com ânions grandes incorporados,
como poliestirenosulfonato, apresentam propriedades
trocadoras catiônicas devido à diminuição da
mobilidade do contra-ânion com o aumento do
seu tamanho, favorecendo, então o deslocamento
dos cátions, em geral menos volumosos. Quando
moléculas de tamanho intermediário são empregadas,
os polímeros apresentam propriedades trocadoras de
cátions e ânions 15.
Queiroz e colaboradores 18 observaram
que os filmes de polipirrol eletropolimerizados em
meio eletrolítico de perclorato de lítio para análises
SPME/LC de fármacos em fluidos biológicos
apresentaram maiores taxas de extração quando
comparados aos filmes eletropolimerizados em
meio eletrolítico de perclorato de tetrabutilamônio.
A superfície mais porosa (maior área superficial)
dos filmes de polipirrol eletropolimerizados em
meio eletrolítico de perclorato de lítio, comprovada
por meio das imagens de microscopia eletrônica de
varredura, justifica o resultado (Figura 2).
A porosidade da fase extratora influencia
os processos de extração baseados na adsorção,
competição/deslocamento de soluto junto aos sítios
ativos presentes na superfície.
A espessura da fase polimérica pode
ser controlada por meio dos números de ciclos
de eletrodeposição, ou seja, número de ciclos
de varredura linear de potencial. A espessura é
determinada com base na eficiência da extração e na
estabilidade do filme resultante.
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Figura 2. Filmes de polipirrol eletrodepositados em: A) meio eletrolítico de perclorato de tetrabutilamônio em acetonitrila
(0,1 mol L-1) e B) perclorato de lítio em acetonitrila (0,1 mol L-1).

Em nosso grupo de pesquisa, filmes
de polifenilpirrol eletropolimerizados em meio
eletrolítico de perclorato de sódio (0,1 mol L-1) em
eletrodo de platina, durante seis ciclos de varredura de
potencial (-0,2 a 2,2 V), com velocidade de varredura
de 50 mVs-1, apresentaram recobrimento irregular

e baixa seletividade para a análise de praguicidas
em amostras de água (Figura 3). No entanto, esse
processo de eletropolimerização realizado em 30
ciclos resultou em filme de polifenilpirrol com
seletividade adequada para a aplicação referida.

Figura 3. Voltamograma cíclico obtido da eletrodeposição do polifenilpirrol em meio eletrolítico de perclorato de sódio
(0,1 mol L-1) em acetonitrila, com velocidade de varredura de 50,0 mV/s em 6 ciclos.
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Já para a eletropolimerização dos filmes
de polianilina (0.01 mol L-1 em meio ácido
H2SO4 0,5 mol L-1), 5, 10 e 50 ciclos de varredura de
potencial (0 a 1.0 V), com velocidade de varredura de
30
mVs-1,
foram
avaliados.
Os
filmes
eletropolimerizados em 5 ciclos não apresentaram
recobrimento efetivo do eletrodo e, em 50 ciclos,
não apresentaram estabilidade morfológica. No
entanto, em 10 ciclos de eletrodeposição, os filmes de
polianilina apresentaram recobrimento uniforme com
estabilidade morfológica (Figura 4). Portanto, esses
filmes foram avaliados para as análises SPME/LC de
antidepressivos em amostras de plasma.

Andréa R. Chaves & Maria Eugênia C. Queiroz
elepolimerizado apresentaram precisão (intereletrodo)
com coeficientes de variação menores que 14%,
demonstrando, dessa forma, a reprodutibilidade do
desenvolvimento das fases extratoras (procedimento
eletroquímico).
O eletrodo com filme de polipirrol foi
reutilizado mais de 30 vezes em extrações SPME
em amostras de plasma (amostra complexa), com
perda insignificante da eficiência do processo,
demonstrando assim a robustez do polímero 18.
A fase extratora SPME de polifenilpirrol
apresentou adequada sensibilidade analítica para a
análise SPME/CG-MS (microextração em fase sólida/
cromatografia gasosa - espectrometria de massas) de
praguicidas em amostras de água, conforme ilustrado
no cromatograma da Figura 4.

3.2 Otimização das variáveis SPME

Figura 4. Voltamograma cíclico da eletrodeposição
da polianilina 0.01 mol L-1 em meio ácido
(H2SO4 0,5 mol L-1), utilizando eletrodo de aço inox com
velocidade de varredura de 30 mV s-1 em 10 ciclos. Os
picos A/A’ da polianilina correspondem à conversão redox
entre as formas leucoesmeraldina e esmeraldina, enquanto
B/B’ estão associados com produtos de degradação da
polianilina.

Uma vez definidas as condições
eletroquímicas, elas devem ser monitoradas e mantidas
constantes para assegurar a reprodutibilidade do
polímero polimerizado. Pequenas variações em uma
única variável podem influenciar as propriedades do
polímero resultante.
Os ensaios SPME/LC para análises de
antidepressivos em amostras de plasma com
diferentes eletrodos de aço (n=3) com polipirrol

Após otimização das variáveis de
eletrodeposição, as variáveis SPME, tais como:
pH da matriz, força iônica, tempo e temperatura de
extração, assim como as condições de dessorção,
têm sido otimizadas para estabelecer o equilíbrio de
sorção (fase/analitos) em menor tempo de análise e
obtenção de sensibilidade analítica adequada para a
metodologia.
O
mecanismo
de
interação
dos
antidepressivos com polipirrol (PPY) nas análises
SPME/LC em amostras de plasma foi baseado na
adsorção, ou seja, interações físicas que ocorrem por
retenção dos solutos na superfície da fase extratora
18,19
. Nessas fases, como há um número limitado de
sítios de adsorção, ocorre competição entre os solutos
pelos sítios ativos da superfície, fato não observado
em fases extratoras absorventes.
Em fases SPME, nas quais predominam o
processo de adsorção, quando vários solutos estão
presentes em uma amostra, os solutos com baixo
coeficiente de sorção adsorvem rapidamente e são
substituídos ou deslocados por solutos com altos
coeficientes de sorção pela fase extratora, os quais
requerem maior tempo de extração para atingirem o
equilíbrio. Portanto, a otimização das variáveis tempo
e temperatura de extração é imprescindível para
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Figura 4. Cromatograma da análise SPME/GC-MS (fase de polifenilpirrol) para a determinação de praguicidas (500 ng mL-1)
em amostras de água. 1) Alfa HCH; 2) HCB; 3)Beta HCH; 4) Lindane gama HCH; 5) 4,4-DDM; 6) PCB 28; 7) Heptachlor;
8) PCB 52; 9) Aldrin; 10) 4,4-DDMU; 11) PCB 101; 12) 4,4-DDE; 13) Dieldrin; 14) 2,4-DDD; 15) Endrin; 16) PCB 118; 17)
4,4-DDD; 18) 2,4-DDT; 19) PCB 153; 20) PCB 138; 21) Methoxyclhor; 22) PCB 180; 23) Dodecoclorov Mirex e 24)
Permetrina.

estabelecer as condições SPME, em que a eficiência
seja máxima para a maioria dos solutos e o resultado
linear à concentração da amostra. Em nossos ensaios
SPME com os filmes de polímeros condutores, a
extração tem sido realizada em 40 min, modo direto,
à temperatura ambiente (25°C).
A Figura 5 ilustra o processo de competição
entre os antidepressivos pelos sítios ativos da
superfície polímero polipirrol para ensaios
SPME/LC. Esta figura demonstra a comparação
das análises SPME/LC de duloxetina em amostra
de plasma enriquecida somente com duloxetina e
amostra de plasma enriquecida com duloxetina,
paroxetine, sertralina, citalopram e fluoxetina,
(Figura 5). As análises SPME foram realizadas com
1,0 mL de amostra de plasma enriquecida com os
antidepressivos duloxetina, paroxetina, sertralina,
citalopram e fluoxetina (análise simultânea); já para
a análise individual, utilizou se 1,0 mL de amostra
de plasma enriquecida somente com duloxetina,
ambas diluídas em 4,0 mL de solução tampão
fosfato, pH 7,00, 0,05 mol L-1, à temperatura de
25°C em diferentes tempos de extração sob agitação
(1100 rpm). O processo de dessorção foi realizado
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sob agitação em 250 µL de fase móvel por 15 min
a 25°C. Injetou-se 50 µL do extrato no sistema
cromatográfico (LC-UV). Na análise simultânea dos
fármacos, em razão da competição entre os analitos
pelos grupos ativos da superfície do polipirrol, a
eficiência da extração de duloxetina diminui com
o aumento do tempo de extração; já na análise
individual de duloxetina, o equilíbrio de sorção não
foi atingido no período (tempo de extração) de 30 a
60 min, ou seja, havia aumento linear da quantidade
extraída com o aumento do tempo de extração.
A sensibilidade do método SPME - PPY/
LC (microextração em fase sólida- polipirrol/
cromatografia líquida) aumentou com a diluição
da amostra com solução tampão fosfato pH
7,0. Nesse valor de pH, os antidepressivos
encontram-se totalmente ou parcialmente na forma
não iônica ( pKa entre 8,7 a 10,2) 18. Segundo Wu
e colaboradores 19, a seletividade da fase extratora
de polipirrol diminui consideravelmente com o
decréscimo do pH da solução devido à repulsão
eletrostática entre solutos básicos e o filme de
polipirrol, pois, em baixos valores de pH, ambos
encontram-se positivamente carregados. Já para
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Figura 5. Processo SPME - PPY /LC para a determinação de
duloxetina (300 ng mL-1) em análise individual e simultânea
(duloxetina, paroxetina, sertralina, citalopram e fluoxetina).
Condições cromatográficas: fase móvel empregada: tampão
fosfato 0,05 mol L-1 pH 3,8 e acetonitrila nas proporções
(57: 43, v/v), coluna C18 Lichrospher RP-select B e
detector UV (λ = 230 nm).

os filmes de politiofeno (mecanismo de absorção),
o aumento no valor de pH da matriz biológica
(pH 7-9) favoreceu consideravelmente a sensibilidade
analítica do método SPME/LC proposto para análise
dos mesmos antidepressivos.
As fases SPME de polímeros condutores
permitem a dessorção térmica dos solutos no injetor
GC, assim como as fases SPME comerciais 20, 21.
Diferentes contraíons empregados no processo de
eletrodeposição podem assegurar maior ou menor
resistência térmica ao filme resultante. Os filmes
de polipirrol e politiofeno eletrodepositados em
meio eletrolítico de perclorato de lítio e perclorato
de tetrabutilamônio em acetonitrila (0,1 mol L-1)
apresentaram baixa resistência térmica. Porém,
alternativamente, a dessorção foi realizada no
modo off-line em pequena alíquota (µL) de solvente
de dessorção adequado. No entanto, os filmes
de polifenilpirrol eletrodepositados em meio de
perclorato de sódio em acetonitrila, desenvolvidos em
nosso laboratório, apresentam-se estáveis a 150°C,
permitindo dessorção térmica e injeção da amostra em
uma única etapa no injetor do cromatógrafo gasoso.

4 Validação Analítica
Em SPME, o volume da fase extratora é

Andréa R. Chaves & Maria Eugênia C. Queiroz
consideravelmente reduzido, o volume máximo
comercialmente encontrado é 0,5 μL (filmes com
espessura de 100 μm) 1. Consequentemente, a técnica
SPME tem apresentado baixa sensibilidade analítica
e baixas taxas de recuperação, principalmente para
análise de solutos polares com fibras comerciais 14,17.
O volume de fase extratora de polipirrol
desenvolvida em nosso grupo foi próximo a
20 μL; tal volume associado à área superficial da
fibra (0,98 cm2) favoreceu as taxas de recuperação.
No entanto, em razão das características adsortivas da
fase extratora de polipirrol, as taxas de recuperação
diminuíram com o aumento na concentração dos
fármacos nas amostras de plasma. Nas amostras
com baixas concentrações, a competição dos
solutos pelos sítios ativos da superfície diminui,
aumentando a capacidade adsortiva do polipirrol.
Com isso, pela redução do volume de amostra
de 1,0 mL para 250 µL de plasma, os limites de
quantificação variaram de 20 a 50 ng mL-1 para 16 a
25 ng mL-1, e as taxas de recuperação, de 15%
para 91,4%, considerando a maior taxa obtida.
A Figura 6 ilustra o cromatograma das análise
SPME-PPY/LC de antidepressivos obtido nas
concentrações referentes ao limite de quantificação.

Figura 6. Cromatograma da análise SPME – PPY /LC
dos antidepressivos: mirtazapina (16 ng mL-1), citalopram
(20 ng mL-1), paroxetina (20 ng mL-1), duloxetina
(16 ng mL-1), fluoxetina (25 ng mL-1) e sertralina
(25ng mL-1) em amostras de plasma. Concentrações
referentes ao limite de quantificação dos antidepressivos.
Condições cromatográficas: fase móvel empregada: tampão
fosfato 0,05 mol L-1 pH 3,8 e acetonitrila nas proporções
(57: 43, v/v), coluna C18 Lichrospher RP-select B e detector
UV-vis (λ = 230 nm).

21

Scientia Chromatographica Vol.2, N°4, 15-23, 2010

5 Aplicações SPME
Os polímeros condutores eletropolimerizados
em hastes metálicas têm sido empregados com êxito

como fases extratoras SPME, para diferentes fins,
nas análises de diferentes solutos nas mais diversas
amostras, tais como: plasma, sangue ou água
(Tabela 1).

Tabela 1. Aplicações dos polímeros condutores como fases extratoras SPME.

Polímero

Condição de
eletrodeposição

Sistema de análise
(LOQ ou LOD)

Referência

Antibióticos (sangue
total)

Polipirrol

Eletrodo de aço
inox, −0.4 a +2.2 V,
velocidade de varredura
50mV s−1

LC – UV (LOQ:
1 a 3 mg mL-1)

Szultka et al. 2010 22

Ésteres ftálicos (água)

Nanotubos
de carbono/
Polipirrol

Eletrodo de aço inox,
0,9V por
800 s

GC - FID (LOD:
0,05 a 0,1 ng mL−1)

Asadollahzadeh et al.
2010 23

Bisfenil (água)

Polianilina

Eletrodo de aço
inox, de −0.2 a 1.2V,
velocidade de varredura
25 mV s-1

GC-ECD (LOD:
0,05 a 0,1 ng mL-1)

Wang et al. 2009 24

Hidrocarbonetos
aromáticos (água)

Polipirrol

Eletrodo de aço inox,
1,5 V por 20 minutos.

GC – MS (LOD:
0,002 a 0,010 ng
mL−1)

Bagheri et al. 2009 25

Antidepressivos (plasma)

Polipirrol

Eletrodo de aço inox,
de 0 a 1,2 V com
velocidade de varredura
de 50 mV s-1

LC-UV (LOQ:
16 a 25 ng mL-1)

Queiroz et al. 2009 18

Pesticidas organoclorados
(água)

Polipirrol

Eletrodo de aço inox,
1,2 V por 30 minutos

CG-ECD (LOD:
0.015 a 0.66 pg mL-1)

Mollahosseini et al.
2009 26

Politiofeno

Eletrodo de aço inox,
de −0.2 a 1.6V, com
velocidade de varredura
de 50mVs−1

LC-ECD (LOQ:
0,5–10 ng L−1)

Li et al. 2008 27

Polianilina

Eletrodo de aço inox,
de −0.2 a 1V com
velocidade de varredura
de 25 mVs-1

CG-FID (LOD:
0.01 a 0.06 µg L−1)

Wang et al. 2008 28

Polipirrol

Eletrodo de platina,
de 0,5 a 1,2 V, com
velocidade de varredura
de 50 mVs-1

CG-FID (LOD:
0.57 a 1.82 ng mL−1)

Alizadeh et al. 2007 21

Analito (Matriz)

Pesticidas organoclorados
(água)

Benzenos substituídos
(água)

Compostos fenólicos
(água)
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Tabela 1. (continuação)

Analito (Matriz)
Compostos fenolicos
(água)

Polímero

Condição de
eletrodeposição

Sistema de análise
(LOQ ou LOD)

Referência

Polianilina

Eletrodo de platina,
de 0,65 a 0,9 V com
velocidade de varredura
de 0,5 mVs-1

CG-FID (LOD:
1.3 a 12.8 ng mL−1

Mousavi et al. 2007 29

LOQ - limite de quantificação; LOD - limite de detecção; LC - cromatografia líquida; UV- detector ultravioleta;
GC - cromatografia gasosa; ECD - detector por captura de elétrons; FID- detector por ionização em chama; MS- espectrometria
de massas.

6 Considerações Finais
Os procedimentos eletroquímicos para
a eletrodeposição de revestimento condutor, tais
como polipirrol, politiofeno, polifenilpirrol e
polianilina, têm sido alternativas promissoras para
o desenvolvimento de novas fases extratoras para
a técnica SPME. Esses polímeros apresentaram
estabilidade térmica e mecânica, sendo estáveis na
fase móvel utilizada nas análises LC, e em soluções
de diferentes valores de pH, permitindo a utilização
de solução tampão em pH adequado para o ajuste do
pH da amostra, segundo o equilíbrio ácido-base dos
solutos em solução. A maior resistência mecânica das
fases extratoras SPME eletropolimerizadas em hastes
metálicas tornam as fibras mais adequadas para as
análises in loco.
Os ensaios SPME/LC para análises de
antidepressivos em amostras de plasma com diferentes
eletrodos de aço com polipirrol elepolimerizado
apresentaram precisão (intereletrodo) adequada,
demonstrando, dessa forma, a reprodutibilidade do
desenvolvimento das fases extratoras (procedimento
eletroquímico).
As fases SPME com polímeros condutores
eletropolimerizados em fios de platina, como as
fases SPME comerciais, permitem dessorção térmica
SPME/GC (dessorção on-line) e introdução da
amostra em única etapa.

Referências Bibliográficas
1. H. Lord, J. Pawliszyn, J. Chromatogr. A, 902, 17 (2000).
2. j.
Pawliszyn,
In: Applications of solid phase
microextraction. Royal Society of Chemistry,
Cambridge (1999).
3. J. Pawliszyn, J. Chromatogr. Sci., 38, 270 (2000).
4. C. L. Arthur, L. M. Killam, D. Buchholz, J. Pawliszyn,
Anal. Chem., 64, 1960 (1992).

5. H. Prosen, L. Zupancic-Kralj, Trends in Anal. Chem., v.
18, n. 4, p. 272 - 282, 1999.
6. J. Pawliszyn, In: Solid Phase Microextraction: Theory
and Practice, Wiley-VCH United States of America
(1997).
7. S. B. Hawthorne, D. J. Miller, C. L. Arthur, J. Pawliszyn,
J. Chromatogr., 603, 185 (1992).
8. F. M. Musteata, J. Pawliszyn, M. G. Qian, W. Jing-Tao,
G.T. Miwa, J. Pharm. Sci., 95, 1712 (2006).
9. F. V. Parreira, Z. L. Cardeal, Quím. Nova, 28, 646 (2005).
10.W. M. Mullet, P. Martin, J. Pawliszyn, Anal. Chem., 73,
2383 (2001).
11. C. Basheer, S. Jegardesan, H. Valiyaveettil, K. H. Lee, J.
Chromatogr. A, 1087, 252 (2005).
12.J. Wu, H. Lord, J. Pawliszyn, H. Kataoka, J. Microcol.
Sep.,12, 255 (2000).
13.M. Walles, W. M. Mullet, J. Pawliszyn, J. Chromatogr.
A, 1025, 85 (2004).
14.J. Wu, J. Pawliszyn, J. Chromatogr. A, 909, 37 (2001).
15.J. Wu, J. Pawliszyn, Anal. Chim. Acta, 520, 257 (2004).
16.J. Wu, H. Lord, J. Pawliszyn, Talanta, 54, 655 (2001).
17.J. Wu, H. Lord, J. Pawliszyn, H. Kataoka, J. Microcol.
Sep., 12, 255 (2000).
18.A. R. Chaves, G. Chiericato Júnior, M. E. C. Queiroz, J.
Chromatogr. B, 877, 587 (2009).
19.J. Wu, W. M. Mullet, J. Pawliszyn, Anal. Chem., 74,
4855 (2002).
20.J. Zeng, J. Chen, X. Song, Y. Wang, J. Ha, X. Chen, X.
Wang J. Chromatogr. A, 1217, 1735 (2010).
21. Alizadeh, H. Zarabadipour, A. Mohammadi, Anal.
Chim. Acta, 605, 159 (2007).
22.M. Szultka, R. Kegler, P. Fuchs, P. Olszowy, W. Miekisch,
J. K. Schubert, B. Buszewski, R. G. Mundkowski, Anal.
Chim. Acta, 667, 77 (2010).
23.H. Asadollahzadeh, E. Noroozian, S. Maghsoudi, Anal.
Chim. Acta, 669, 32 (2010).
24.Y. Wang, Y. Li, J. Zhang, S. Xu, S. Yang, C. Sun, Anal.
Chim. Acta, 646, 78 (2009).
25.H. Bagheri, E. Babanezhad, F. Khalilian, Anal. Chim.
Acta, 634, 209 (2009).
26.A. Mollahosseini, E. Noroozian, Anal. Chim. Acta, 638,
169 (2009).
27.X. Li, C. Li, J. Chen, C. Li, C. Sun, J. Chromatogr. A,
1198, 7 (2008).
28.Y. Wang, Y. Li, J. Feng, C. Sun, Anal. Chim. Acta, 619,
202 (2008).
29. M. Mousavi, E. Noroozian, M. Jalali-Heravi, A.
Mollahosseini, Anal. Chim. Acta, 581, 71 (2007).

23

anuncio_vetec.pdf

24

3/19/10

6:44:37 PM

www.scientiachromatographica.com

		

GC-MS

Scientia Chromatographica Vol.2, N°4, 25-48, 2010
Instituto Internacional de Cromatografia
ISSN 1984-4433

GC-MS: Más de un Analizador de Masas, ¿para qué?

Elena E. Stashenko*, Jairo René Martínez
Universidad Industrial de Santander, Escuela de Química
Centro de Investigación de Excelencia, CENIVAM, Laboratorio de Cromatografía. Bucaramanga,
Colombia

Resumo
En los últimos años el uso de sistemas de detección tándem
(MS/MS) como detectores cromatográficos se ha incrementado
notoriamente. Se explican el propósito y las ventajas de tener más de
un analizador de masas, en términos de sensibilidad, selectividad, y
esencialmente, especificidad, un descriptor adicional del rendimiento
incrementado que logra un sistema GC-MS/MS. Se destacan las
características particulares de un sistema con triple cuadrupolo
(QQQ o QqQ) y se describen sus varios modos de operación a fin
de explicar el origen de este mayor desempeño. Según el modo de
operación, el espectrómetro de masas con triple cuadrupolo puede
ser universal (full scan), un detector selectivo (SIM), o un detector
altamente específico (MRM), con ganancias simultáneas en la
relación señal/ruido, con respecto al sistema GC-MS con un solo
analizador cuadrupolar.

Abstract
The purpose and advantages of having more than one
mass analyzer are explained in terms of sensitivity, selectivity and,
particularly, specificity, an additional descriptor of the enhanced
performance that a GC-MS/MS system achieves. The particular
features of the triple quadrupole (QQQ or QqQ) system are
highlighted and its various operation modes are described in order
to explain the origin of this performance enhancement. Depending
on the particular operation mode, the mass spectrometer with triple
quadrupole may be a universal detector (full scan), a selective
detector (SIM), or a highly-specific detector (MRM-mode), with
concomitant gains in the signal/noise ratio, in comparison with a
single quadrupole system.
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“Dos profesores de química después de sus clases, se dirigían a la cafetería universitaria. El profesor N
comentó, entre dientes, al otro: “Sabes, que el NN compró un cromatógrafo con un triple cuadrupolo! Ya tenía
varios GC-MS con cuadrupolos, una trampa de iones y ahora, como si le faltara, adquiere un cromatógrafo
de gases con un triple cuadrupolo, ¿te imaginas?”. Su colega lo miró con extrañeza y sólo le respondió: “No
seas envidioso, hermano, por algo sería, el triple cuadrupolo hará algo diferente o adicional, lo que no se logra
con un cuadrupolo solo; no sé exactamente qué es lo que hace diferente, pero existiría una razón de peso…”.
En este instante, les alcanzó, con una sonrisa amplia, el colega NN, como siempre positivo y amistoso. Los
tres -tomando café-, conversaban y el profesor NN les describió las ventajas del triple cuadrupolo sobre el
analizador simple, y los colegas, parece, quedaron convencidos”.

1 Introducción
Las técnicas de cromatografía de gases (GC)
y espectrometría de masas (MS), unidas en un poderoso
tándem, GC-MS, son herramientas imprescindibles
en los análisis ambiental, forense, de productos
naturales, control de doping, alimentos, toxicología
y en muchas más áreas de investigación1-3. El manejo
de temperaturas de trabajo en el mismo rango (50350°C), la fase de trabajo gaseosa, común para ambas
técnicas, las concentraciones bajas y su rango (ppt ppm), son comunes para GC y MS y hacen su unión
casi perfecta. El pequeño inconveniente -al inicio-,
resultó en la diferencia de presiones, a saber: en la
GC, la salida del gas de la columna cromatográfica
sucede a presión atmosférica, mientras que la cámara
de ionización adonde ingresan los analitos, se
ionizan y se fragmentan, se halla a presión reducida
(10-5-10-7 Torr) 1. Cuando se usaban -desde hace más
de 30 años-, las columnas empacadas que manejaban
flujos de gases carrier altos (ca. 10-50 mL/min), se
empleaban separadores moleculares o interfaces
(separadores jet, separador de efusión molecular
diferencial, separador de membrana, separador
open-split, etc.)1-4 para disminuir la caída de la
presión entre la columna y la cámara de ionización.
Su principal función residía en separar el gas de
arrastre del analito, es decir, enriquecer la mezcla
gaseosa con componentes target. La introducción
de columnas capilares (con diámetros internos,
D.I., iguales o menores de 0.32 mm), que llevan
flujos de gas de arrastre (en GC-MS, típicamente,
helio) muy bajos (0.5-2 mL/min), permitió
realizar un cambio esencial en el acople de ambas
técnicas, i.e., unirlas directamente, sin necesidad de
26

interfaces, ni separadores, simplemente insertando
la columna capilar a la cámara de ionización, de
forma directa5-7 (Figura 1).
El progreso alcanzado en el desarrollo
de bombas de vacío con alta capacidad (e.g.,
bombas difusoras de alta eficiencia o bombas
turbomoleculares, las últimas, usadas hoy en día más
frecuentemente), contribuyó también a la unión más
eficaz de ambas técnicas, GC y MS. Cuando en los
equipos GC-MS se emplean bombas difusoras, es
conveniente usar flujos de gas de arrastre (helio) de
ca. 1 mL/min y columnas capilares con D.I. igual
o menor de 0.25 mm; las bombas turbomoleculares
permiten el uso de columnas capilares con mayor
diámetro, e.g., de 0.32 mm, y flujos de gas de arrastre
más altos5,6,8. En el caso de que sea necesario el
empleo de columnas mega-bore (D.I. 0.53 mm), por
ejemplo, para el análisis de compuestos termolábiles,
entre otros, explosivos a nivel de trazas, la conexión
con el detector de masas se puede realizar a través de
un splitter unido a un pequeño capilar, para reducir
el flujo del gas que ingresa a la fuente de iones, que
puede elevar su presión (Figura 2).
Es importante recordar algunos pequeños
“inconvenientes” que también pueden surgir con
la inserción directa de la columna capilar a la
cámara de ionización. Por ejemplo, cuando hay que
cambiar la columna, es necesario enfriar el equipo
GC-MS, “ventear” el espectrómetro de masas, es
decir, nivelar las presiones externa e interna. Otro
aspecto a considerar es la presión reducida (vacío,
10-5-10-7 Torr) en la cámara de ionización, que afecta
ligeramente la eficiencia de la columna. Además
los tiempos de retención de los analitos que eluyen
de la columna se “acortan” en unos 0.5-2 min en
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Figura 1. A. La columna cromatográfica capilar se inserta directamente a la cámara de ionización del espectrómetro de masas.
B. El último tramo de la columna, antes de entrar a la fuente de iones, pasa por la línea de transferencia con calentamiento
independiente.

comparación con los obtenidos en los cromatogramas
registrados con sistemas de detección convencionales,
por ejemplo, detectores de ionización en llama (FID),
detector selectivo de nitrógeno y fósforo (NPD) o de
captura de electrones (ECD), que operan a presión

atmosférica. La velocidad del flujo de gas de arrastre
que atraviesa la cámara de ionización no es constante,
ya que ésta depende de las dimensiones de la columna
y de la temperatura de elución de los componentes
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la sensibilidad 5,6,8.

Figura 2. La conexión de una columna tubular abierta de
mayor diámetro interno (D.I. > 0.32 mm), e.g., la columna
mega-bore (D.I. 0.53 mm), requerida para el análisis de
algunos compuestos termolábiles (por ejemplo, explosivos)
puede realizarse a través de un splitter que conecta la
columna analítica con un capilar que se inserta a la fuente
de iones; el exceso de gas de arrastre se ventea.

(programación de la temperatura de la columna)8. La
selección de una columna analítica adecuada (diámetro
interno, tipo o polaridad de la fase estacionaria) y la
velocidad del gas de arrastre, pueden ser limitadas por
la temperatura de operación de la línea de transferencia
(Figura 3) y por el flujo máximo del gas de arrastre
que puede soportar el sistema de vacío empleado. Por
ejemplo, el uso de columnas “polares”, por ejemplo,
con fases estacionarias tipo poli(etilenglicol), es
restringido, ya que las temperaturas operacionales
más comunes de la línea de transferencia
(280-320°C) y de la cámara de ionización
(180-300°C) son mayores que las temperaturas que
pueden soportar las fases estacionarias polares, sin que
presenten un sangrado (descomposición) excesivo 5,8.
Infortunadamente, el sangrado de la columna afecta
mucho más el funcionamiento del espectrómetro de
masas como sistema de detección cromatográfica,
que cuando se usan detectores convencionales del
GC (FID, ECD, NPD, etc.). El sangrado de la fase
estacionaria introduce “nuevos” iones interferentes
(e.g., en m/z 73, 147, 207, 281, 355, otros), intrusos,
en los espectros de masas de los analitos, se aumenta
sobremanera el background (fondo) y se contaminan
las partes del espectrómetro de masas (cámara de
ionización, electromultiplicador), lo que conduce a
su descalibración y, sobre todo, a la disminución de
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Figura 3. Un detalle de la línea de transferencia del equipo
GC-MS que conduce el último tramo de la columna capilar
cromatográfica a la cámara de ionización. Es una zona de
calentamiento independiente del horno GC y de la fuente
iónica, que generalmente debe mantenerse a temperatura
alta (280-320°C), para evitar la condensación de analitos.

Un espectrómetro de masas unido al
cromatógrafo de gases suele llamarse también como
“detector de masas” o “detector selectivo de masas”
(MSD, Mass Selective Detector, por sus siglas en
inglés) 5-8. El MSD consta de una cámara de ionización
(fuente de iones o volumen iónico): en el método
GC-MS fundamentalmente se usa la ionización con
electrones o impacto con electrones (EI, Electron
Impact, por sus siglas en inglés), pero también
se emplea la ionización química (CI, Chemical
Ionizacion, por sus siglas en inglés) de iones positivos
o de iones negativos, como un método de ionización
“complementario”, “suave”. La CI se usa cuando en
los espectros de masas obtenidos por EI, no se registran
iones moleculares, puesto que su fragmentación es
excesivamente intensa, debido a su labilidad muy
alta (tiempo de vida extremadamente corto, < 10-6 s)
y ello no permite realizar su determinación 9-12. Este
hecho limita mucho la obtención de información
estructural de la molécula. Los iones formados en la
cámara de ionización se extraen de ésta por medio
de una serie de electrodos, que permiten colimar
(enfocar) y acelerar el haz iónico, y dirigirlo a un
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analizador de masas (Figura 4). La energía potencial
creada por el campo acelerador (Ep) se convierte en
la energía cinética (Ec) de los iones extraídos que se
dirigen acelerados y colimados hacía el analizador
de masas. La función del analizador es separar los
iones de acuerdo con su relación m/z. Existen varios
tipos de analizadores de masas que se usan en los
equipos GC-MS. Entre los más frecuentes figuran
cuadrupolo (Q) y trampa de iones (IT, Ion Trap, por
sus siglas en inglés); también, hoy en día, es frecuente
el uso de los analizadores de tiempo de vuelo (TOF,
Time-of-Flight, por sus siglas en inglés) y, últimamente,
los analizadores de resonancia ion-ciclotrónica con
trasformada de Fourier (FT-ICR, Fourier Transform
Ion-Cyclotron Resonance Mass Spectrometry, por sus
siglas en inglés); sin embargo, el uso de analizadores
de masas de deflexión magnética como detectores GC
es mucho menos frecuente9-12.

Figura 4. Los iones que se forman en la fuente de iones
se extraen de ésta por medio de un sistema de lentes
(electrodos). El campo potencial (Ep) en la región de
aceleración se convierte en la energía cinética (Ec) de los
iones que ingresan en forma de un haz iónico colimado al
analizador de masas, donde sucede su separación según la
relación m/z.

2 Detectores selectivos de masas
Como
cualquier
otro
detector
cromatográfico, su función consiste en dar respuesta
a los componentes que emergen de la columna,
verbigracia, en obtener un cromatograma; en el caso
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de MSD, es la corriente iónica total (TIC, Total
Ion Current) procesada en función del tiempo3-8.
Las áreas de los picos cromatográficos sirven de
base para la cuantificación de los analitos, previa
la calibración y la determinación de los factores
de respuesta (Rf) que permiten obtener las áreas
cromatográficas corregidas. Sin embargo, la corriente
iónica producida, inclusive en el mismo equipo,
puede variar, ya que depende mucho, entre algunos
otros factores, de la presión residual en la cámara de
ionización. La presión en la fuente de iones, a su vez,
es variable, ya que depende de la cantidad y del tipo
de moléculas-analito que ingresan, pero también de
las moléculas del fondo (aire, humedad, solventes,
productos de sangrado de la fase estacionaria,
interferencias, contaminación, plastificantes, etc.).
Estos factores afectan la reproducibilidad de las
mediciones cuantitativas. Por esto, frecuentemente se
recomienda para la cuantificación usar detectores GC
convencionales, o realizar la operación del MSD en
un detector libre de fugas y de contaminación, y sobre
todo, usando un modo de adquisición diferente y
medición de la corriente iónica, por ejemplo, en modo
de monitoreo de ion(es) selectivo(s), SIM (Selected
Ion Monitoring, por sus siglas en inglés), que
permita disminuir el efecto del ruido químico. Otra,
muy interesante, opción es el uso de los llamados
analizadores de masas en tándem 13,14.
El detector selectivo de masas (MSD) es un
sistema de detección cromatográfica, pero además
es un dispositivo “vidente”, que a través de un
espectro de masas (junto con los índices de retención
cromatográficos) permite elucidar la estructura del
analito 15. Lo más interesante del MSD es su capacidad,
acorde con el modo de adquisición y procesamiento
de la corriente iónica, de funcionar como un sistema
de detección universal, detector selectivo o detector
específico6,8. La transmisión por el analizador, la
separación y el registro de todos los iones que se
forman y emergen de la cámara de ionización en
función de tiempo, llamado el modo de full scan
(barrido completo), permite el funcionamiento del
MSD como detector cromatográfico universal.
Los espectros de masas obtenidos para cada pico
cromatográfico pueden ser comparados con los de las
bases de datos (bibliotecas de espectros) comerciales
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o con los de las sustancias de referencia (estándares).
Se puede supervisar la homogeneidad de cada pico
cromatográfico comprobando la igualdad o no de los
espectros de masas tomados en diferentes puntos de la
ventana de elución de una (o varias) sustancias. En la
Figura 5, la “sustancia” que eluye a 12.97 min,
en realidad, es una mezcla de dos compuestos,
benzaldehído y α-pineno, y sólo es posible
establecerlo si se toman espectros de masas en
diferentes puntos del pico cromatográfico y no se
observa su equivalencia. Para llegar a elucidar la
estructura química de la sustancia, cada espectro de

masas se estudia analizando su aspecto general, la
presencia de ion molecular, el patrón isotópico, la
ocurrencia de nitrógeno en la molécula, los fragmentos
característicos y el esquema general de la disociación
de la molécula ionizada y sus iones-fragmento típicos,
entre otros 10-12,15. Cabe recordar, que la identificación
confirmatoria (absoluta) de un compuesto por GC-MS
solo es posible cuando se emplea su patrón certificado
(sustancia de referencia) analizado bajo las mismas
condiciones operacionales del equipo; estos aspectos
se discutieron detalladamente en trabajos previos 16,17.

Figura 5. A. Corriente iónica total (TIC), de una fracción de volátiles aislada por HS-SPME de una fruta. B. Fragmento de la
TIC amplificado, donde aparecen indicados los puntos 1, 2 y 3 en los cuales se tomaron espectros de masas (EI, 70 eV) en el
pico cromatográfico (tR = 12.97 min) no homogéneo (conformado por más de una sustancia). C. Espectros de masas de: (1)
benzaldehído, (3) α-pineno y (2) de la mezcla de ambos.

Cuando en el espectro de masas de una
sustancia se registran únicamente algunos iones
(preseleccionados) característicos (por lo general,
1-3) o “diagnósticos”, las corrientes iónicas parciales
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procesadas en función del tiempo, se denominan
fragmentogramas de masas; en éstos aparecen
exclusivamente picos cromatográficos de las
sustancias de interés (por ejemplo, hidrocarburos
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poliaromáticos, drogas o sus metabolitos, pesticidas,
biomarcadores, etc.), en cuyos espectros de masas
aparecen sólo los iones preseleccionados6,8. Este
método de adquisición de corrientes iónicas parciales
se conoce, como se mencionó antes, con el nombre de
monitoreo de ion(es) seleccionado(s) o SIM (Selected
Ion Monitoring, por sus siglas en inglés). Cuando
se usa el modo de adquisición SIM, el detector de
masas se convierte en un detector cromatográfico
selectivo. La transformación del detector selectivo de
masas en un detector GC específico, por lo general,
requiere del uso de más de un analizador, es decir, de
una configuración multidimensional (en tiempo o en
espacio), conocida como configuración tándem13,14,18.
Los detectores selectivos de masas se
dividen en dos grandes grupos9-12. El primero, lo
constituyen los analizadores de barrido (Scanning
Analyzers). Entre éstos se encuentran los analizadores
sectoriales, e.g., de deflexión magnética de un enfoque
o de dos enfoques, cuando se agrega otro analizador,
electrostático, y los analizadores cuadrupolares. El
analizador de sector magnético históricamente fue el
primer analizador de masas empleado. Sin embargo,
su uso en GC-MS no es tan frecuente. El segundo
grupo lo conforman analizadores de transmisión de
iones simultánea. Entre éstos, figuran los de tiempo de
vuelo (TOF), diferentes tipos de trampas iónicas (IT)
y analizadores de masas con transformada de Fourier
(FT-MS, Fourier Transform Mass Spectrometers, por
sus siglas en inglés), concretamente, espectrómetros
de masa de resonancia ion-ciclotrónica (ICR-MS,
Ion-Cyclotron Resonance Mass Spectrometry,
por su siglas en inglés); los últimos han adquirido
últimamente popularidad en el campo de técnicas de
acoplamiento tanto de cromatografía líquida como de
gases19.
Los detectores selectivos de masas
se diferencian entre sí por sus propiedades o
especificaciones técnicas y alcances analíticos. Entre
estos parámetros figuran: (1) la resolución; (2) la
masa máxima que pueden medir y (3) la transmisión
de iones. Los analizadores de masas de baja
resolución (deflexión magnética de un solo enfoque,
cuadrupolos, trampas de iones, TOF lineales) miden
masas nominales (números enteros) y no pueden
distinguir especies isobáricas, mientras que los
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analizadores de alta resolución permiten determinar
masas exactas de iones (4-6 dígitos después de la
coma), cuya medición conduce a la determinación
inequívoca de su composición elemental e isotópica.
Uno de los ejemplos más simples, clásicos, representa
la medición de los iones isobáricos de las especies
CO+, N2+ y C2H4+, cuya “separación” es imposible
con un analizador de baja resolución y sólo se
alcanza con analizadores de alta resolución (sectores
magnético y eléctrico, TOF de alta resolución o
ICR-MS) que trabajan en la “escala” de masas
exactas19 (Figura 6). Por supuesto, los gases CO,
N2 y C2H4 en una mezcla pueden ser separados y
cuantificados en columnas GC, tipo PLOT (Porous
Layer Open Tubular Columns, por sus siglas en
inglés), es decir, por cromatografía gas-sólido (GSC)8.
El rango de masas en el que opera cada analizador
es importante, sobre todo, la masa máxima que éste
puede medir. Por ejemplo, los analizadores TOF no
tienen límites para medir masas altas (mientras que
los cuadrupolos y trampas de iones sí), el rango de
masas del TOF es virtualmente infinito. El rango de
masas que pueda alcanzar cada analizador depende
de su configuración, el mecanismo de separación
de iones y del grado de la “monoenergetización” de
iones con la misma masa, es decir, de la capacidad
de disminuir su dispersión en el tiempo o en el
espacio que conduce al ensanchamiento de la señal
(corriente iónica parcial). La transmisión de iones en
analizadores másicos se mide como la relación entre
los iones que se forman en la cámara de ionización
y los que -después de atravesar el analizador de
masas- alcanzan el detector. Por supuesto, los
analizadores de barrido (sectoriales, cuadrupolos)
poseen valores más bajos de transmisión de iones que los
analizadores de transmisión simultánea, verbigracia,
TOF, IT, FT-ICR-MS. Los últimos, generalmente,
gozan de una sensibilidad más alta11,12,19.

3 Cuadrupolo (Q)
Quizás uno de los detectores selectivos
de masas más usados en combinación con la
cromatografía de gases, GC-MSD, es el analizador
cuadrupolar
(Q)6,8,
coloquialmente
llamado

31

Scientia Chromatographica Vol.2, N°4, 25-48, 2010

Figura 6. Medición de masa del ion en m/z 28 (masa nominal) con: A. Analizador de masas de baja resolución (escala de masas
nominales) y B. Analizador de masas de alta resolución (escala de masas exactas). Para la separación de iones CO+ y C2H4+ se
requiere la resolución R > 770, mientras que para la separación de especies moleculares CO+ y N2+, hay que tener la resolución
por encima de 2500.

cuadrupolo o filtro de masas. En éste, los iones,
provenientes de la cámara de ionización, colimados
y acelerados por medio de una serie de electrodos
(potencial de aceleración, generalmente bajo,
5-100 V) (Véase Figura 4), ingresan al espacio
entre las cuatro barras metálicas que conforman
el cuadrupolo. En la Figura 7 aparecen algunas
imágenes de analizadores cuadrupolares y un corte
transversal esquemático, por los ejes x e y, entre
los cuales suceden oscilaciones de los iones y su
movimiento (traslado o transmisión) por el eje z
(perpendicular al plano), bajo el efecto del campo
eléctrico.
En el cuadrupolo, los iones de diferentes
masas (m/z) se separan con la ayuda del campo
eléctrico aplicado, en un espacio confinado por
cuatro barras metálicas paralelas, a las cuales
se aplican las corrientes directa (DC) y alterna
(radiofrecuencia, RF). Mientras atraviesan el
campo eléctrico (combinación de corrientes directa
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Figura 7. Algunas imágenes de cuadrupolos y un
“corte” transversal esquemático de barras cuadrupolares
a las cuales se aplican, con la polaridad “diagonalmente”
opuesta, los potenciales directo (U, corriente directa) y
alterno (componente de la radiofrecuencia, V cos ), con
un desplazamiento de la fase de radiofrecuencia de 180°. Se
lleva a cabo el barrido (scan) de U y V, mientras su relación
(U/V) se mantiene constante.
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y alterna), entre las barras, los iones en un espacio
tridimensional, a lo largo de un eje central, adquieren
una trayectoria oscilatoria muy compleja. Debido a
que cada ion posee la frecuencia propia que depende
de su masa, solo aquellos iones cuya frecuencia es
resonante (coincidente) con la del cuadrupolo, podrán
atravesarlo, ya que en este caso no experimentarán
la deflexión por el campo. Esto sucede únicamente
bajo una combinación determinada de valores de
potenciales fijo (U) y alterno (V) y la frecuencia (ϖ)
de RF. Cuando los iones con la masa específica (m/z)
entran “en resonancia” (iones resonantes) alcanzan a
conservar su trayectoria estable (recta, sin deflexión)
y a cruzar el espacio cuadrupolar sin sucumbir,
por choques, con las barras metálicas. Al salir del
analizador, la corriente eléctrica (corriente iónica
parcial) de estos iones se mide, por lo general, en un
electromultiplicador. Ésta, después de amplificada y
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digitalizada, se convierte en una señal gráfica, i.e.,
en la intensidad o abundancia del ion-fragmento
en un espectro de masas. La suma de todas las
corrientes iónicas parciales medidas en función del
tiempo, resultará en otra gráfica, verbigracia, en el
cromatograma (= corriente iónica total reconstruida,
TIC, Total Ion Current, por sus siglas en inglés). En
la Figura 8 aparece, esquemáticamente representado,
el proceso de barrido de RF (scan de U y V, mientras
U/V = const), en función del tiempo, y la
“construcción” de un pico cromatográfico con base
en la integración (suma) de las corrientes iónicas
parciales generadas por los iones-fragmento de
diferentes masas en los cuales la molécula ionizada se
disocia en la fuente de iones, acorde con su estructura
química y la energía interna adquirida en el proceso
de ionización.

Figura 8. La separación de iones en un cuadrupolo en función del tiempo, mientras se realiza el barrido (scan) de los potenciales
U y V, componentes de las corrientes directa y alterna aplicadas a las barras cuadrupolares. Cada scan (1, 2, 3,… n) corresponde
a un espectro de masas obtenido. El pico cromatográfico se construye con base en las corrientes iónicas parciales registradas
e integradas (sumadas). Si el scan se hace muy lento, habrá puntos (datos) insuficientes para reconstruirlo adecuadamente, sin
“deformación”, pero si el barrido es demasiado rápido, serán comprometidos el registro (detección) de algunos iones-fragmento
y la calidad del espectro de masas obtenido.
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Distintas ventajas hacen del cuadrupolo
el analizador de masas preferido en la técnica de
GC-MS. Entre éstas, se destacan las siguientes:
(a) su tamaño compacto (benchtop) y precios
relativamente bajos; (b) el barrido (scanning) de
masas rápido y con buen rango dinámico (105);
(c) la simplicidad de construcción y la operación
computacional; (d) la robustez y la facilidad de
manejo y limpieza, acoplamiento fácil con diferentes
sistemas de entrada de muestra (cromatografía de
gases, líquida, aplicación directa); (e) los voltajes
relativamente bajos y menores exigencias para tener
muy alto o ultra alto vacío (opera sin problemas hasta
p = 5-9 x 10-5 Torr); (f) la posibilidad de registro de iones
tanto positivos como negativos; la compatibilidad con
sistemas de ionización por impacto de electrones o
por ionización química; (g) mayores similitudes entre
los espectros de masas adquiridos en cuadrupolos con
los obtenidos en analizadores de deflexión magnética,
i.e., aquellos que fundamentalmente conforman las
bases de datos (bibliotecas) de espectros de masas
comerciales. Si un cuadrupolo opera únicamente en el
modo de RF, sin la aplicación de voltajes de corriente
directa (DC), los iones no se separarán, ya que solo
se llevará a cabo su guía o transmisión; en este caso,
el cuadrupolo puede ser usado como una celda de
colisiones ion-moleculares, lo que se aprovecha
ampliamente en el estudio de iones metaestables y,
sobre todo, en los llamados sistemas tándem8,11,12.

deprotonados) y algunos iones clúster, y no se registran
iones-fragmento (iones-producto), resulta muy difícil
establecer la estructura química de la molécula
de manera confiable. Frecuentemente, durante un
análisis GC-MS de extractos obtenidos de muestras
biológicas, alimentos, suelos, etc., se observa en
los espectros de masas un excesivo ruido químico.
Éste impide alcanzar la especificidad requerida para
detectar e identificar confiablemente los analitos de
interés, sobre todo, cuando se trata de análisis de
una mezcla compleja, con muchas interferencias o
impurezas.
Por lo general, la relación señal/ruido
(S/N) aumenta con el número de pasos (etapas)
en un procedimiento analítico (Figura 9)8.

Triple

Figura 9. Correspondencia entre la señal (S), el ruido
(N), su relación (S/N) y los pasos o etapas realizados en un
procedimiento analítico dado.

Similar a un sistema cromatográfico
unidimensional (con una sola columna) que puede
alcanzar los límites de capacidad para separar los
componentes de una mezcla muy compleja20, la
espectrometría de masas “unidimensional” (con un
solo analizador de masas) también puede alcanzar
sus límites de resolución, sensibilidad, rango de
masas y, sobre todo, de volumen de información
requerida para elucidar una estructura molecular13,14.
Cuando los espectros de masas resultan con muy
pocas señales, representadas dominantemente por
iones moleculares o iones moleculares protonados (o

En análisis instrumental, éste es el caso típico
de un sistema tándem, por ejemplo, GC-MS o
LC-MS, cuando se incluye la espectrometría de
masas multidimensional (MS-MS) o técnicas tándem.
Igual a una operación de limpieza (clean-up) de un
extracto, que permite aumentar la relación S/N14 en
el proceso de su análisis instrumental final, durante
el primer paso de separación de iones, verbigracia,
en el primer analizador de masas (MS1), se realiza
un clean-up específico, al distinguir -en una mezcla
compleja- los iones propios del analito y procedentes

4 Sistemas tándem
cuadrupolo (QqQ).

34

(MS/MS).
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de las interferencias, y registrar luego sólo las señales
características del analito-target en el segundo
analizador de masas (MS2), que permitirá obtener,
un espectro de masas del ion característico del
analito-target, filtrado por el primer analizador (MS1).
Entre los dos analizadores se ubica un dispositivo
donde el ion seleccionado puede “activarse”, es
decir, aumentar su energía interna conducente a su
disociación y a la formación de iones-fragmento
(iones-producto), que se registran en el analizador
MS2. Este dispositivo funciona como una “cámara”
o celda de colisiones activadas que provocan las
disociaciones (inducidas) de iones estables. La
configuración “clásica” de un sistema de masas
tándem es el MS1, la cámara de colisiones activadas
y el MS2, seguido de un sistema de detección y
medición de corrientes iónicas.
Los sistemas de masas tándem se dividen en
dos grupos grandes 21-23, según los tipos de analizadores
de masas involucrados en la configuración MS/MS. El
primer grupo, lo conforman espectrómetros de masas
tándem en tiempo (tandem-in-time). Entre éstos,
figuran trampas de iones lineales y cuadrupolares,
trampas orbitales (orbitrap) y FT-ICR-MS. En los
equipos tipo tandem-in-time los iones producidos
en la región de ionización se atrapan, se aíslan,
se fragmentan y luego se separan de acuerdo con
su relación m/z en el mismo espacio físico. La
cascada de reacciones de disociación de iones
pre-seleccionados y luego activados y su posterior
monitoreo, vis., barrido (scan) de iones-producto,
tienen lugar en el mismo analizador, pero suceden en
función del tiempo, consecutivamente, permitiendo
así el registro sucesivo de iones-hijo, iones-nieto,
iones-bisnieto, iones-tataranieto, chozno, etc., hasta
(MS)n. Alegóricamente, ello se puede representar por
medio de una matrioshka, una muñeca que en sus
entrañas lleva la otra, más pequeña (ion-fragmento) y
ésta, en su turno, a la otra, y así sucesivamente (Véase
la Figura 10).
El segundo grupo de equipos de masas
tándem (MS/MS) lo conforman los llamados
espectrómetros de masas tándem en espacio
(tandem-in-space)19,22. En éstos los -por lo
menos- dos analizadores son separados en el espacio.
En los equipos tandem-in-space, no solamente es
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posible el estudio de iones-producto, sino también de
los iones precursores, de las reacciones (transiciones)
entre dos iones relacionados o el monitoreo de
la pérdida de un fragmento neutro, entre otras
posibilidades. A este grupo de analizadores en tándem,
MS/MS, pertenece un triple cuadrupolo, designado
por sus siglas como QQQ o QqQ. Las configuraciones
MS/MS híbridas implican la combinación de
varios analizadores de diferente naturaleza o de
distintos principios de funcionamiento, por ejemplo,
cuadrupolo (Q) o trampa de iones (IT) con un
analizador de sector magnético (B) solo o en conjunto
con un analizador electrostático (E), o con analizador
de tiempo de vuelo (TOF). Ello da origen a diferentes
equipos tándem híbridos, por ejemplo, E-B-E,
E-B-E-B, B-Q1-Q2, Q-E-B, Q-TOF, IT-TOF, B-TOF,
E-B-TOF, E-B-E-TOF, Q-B-E y otras posibles
combinaciones de analizadores. Por supuesto, la
unión de varios analizadores aumenta sobremanera el
costo del instrumento y la complejidad de su manejo,
pero, a la vez, incrementa la cantidad y la calidad
de la información analítica obtenida, el grado de su
confiabilidad y la especificidad8,14,19.

Figura 10. Una representación alegórica -a través de una
matrioshka-, de la obtención de iones-producto, en cascada
(iones-hijo,-nieto, -bisnieto, -tataranieto, -chozno, etc.), a
partir de un ion-precursor en un sistema tándem en tiempo
(tandem-in time), (MS)n, por ejemplo, en una trampa de
iones, donde los procesos de ionización, fragmentación,
selección de iones y su activación, acompañados de la
separación según su m/z, acontecen en función del tiempo,
pero en el mismo espacio.
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El acoplamiento de técnicas cromatográficas
con la espectrometría de masas incrementa -como ya
se mencionó-, la cantidad de información analítica
obtenida, pero el uso de varios detectores, verbigracia,
analizadores de masas en configuración tándem,
produce un aumento considerable del volumen
de información obtenida (Véase Tabla 1) y una
avalancha de datos sobre las estructuras moleculares,
composiciones elementales e isobáricas, presencia de
compuestos a nivel de trazas y un incremento de la
sensibilidad y la especificidad del método analítico,
lo que permite eliminar los fenómenos de falsos
positivos y falsos negativos en un procedimiento
analítico.

Tabla 1. Volumen de información analítica que se obtiene
con diferentes técnicas de espectrometría de masas y
sistemas acoplados según R.A. Yost 22 y Kaiser 24.

Técnica
MSa
GC-MS (Columnas empacadas)b
GC-MS (Columnas capilares)c
MS/MS
GC-MS/MS (Columnas empacadas)
GC-MS/MS (Columnas capilares)

Factor
0.002
0.12
1
2
118
1000

a) MS: 1000 u, resolución de unidad másica,
intensidad máxima 212.
b) 2 x 103 platos teóricos, tiempo de corrida
cromatográfica – 30 min.
c) 1 x 105 platos teóricos, tiempo de corrida
cromatográfica – 60 min.

Los equipos de espectrometría de masas
tándem, MS/MS, involucran dos etapas de análisis
de masas de iones, separadas por una reacción de
disociación activada o inducida de iones. Ésta
sucede entre la medición de masas antes y después
de la fragmentación de los iones, seleccionados en
la primera etapa, provocada por la colisión del ion
seleccionado con moléculas de gas inerte (He, Ar,
Xe o N2, a presión de 0.1-0.3 Pa), o por el potencial
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acelerador de un campo electrostático aplicado, en
una celda de “activación”, de colisiones activadas
o llamada también de colisiones inducidas. Cuando
se emplean los métodos de ionización “suave”
(por ejemplo, la ionización química, CI) o en
el acoplamiento de cromatografía líquida con
espectrometría de masas con electrospray (ESI)
o la ionización química a presión atmosférica
(APCI, Atmospheric Pressure Chemical Ionization,
por sus siglas en inglés), los iones moleculares
(o poliprotonados, multicargados) no se fragmentan
prácticamente, y ello conduce a una gran carencia
de la información requerida para la elucidación
estructural de la molécula. La “energetización” de
los iones (cationes) estables (no-disociados), por
ejemplo, iones moleculares o cuasi-moleculares,
especies multiprotonadas, clúster, etc., permite
inducir forzadamente su disociación y extraer, luego,
la información estructural complementaria a la de la
masa molecular o composición elemental (cuando se
usan analizadores de masas de alta resolución). El uso
de un sistema de detección con más de un analizador
másico (espectrometría de masas multidimensional,
tándem o MS/MS), como un triple cuadrupolo
(QqQ) (Figura 11), resulta apropiado para el análisis
de compuestos target a nivel de trazas (rango
ppt-ppb), en matrices muy complejas, con presencia
de interferencias, tal como sucede en muestras de
alimentos, fluidos biológicos, tejidos animales y
vegetales, suelos, aguas residuales y otras muestras
ambientales, etc.
La técnica MS/MS es de gran ayuda y es
un refuerzo analítico grande, valioso, requerido en
las situaciones cuando: (1) se observa un alto ruido
químico (Chemical Noise) en espectros adquiridos en
el modo SIM; (2) se pone de manifiesto la coelución
de iones característicos (iones-diagnóstico) con
impurezas isobáricas (la misma masa nominal);
(3) la estructura del compuesto se desconoce y se
requiere una información estructural adicional (a
menudo, es necesario “activar” iones moleculares,
cuasi-moleculares o protonados, o algunos
iones-fragmento estables, para extraer información
estructural adicional a través de los productos en
los cuales los iones-fragmento se disocian); (4) el
fragmentograma de masas obtenido en modo SIM
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requiere una información confirmatoria adicional
y, finalmente, (5) se requieren la sensibilidad y la
especificidad más altas del análisis (residuos de
pesticidas, biomarcadores en petróleo, esteroides
anabolizantes u otros agentes de doping, residuos de
pesticidas, etc.). La configuración de triple cuadrupolo
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proporciona una gama de experimentos analíticos
y modos de adquisición de corrientes iónicas
(Figura 12), cada uno de los cuales suministra una
determinada información. A continuación, se describe
cada uno de los posibles modos de adquisición del
equipo QQQ (QqQ).

Figura 11. Aspecto general de un equipo GC-MS/MS con un analizador de masas de triple cuadrupolo (QQQ o QqQ) como
detector de cromatografía de gases (instrumento compacto, benchtop). Aspecto externo de la ubicación de los tres cuadrupolos.
El primer cuadrupolo (analizador de masas MS1, Q1) y el tercer cuadrupolo (analizador de masas MS2, Q3) funcionan como
analizadores másicos cuadrupolares tradicionales en modos de barrido completo (full scan) y monitoreo de ion seleccionado
(SIM), en formas independientes o enlazadas (linked). El segundo cuadrupolo (Q2 o q) tiene entrada de un gas inerte (He, Ar
o N2), funciona como una cámara (celda) de colisiones activadas y no hace barridos (scan), ya que solo se mantiene en modo
de radiofrecuencia (RF-mode) y permite guiar los iones (transmitir) del analizador Q1 al Q3, con o sin un potencial aplicado.

Barrido completo (full scan). Este tipo de
adquisición de corrientes iónicas es tradicional, es
decir, similar al que se emplea en los equipos con un
solo analizador cuadrupolar (filtro de masas) (Figura
8). En el equipo QQQ (QqQ), el primer analizador
MS1 (Q1) hace un barrido completo y registra
espectros de masas de cada uno de los analitos que
emergen de la columna GC o LC, se ionizan y se
fragmentan en iones moleculares y sus diferentes
iones-producto. En la técnica de GC-MS, ca.

0.05-1 ng de un compuesto son suficientes para
obtener el espectro de masas que cumpla con criterios
de calidad8,12. Éste será la base para la identificación
presuntiva (cuando se usan bases de datos de
espectros de masas) o confirmatoria (cuando se usan
compuestos-patrón certificados). Los cuadrupolos Q2
(q) y Q3 (analizador de masas MS2) operan solo en
modo de transmisión de iones16,17.
Barrido de ion(es) seleccionado(s) (SIM,
Selected Ion Monitoring). Este modo de adquisición
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también es bien conocido5-8 y se practica ampliamente
en equipos con un solo cuadrupolo (Figura 13). En
este caso, el primer analizador, MS1 (Q1) solo déjá
pasar un ion o varios iones seleccionados (usualmente,
2-3), típicos o característicos del analito-target, que
se busca selectivamente en una mezcla compleja.
Los otros dos cuadrupolos, Q2 y Q3 (MS2), sólo
transmiten estos iones filtrados por el MS1 (Q1). Con

base en las corrientes iónicas parciales registradas se
construye el fragmentograma de masas. Debido a que
cada ion seleccionado se mide más prolongadamente,
e.g., unos 50 ms en vez de 50 µs, y el ruido químico
se reduce (se aumenta la relación S/N), se bajan los
niveles de detección, por un factor de 10-100, y ello
permite determinar analitos-target en cantidades de
orden pg o menores.

Figura 12. Aspecto general del equipo GC-MS/MS (QQQ) y un fragmento del programa (software) que permite editar un
método de adquisición de datos (corrientes iónicas); se observan diferentes modos posibles: full scan, SIM, monitoreo de iones
productos, precursores, pérdida (o ganancia) de fragmentos neutros y de reacciones de transición entre iones precursores e hijos
(productos).

El modo SIM se usa ampliamente tanto para
el registro de un compuesto de interés en una mezcla
compleja (deben coincidir los tiempos de retención
de este compuesto y del compuesto-patrón certificado
y la relación de abundancias de iones seleccionados
en sus respectivos fragmentogramas)16,17, como para
su cuantificación sensible; pero también para registrar
grupos de compuestos homólogos, monitoreando sus
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iones característicos, a saber, para n-parafinas: m/z 57,
71, 85; para metil ésteres de ácidos grasos (FAMEs,
Fatty Acid Methyl Esters, por sus siglas en inglés): el
ion en m/z 74; para bencenos alquílicos: m/z 91, 105
y para ftalatos: m/z 149, 167, entre otros analitos de
interés.
Barrido de ion-fragmento (Product ion
scan). Este modo de adquisición consiste en la
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selección de un ion precursor o un ion-padre en el
primer analizador o filtro de masas (MS1, Q1), que
opera en modo de monitoreo de ion seleccionado, SIM
(solo filtrando iones de interés, pre-seleccionados). El
ion-padre escogido (ms+) por el MS1 (Q1) se dirige
luego a la cámara de colisiones activadas (o celda
de colisiones), cuyo rol -en el triple cuadrupolo-, lo
cumple el segundo cuadrupolo, Q2 o “q”. Se usa a
menudo la letra “q” minúscula para diferenciar el
segundo “cuadrupolo” -intermedio- de los otros dos,
Q1 y Q3, puesto que -en realidad- éste no funciona
como un filtro de masas sino como un sistema
de transmisión de iones después de su activación
acompañada de la fragmentación. El analizador
Q2 (q) opera sólo con la radiofrecuencia aplicada
(RF-mode), que permite transmitir los iones desde
Q1 al analizador MS2 (Q3). El gas de colisión,
suministrado a la celda (generalmente, He, Ar o N2),
por medio de choques con los iones seleccionados
en el MS1 (Q1), les proporciona la energía adicional
(proceso de excitación de iones); un potencial aplicado
en el Q2 (q) permite acelerar los iones y convertir
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parte de su energía cinética en la energía interna
adicional (rotacional, vibracional y electrónica).
El incremento de la energía interna de los iones,
verbigracia, su “energetización” o “activación”,
conduce a su disociación y a la formación de diversos
iones-fragmento (iones-producto), que se dirigen
luego al segundo analizador o filtro de masas (MS2,
Q3). En este analizador, se hace el barrido (scan)
de los componentes U y V de las corrientes directa
y alterna, en el rango de masas (m/z) menores que
la masa del ion-padre seleccionado ms+, ya que
los iones-producto -evidentemente- pesan menos
que sus precursores. En la Figura 14 aparece
una representación esquemática de este modo de
operación. Cabe anotar, que en un espectro de masas
de iones-producto las señales observadas carecerán
de sus acompañantes isotópicos. Este modo de
adquisición es quizá el más frecuente y conocido en
el sistema de triple cuadrupolo, QqQ, y se utiliza con
diversos propósitos y aplicaciones, algunas de las
cuales se dan a continuación.

Figura 13. Monitoreo de ion(es) selectivo(s), SIM. El analizador cuadrupolar filtra únicamente un ion o -más a
menudo-, varios iones (2-3) pre-seleccionados, típicos o diagnósticos de un analito dado o de un grupo de analitos (sustancias
homólogas, e.g., alquil bencenos, n-parafinas, alquil acetatos, etc.). El monitoreo en el modo full scan (barrido de todos los
iones) permite obtener un espectro de masas completo y una corriente iónica reconstruida (cromatogramas), mientras que la
adquisición en el modo SIM aumenta la sensibilidad y la selectividad de registro de un analito-target en particular y genera un
fragmentograma de masas (detección selectiva), que contiene el pico cromatográfico de este analito.
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Figura 14. Triple cuadrupolo: modo de operación de registro de iones-producto (Product ion scan). En el primer analizador
MS1 (Q1), que opera en modo SIM, se filtran los iones de interés, que luego se dirigen a la cámara (celda) de colisiones
activadas (Q2 o q) donde se “activan” y se fragmentan; los iones-producto se analizan en el segundo analizador MS2 (Q3) que
opera en modo full scan, haciendo barrido de masas (m/z) menores que la del ion-precursor.

El sistema QqQ permite llevar a cabo el
estudio de iones metaestables. Los iones metaestables
se definen como aquellos que tienen tiempo de
vida mayor que el tiempo de su permanencia en
la cámara de ionización (ca. < 10-5 – 10-6 s), pero
menor que el necesario para llegar a ser detectados
(ca. < 10-4 – 10-5 s) y aquellos que se disocian
después de la salida de la fuente de iones -en su
camino hacia el detector- en uno de los espacios
sin campo (FFR, Field-Free Region, por sus siglas
en inglés). Históricamente, fueron llamados como
iones metaestables no los iones (precursores)
que se disocian fuera de la cámara de ionización,
sino sus productos que se registran con una masa
aparente, así: m* = m22/m1, donde m1 es la masa del
ion-precursor y m2 es la del ion-producto. Las masas
reales de los iones-producto m2 formados en la
cámara de ionización y generados fuera de ésta son
-por supuesto- iguales, pero debido a la pérdida de
la energía cinética de los iones-producto que surgen
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en el espacio sin campo, éstos se registrarán con una
masa aparente, m*, menor que su masa real, m2. En la
Figura 15 se presenta un esquema simplificado de la
idea de iones metaestables y su origen.
Los iones metaestables son fundamentales
para establecer la conectividad (parentesco) entre
los iones en el espectro de masas. Infortunadamente,
no en todas las configuraciones de espectrómetros
de masas se logra detectar iones metaestables o su
intensidad es extremadamente baja. En un sistema
simple Q-MS no es posible encontrar la diferencia
entre iones normales y metaestables, pero con el
sistema QqQ esta diferenciación puede realizarse
eficientemente. En el sistema QqQ, en el primer filtro
de masas (MS1, Q1) se pueden escoger iones de interés
(estables) y activarlos (es decir, desestabilizarlos)
en la celda de colisiones activadas (Q2 o q). Los
iones-producto (en realidad, mal llamados
“metaestables”, m2) serán analizados en el
segundo analizador, MS2 (Q3). Los iones m1+ son
www.scientiachromatographica.com
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seleccionados por Q1, pero no son filtrados por Q3;
mientras que los fragmentos m2+ se rechazan por el
Q1, pero se filtran por Q3. Por ello, solo los iones
disociables (verdaderos metaestables), m1+, filtrados
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por Q1, pero no por Q3, se descompondrán en la celda
de colisiones activadas Q2 (q), producirán fragmentos
m2+, que se filtrarán por Q3 y se detectarán.

Figura 15. Diferentes iones moleculares (M+.): estables, metaestables y los que se fragmentan en la cámara de ionización. Los
iones moleculares que son estables (tiempo de vida ca. > 10-4 s) se registran en los espectros de masas; los iones moleculares
no-estables, disociables, viven ca. < 10-6 s y decaen en la cámara de ionización generando fragmentos (f+), que se registran en
el espectro de masas. Los iones moleculares con tiempo de vida mayor de 10-6 s, pero menor de 10-4-10-5 s, se fragmentan fuera
de la cámara de ionización en el camino hacia el detector y producen iones m*, con una masa aparente, que se llaman iones
metaestables. Son iones que permiten establecer la conectividad entre los iones precursores y sus productos.

Realizando este tipo de operaciones, se
logra establecer las rutas de fragmentación (patrón
de fragmentación) y la relación “genética”, o la
conectividad, parentesco, entre los iones. En la
celda de colisiones activadas, Q2 (q), el grado
de fragmentación de un ion seleccionado por el
Q1, dependerá de: (1) la presión en la celda; (2) la
naturaleza del gas de colisión (He, Ar, Xe o N2); (3)
la energía cinética del ion; (4) el potencial aplicado
(0 – 100 V) y (5) la sección transversal de la reacción.
La energía interna adicional, adquirida por un
ion seleccionado en el Q1, durante las colisiones
activadas en el Q2 (q), será la siguiente:

Eo = Ec x (Mgas / (Mion + Mgas))
Eo
- Energía interna del ion, adquirida en la
cámara de colisiones activadas, Q2 (q);
Ec

- Energía cinética del ion al salir del Q1;

Mgas

- Masa molecular del gas de colisión;

Mion

- Masa del ion.
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En el sistema QqQ, las energías cinéticas de
los iones no superan 100 eV; a mayor masa del gas de
colisión, mayor será la eficiencia de la transferencia
de energía (proceso que ocurre en 10-14- 10-16 s) y de
la fragmentación de iones “activados”. El aumento
razonable de la presión (< 10-2 mm Hg) en la cámara
de colisiones activadas también incrementa la
disociación de iones (se aumentan los choques); la
eficiencia de disociación crece también cuando el gas
de colisión ingresa a la cámara perpendicularmente a
la trayectoria de movimiento de los iones que transitan
del analizador de masas Q1 al Q3. Existen otros
métodos de activación de iones-precursores11,12,19,
seleccionados en el MS1, además de las colisiones
con moléculas de gases inertes o N2. Entre éstos,
figuran la fotodisociación (activación con fotones,
Photodissociation), la activación con electrones
(Electron Excitation), la colisión con una superficie
metálica (SID, Surface-Induced Dissociation, por sus
siglas en inglés) o la aplicación de un potencial de
aceleración (0 – 50 eV), en presencia de un gas de
colisión, para incrementar la energía interna de los
iones y provocar su fragmentación.
El modo de registro de iones-producto
(Product Ion Scan) en el sistema QqQ, puede ser usado
para el análisis de mezclas complejas o sustancias con
impurezas, sin su separación previa en la columna
cromatográfica. Si se usa el método de ionización
“suave”, por ejemplo, la ionización química de
iones positivos, la mezcla de sustancias ionizadas
en la fuente de iones, producirá iones moleculares
protonados, MH+ (M1H+, M2H+, M3H+,… MiH+). El
primer analizador de masas MS1 (Q1) selecciona
uno por uno los iones moleculares protonados, que
se dirigen luego a la cámara de colisiones activadas,
Q2 (q), donde se disocian; posteriormente, los
iones-fragmento que se forman a partir de cada ion
MH+ se separan por el analizador MS2 (Q3) y su
espectro se registra. En este caso, el primer analizador
(Q1) funciona como una “columna cromatográfica”,
el Q2 (q) opera como una “cámara de ionización” y el
analizador MS2 (Q3) cumple su papel de analizador
de masas, que hace barrido completo de iones. De
esta manera, se logra ahorrar el tiempo de separación
de la mezcla en una columna cromatográfica y el
sistema QqQ enfoca su trabajo en la búsqueda de
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determinados compuestos de interés presentes en una
mezcla compleja, sin su separación cromatográfica
previa. De esta manera, el uso del triple cuadrupolo,
QqQ, operado en modo de barrido de iones-fragmento
(Product Ion Scan), permite hacer el estudio de
iones metaestables, establecer rutas (patrón) de
fragmentación, aportar información estructural y
funcionar como un “sistema cromatográfico” para
análisis de componentes de interés en mezclas
complejas, sin su separación previa.
Barrido de ion-precursor (Parent ion
scan). Éste es otro modo de operación de un
triple cuadrupolo, QqQ, que permite encontrar
en un espectro de masas a todos aquellos iones
(precursores) que pueden generar un ion-fragmento
(ion-producto) dado. En este caso, el primer
cuadrupolo (MS1, Q1) opera en el modo de barrido
completo (scan), mientras que el tercer cuadrupolo
(MS2, Q3) trabaja en el régimen de monitoreo del
ion seleccionado (SIM). Este ion seleccionado es
el ion-producto (daughter ion), cuyos precursores
precisamente se buscan. Técnicamente, esto se lleva
a cabo así: en el analizador MS2 (Q3) solo se filtran
iones-producto, con su masa determinada, mientras
que en el primer analizador, MS1 (Q1), se hace
el barrido de todos los iones (scan) desde la masa
superior a la del ion-producto seleccionado; estos
iones -saliendo del analizador MS1 (Q1)-, atraviesan
la cámara de colisiones activadas, Q2 (q), donde se
fragmentan, generando, entre otros, los iones-producto
de interés, que se filtran luego por el analizador MS2
(Q3) operado en el modo SIM. En la Figura 16 se
refleja esquemáticamente el funcionamiento del triple
cuadrupolo en el modo de barrido de ion-precursor.
Por ejemplo, en una mezcla compleja de
30-40 componentes es de interés detectar solamente
los ftalatos (plastificantes). En la Figura 17
aparecen espectros de masas (EI, 70 eV) de algunos
ftalatos, donde se puede observar que el ion común,
diagnóstico para este grupo de compuestos, se registra
en m/z 149. Entonces, por el primer analizador MS1
(Q1), operado en modo scan, pasan todos los iones
con la relación de masa/carga mayor de m/z 149; el
analizador MS2 (Q3) opera en el modo SIM, filtrando
sólo iones con m/z 149, que se forman en la cámara
de colisiones activadas cuando a ésta ingresan los
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Figura 16. Triple cuadrupolo: modo de operación de registro de iones-precursores (Parent ion scan). El primer analizador
MS1 (Q1) opera en modo full scan, dejando pasar los iones con masas mayores que el ion-producto de interés; estos iones luego
se dirigen a la cámara (celda) de colisiones activadas (Q2 o q) donde se “activan” (más bien se desestabilizan) y se fragmentan;
entre los iones-fragmento aparecerá el ion-producto de interés, éste pasará selectivamente el segundo analizador de masas MS2
(Q3), operado en modo SIM; de esta manera, se logra establecer cuáles son los iones (precursores) que puedan producir el
fragmento de interés.

Figura 17. Espectro de masas (EI, 70 eV) de: A. Dietil ftalato. B. Dioctil ftalato. En los espectros de masas de los ftalatos se
observa el ion característico en m/z 149 (diagnóstico de esta familia de compuestos) que puede servir para su detección selectiva
en sistemas GC-MS-SIM o MS/MS (por ejemplo, QQQ operado en el modo de parent ion scan).
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iones-precursores de ftalatos. En el fragmentograma
de masas, finalmente, solo se registrarán los picos
cromatográficos correspondiente a los ftalatos; de
esta manera, el analizador de masas, QqQ, operado
en modo de barrido de iones precursores se convierte
en un analizador cromatográfico selectivo.
Barrido de fragmento neutro (Constant
neutral loss scan). Es otro modo de operación del
triple cuadrupolo, QqQ. Para ello, ambos analizadores
de masas, MS1 (Q1) y MS2 (Q2) operan en modo
de barrido (scan) simultáneo, enlazado (linked);
sin embargo, el barrido de masas en MS1 (Q1)
y MS2 (Q2) se hace para iones con una diferencia
(desplazamiento) fija correspondiente a la masa de

un fragmento neutro seleccionado. Si los iones f1, f2,
f3, fi, etc., pasan por el primer analizador MS1 (Q1)
y luego atraviesan la cámara de colisiones activadas,
Q2 (q), y experimentan fragmentaciones, por el
analizador MS2 (Q3) solo pasarán aquellos iones
con la diferencia másica ∆m preestablecida, fija, es
decir, (f1 - ∆m), (f2 - ∆m), (f3 - ∆m), (fi - ∆m), etc.
Por ejemplo, si el primer analizador MS1 (Q1) pasa
iones 80, 81, 82,…, el segundo, MS2 (Q3) filtrará los
fragmentos con masas 52, 53, 54,..., conservando la
diferencia másica (∆m), en el barrido enlazado de
28 unidades. En la Figura 18 aparece el esquema
de funcionamiento del triple cuadrupolo operado en
modo de barrido de fragmento neutro.

Figura 18. Triple cuadrupolo: modo de operación de registro de iones con pérdidas de fragmentos neutros de masa constante,
preestablecida (Constant neutral loss scan). El primer analizador MS1 (Q1) opera en modo full scan, dejando pasar los iones
a la cámara (celda) de colisiones activadas (Q2 o q) donde éstos se “activan” y se fragmentan; los iones-producto se analizan
en el segundo analizador MS2 (Q3), también operado en modo full scan, pero los barridos en el Q1 y Q2 se hacen de forma
enlazada (linked), de tal manera que mientras el primer analizador MS1 (Q1) deja pasar los iones con masas mo, el segundo
analizador MS2 (Q3) hace el barrido de fragmentos con masas (mo – ∆m). Como resultado final, se registran todos los iones
que se disocian con la pérdida de un fragmento neutro (∆m) de masa predeterminada.

Por ejemplo, en una mezcla compleja,
se puede selectivamente registrar la presencia de
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derivados del ácido acético (ésteres), verbigracia,
acetatos de alquilo, CH3COOR; ya que durante
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la fragmentación de sus iones moleculares M+.,
se observa la pérdida de 60 unidades de masa
(M- CH3COOH)+. En el fragmentograma de masas,
obtenido por el QqQ operado en modo de barrido de
fragmento neutro, se observarán solo aquellos picos
cromatográficos en cuyos espectros de masas (EI,
70 eV) se observan pérdidas de fragmentos neutros
de 60 unidades másicas, proceso característico de
la ionización disociativa de los acetatos de alquilo.
Otro ejemplo es el análisis de una mezcla compleja
que contiene ácidos carboxílicos. En sus espectros
de masas, obtenidos por ionización química de
iones negativos, NICI (Negative Ion Chemical
Ionization, por sus siglas en inglés), se registran
iones moleculares desprotonados (M-H)-, i.e.,
aniones-acetatos, que decaen eliminando 44 unidades
de masa (-CO2), proceso típico de su fragmentación
por NICI. Luego, haciendo el barrido enlazado de
iones en los analizadores MS1 y MS2 con diferencia
másica de 44 unidades, en una mezcla compleja
se pueden registran selectivamente los ácidos
carboxílicos.
Monitoreo de reacción múltiple (Multiple
reaction monitoring). Este es uno de los métodos de
adquisición de las corrientes iónicas más interesante,
emblemático, sui generis del triple cuadrupolo, ya
que permite -explorando y usando correctamente
sus ventajas-, convertirlo en un detector de masas de
GC (o LC) específico, altamente selectivo y sensible.
Infortunadamente, cuando la adquisición de la
corriente iónica se hace en el modo SIM, la probabilidad
de que el ion seleccionado y una señal procedente del
fondo (ruido químico) coincidan, no es nula; ello,
baja no sólo la sensibilidad sino la confiabilidad de
la detección (pueden presentarse falsos positivos
o falsos negativos). Para evitar estos problemas, en
vez de monitorear iones característicos, se registran
las transiciones (o reacciones de transición) entre los
pares de iones (precursor y producto). En el primer
analizador MS1 (Q1) se filtran iones precursores
seleccionados F1 (operación en modo SIM), mientras
que en el segundo analizador MS2 (Q3) se dejan
pasar solo iones-producto F2 de la transición o
reacción de disociación F1  F2 (el analizador MSD2
o Q3 opera en modo SIM) (Figura 19). Ambos iones,
F1 y F2, deben ser estables y, por lo general, abundantes
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en el espectro de masas del analito. El monitoreo
de la reacción de transición de iones precursor e
hijo (ion-producto), anula casi completamente la
probabilidad de coincidencias de señales del analito
con los del fondo (Chemical Background) y, además,
eleva el valor de S/N. Típicamente, el registro
de dos transiciones independientes, junto con la
retención cromatográfica (tR), permiten confirmar
inequívocamente la ocurrencia de un analito-target
en una mezcla compleja.
En la Figura 20 aparecen corrientes
iónicas registradas en los modos full scan, SIM y
MRM de un extracto vegetal que contiene trazas
de diazinón (insecticida organofosforado), cuyo
espectro de masas (EI, 70 eV) también se muestra.
Como se puede observar, el registro de diazinón más
sensible, específico y con mayor relación de S/N
se logra en el modo de adquisición MRM. El ruido
químico es prácticamente suprimido (línea base
nítida) (Figura 20, C), ya que es difícil encontrar
y registrar las coincidencias en las reacciones
de transición específicas de iones-precursor e
iones-producto de una sustancia de interés (analito,
en este caso diazinón) y de una interferencia,
contaminación presente en la muestra (extracto
vegetal) o sangrado de la columna.
El uso del triple cuadrupolo -operado en
modo MRM-, es de particular importancia para el
análisis de compuestos (analitos-target) presentes a
nivel traza en matrices (extractos) muy contaminadas,
complejas, con muchas interferencias, por ejemplo,
cuando se hace el análisis de residuos de pesticidas
en alimentos, vegetales o muestras biológicas o
ambientales25-28. Otra aplicación importante es
el análisis de biomarcadores en petróleo29. En la
Tabla 2 se dan unos ejemplos de reacciones de
transición (MRM) para algunos analitos específicos
(pesticidas y biomarcadores).

5 Conclusiones
El detector selectivo de masas (MSD) en
conjunto con sistemas cromatográficos (GC o LC)
funciona no solamente como un sistema de detección
que permite registrar y cuantificar analitos en una
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Figura 19. Triple cuadrupolo: modo de operación de monitoreo de reacciones múltiples (MRM, Multiple reaction monitoring).
Ambos analizadores de masas MS1 (Q1) y MS2 (Q3) operan en el modo SIM. El primero, filtra iones-precursores (F1) y el
segundo, iones-productos (F2), correspondientes a una reacción de transición F1  F2. Debe existir la conectividad (parentesco)
entre ambos iones y estos dos deben ser estables (verbigracia, en el espectro de masas obtenido en el modo full scan exhibir
señales intensas). El monitoreo a la vez de ambos iones parientes permite aumentar la especificidad del análisis, ya que la
coincidencia de una (o dos) reacción(es) de transición entre los iones, precursores y productos, de un analito-target con la misma
reacción de transición de una impureza, interferencia, contaminación o la señal de background, es prácticamente imposible.
Esto evita los falsos positivos y los falsos negativos en el análisis y lo hace muy sensible gracias al aumento de la selectividad.
El QQQ (QqQ) en este modo actúa como un detector cromatográfico específico.

Figura 20. Corrientes iónicas reconstruidas de un extracto vegetal que contiene trazas de diazinón (insecticida), obtenidas
por GC-MS/MS (QQQ) operado en tres diferentes modos, a saber: A. Full scan; B. SIM (Monitoreo de iones característicos
en m/z 152, 179 y 304); C. MRM (Monitoreo de las dos reacciones de transición independientes entre iones-precursores e
iones-productos, 304  152 y 304  179; D. Espectro de masas (EI, 70 eV, full scan) de diazinón. Se observa una altísima
especificidad de detección de diazinón en el extracto vegetal cuando éste se analiza por GC/MS/MS (QQQ) en modo MRM.

46

www.scientiachromatographica.com

GC-MS: más de un analizador de masas, ¿para qué?				

Elena Stashenko, Jairo Martínez

Tabla 2. Monitoreo de reacciones de transición específicas para el análisis por GC-MS/MS (QQQ) en modo MRM de algunos
pesticidas y biomarcadores en petróleo.

Compuesto (analito-target)

Reacción de transición (MRM, EI)

Pesticidas
Heptaclor

272  237; 274 239

Metoxiclor

227  169; 227 141

Clorfenvinfos

267 159; 323 267

Biomarcadores
C20 Terpano tricíclico

276  191

C27 Terpano tricíclico

374  191

C28 Terpano tricíclico

388  191

C26 Esterano

358  217

C27 Esterano

372  217

C28 Esterano

386  217

C29 Esterano

400  217

C30 Esterano

414  217

mezcla compleja, sino resulta ser una herramienta
espectral fina para obtener un vestigio estructural
fidedigno que permite elucidar la naturaleza química de
la sustancia. El MSD puede funcionar, según el modo
de adquisición de corriente iónica, como un detector
universal (modo full scan), un detector selectivo
(modo SIM) y como un sistema de detección altamente
selectivo y sensible, vis., específico. El detector
de masas se convierte en un sistema de detección
específica cuando opera en una configuración
multidimensional, tándem, MS/MS (“masas-masas”)
o (MS)n. Entre los sistemas de detección de masas
tándem, polifuncionales, relativamente fáciles de
operar y de costo comparativamente bajo (precio en el
mercado, mantenimiento, facilidad de manejo, etc.),
figura el triple cuadrupolo, QQQ o QqQ, que es un
espectrómetro o detector de masas que posee tres
analizadores cuadrupolares, y que puede operar como
un sistema de detección de cromatografía de gases
o cromatografía líquida, en regímenes universal,
selectivo o específico, según el modo de adquisición
de la corriente iónica, producida durante la ionización
y la fragmentación de moléculas del analito-target.
Sus diversas aplicaciones en múltiples áreas de

investigación, por ejemplo, en el análisis ambiental,
estudio de drogas y sus metabolitos, análisis de
residuos de plaguicidas, para detectar compuestos
en trazas en alimentos y muestras biológicas, en el
análisis toxicológico y de biomarcadores en petróleo,
figuran entre otros muchos usos analíticos. La
configuración tándem permite facilitar la elucidación
de estructuras químicas, determinar los mecanismos
de fragmentación de las moléculas ionizadas y la
composición elemental de iones-fragmento y su
conectividad con los iones precursores, estudiar
reacciones ion-moleculares y determinar diferentes
parámetros cinéticos y termodinámicos y, sobre todo,
de mayor aplicación hoy en día, realizar un análisis
extremadamente selectivo (especifico) y sensible
(a nivel de ppt) de mezclas sumamente complejas,
biológicas, ambientales, de alimentos o extractos
naturales, entre otros.
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Resumo
Desde a década de 80 do século passado o comportamento das moléculas durante a injeção em
Cromatografia Gasosa de Alta Resolução (CGAR) é compreendido. A alta resolução associada com a técnica só
é alcançada se as variáveis de injeção são estritamente controladas e sua sinergia garantida de modo a gerar uma
distribuição bem estreita dos analitos no início da coluna de separação cromatográfica (i.e., início do filme de fase
estacionária). Surpreendentemente a maioria dos cromatografistas não domina esse conhecimento e simplesmente
opera os sistemas de injeção de modo padronizado. Assim, a presente revisão objetiva definir de modo abrangente,
mas direto, as variáveis envolvidas e sua inter-relação. Para tal, um conceito ampliado da injeção em CG é proposto,
em que a “injeção” é considerada como abrangendo os processos que ocorrem desde a seringa até o início do
filme de fase estacionária, passando pela câmara de vaporização, entrada do tubo capilar e lacuna de retenção, se
presente. As variáveis principais que afetam a distribuição dos
analitos no início da fase estacionária são a natureza química e
Palavras-chave
quantidade do solvente, analitos e matriz; pontos de ebulição do
solvente e analitos; dimensão, constituição e operação da agulha
Injeção com divisão de fluxo;
da seringa, câmara de vaporização, coluna capilar e lacuna de
injeção sem divisão de fluxo; injeção
retenção, bem como a natureza do gás de arraste (H2 ou hélio),
na coluna; lacuna de retenção;
pressão de entrada do gás (e sistema de controle de pressão ou
alargamento de banda; captura a frio;
vazão), purga do septo, purga do divisor e fluxo na coluna.
efeito de solvente; focalização de
pico; distorção de pico.

Abstract
Three decades have elapsed after the thorough clarification of the behavior of the molecules during
injection in HRGC. The high resolution associated with the technique is only achieved if the injection variables
are strictly controlled and their synergy guaranteed in order to generate an extremely narrow distribution of
analytes in the beginning of the chromatographic separation column (i.e., beginning of the stationary phase film).
Surprisingly enough most chromatographers do not master this knowledge and simply operate the injection
systems in a standard way. Thus, the present review aims to define in a thorough, but straightforward, manner,
the variables involved in the injection process and their interrelationship. To do so, an extended concept of the
injection in GC is forwarded, where the “injection” is considered to encompass the processes occurring from
the syringe up to the beginning of the stationary phase film, passing through the vaporizing chamber, capillary
column entrance and retention gap if purposely present. Main
variables affecting the distribution of analytes in the beginning
Keywords
of the stationary phase are the chemical nature and amount of
solvent, analytes and sample matrix; solvent and analyte boiling
Split injection, splitless injection,
points; dimensions, constitution and operation of the syringe
on-column injection, retention gap,
needle, vaporizing chamber, capillary column, retention gap
band broadening, cold trap, solvent
and stationary phase; temperatures of the vaporizing chamber,
effect, peak focusing, peak distortion.
capillary column and retention gap; as well as, type of carrier
gas (H2 or helium), inlet pressure (and pressure or flow control
system), septum purge, split purge, and column flows.
*e-mail: radler@iq.ufrj.br
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1 Cromatografia Gasosa Convencional
(convencional) versus Cromatografia Gasosa
de Alta Resolução versus Cromatografia
Gasosa Contemporânea CG (contemporânea)
A Cromatografia Gasosa atual (CG) já
poderia ser chamada simplesmente de Cromatografia
Gasosa (CG). O uso do termo Cromatografia Gasosa
de Alta Resolução (CGAR) pretendeu diferenciar a CG
convencional dos conceitos inovadores representados
pela CGAR. A inovação ocorreu em 1978, quando
o Prof. Kurt Grob e sua esposa Gertrude (Trudy)*
dominaram a tecnologia de construção de colunas
capilares de alta resolução estáveis [1,2], assim
chamadas para diferenciá-las daquelas que vinham
sendo usadas desde a proposta de Golay nos anos 60
[3]. Por três décadas, ambas as técnicas conviveram
lado a lado, mas, ao final, as inúmeras vantagens da
técnica de AR prevaleceram e condenaram a CG à
extinção. Levou algum tempo para que a comunidade
científica compreendesse que as duas técnicas tinham
características operacionais muito diferentes e que
a CGAR necessitava de um melhor conhecimento
dos fenômenos a ela associados para que todo o seu
potencial pudesse ser aproveitado. Assim sendo,
muitos se consideravam como analistas de CGAR,
quando na verdade quase não obtinham ganhos em
relação à CG convencional. Até os fabricantes de
materiais para CG, durante vários anos, ofereceram
colunas de diâmetro grande (as chamadas “widebore”
e “megabore”) como se fossem de alta resolução.
Isso confundiu ainda mais os novos adeptos dessa
área, embora tenha criado uma ponte para aqueles
que temiam os problemas de injeção de amostra que
assombravam a comunidade de cromatografia naquela
época. As colunas de diâmetro grande podiam operar
com os métodos convencionais de injeção, e os
usuários não tinham noção de que a resolução obtida
não era tão grande quanto deveria ser. Esse período
de transição durou décadas, especialmente devido à
lenta absorção das novas idéias publicadas na Europa,
pela comunidade americana de CG. Os fabricantes de
CG dos EEUU também seguiram uma abordagem
diferente daquela da Europa para introduzir os novos
usuários às sutilezas de injeção nas colunas capilares
de alta resolução.

52

2 Técnicas de injeção em Cromatografia
Gasos
A pedra fundamental da compreensão do
comportamento das diversas técnicas de injeção
para CGAR foi lançada pela família Grob [4-6]*,
seguindo-se estudos extensos por Grob Jr., que
revolucionou o conceito de injeção em CGAR
[7-9]. Isso foi subsequentemente estendido pelo
salto conceitual representado pela “lacuna de
retenção” [10, 11]. A compreensão detalhada dessa
área, embora ainda em desenvolvimento, atingiu
um estágio avançado após anos de experimentação
realizada por Grob Jr. e seus colaboradores, tendo
sido sintetizada em dois livros fantásticos [12, 13]. A
partir daí, a seleção das técnicas de injeção passou a
ser realizada com base científica [14]. Após 30 anos,
pode-se afirmar que essas técnicas estão dominadas,
mas curiosamente, devido as suas inúmeras facetas,
apenas poucos cromatografistas estão aplicando-as
corretamente.
O emprego do termo “injeção” para nomear
o processo de introdução de uma amostra em um
CG deriva do fato de que a maioria dos sistemas
de transferência usa uma seringa para tal. Nos
primórdios da CG, uma interface foi concebida para
permitir a transferência da amostra do meio ambiente
para o interior pressurizado da coluna (Figura 1a).
Esse dispositivo chamado de “injetor”, na verdade,
era um local onde a amostra era introduzida. Como
a técnica era CG, esse injetor era dotado de uma
câmara de vaporização para que a amostra fosse
vaporizada antes de sua transferência para a coluna;
algo que sabemos hoje não ser necessário. Uma certa
pressão de vapor das moléculas do analito permite
que elas sejam mobilizadas através do sistema
pelo gás de arraste. Mas a câmara de vaporização
apresentava algumas características interessantes
e assim não foi essencialmente modificada até
hoje. Inclusive, no início da CGAR, os injetores
eram simplesmente adaptados a partir dos injetores
convencionais existentes [15] (Figura 1b), com base
no injetor com e sem divisão de fluxo proposto por
Grob (“split/splitless injector”) [1]. Essa técnica logo
foi complementada com uma solução simples para
realizar injeção na coluna a frio (“cold on-column
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injection”) [6] (Figura 2). Mais tarde, projetos
específicos e detalhes adicionais foram introduzidos
para ambos os injetores, e um terceiro conceito foi
proposto pela combinação de ambos, levando aos
injetores tipo VTP, vaporizador por temperatura

Figura 1a. Injetor tradicional para CG

A alta resolução só é obtida na CGAR
caso a banda inicial de amostra no início da fase
estacionária seja bem estreita. De modo a poder
controlar sua largura, uma extensão do conceito de
injeção em CG é necessária. Assim, a injeção deve
envolver os processos que ocorrem desde a seringa
até o início do filme de fase estacionária, passando
pela câmara de vaporização, entrada do tubo capilar
e a lacuna de retenção, se incluída no sistema. As
variáveis prevalentes que afetam a distribuição dos
analitos no início da fase estacionária são a natureza
e a quantidade do solvente, analitos e matriz; pontos
de ebulição do solvente e dos analitos; dimensões,
constituição e operação da agulha da seringa, câmara
de vaporização, coluna capilar, lacuna de retenção
e fase estacionária; temperaturas da câmara de
vaporização, coluna capilar e lacuna de retenção,
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programada (“PTV, Programmed Temperature
Vaporizer”) (Figura 3) [12, 13]. Todos têm suas
vantagens e problemas e devem ser selecionados
de acordo com a amostra a ser analisada e o tipo de
resultado que se queira obter [14].

Figura 1b. Injetor para CG modificado para realizar injeção
com e sem divisão de fluxo em colunas capilares.

o tipo de gás de arraste (H2 ou hélio), a pressão na
entrada (e o sistema de controle de pressão ou fluxo) e
os fluxos na purga do septo, purga do divisor e coluna
(Figura 1b).
*O lado cromatografista da família Grob
era composto por Kurt Grob sua esposa Gertrude
(Trudy) Grob bem como Konrad (Koni) Grob, às
vezes referenciado como K. Grob Jr. Eles não devem
ser confundidos com o cromatografista americano R.
L. Grob.
A operação da seringa também foi
exaustivamente avaliada e deve ocorrer aspirando-se
a quantidade a ser injetada para o corpo da seringa,
introduzindo a agulha toda no injetor, contando até
três, pressionando rapidamente até o fim o êmbolo;
a agulha é, então, imediatamente retirada do injetor.
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Variações em torno dessa técnica são desaconselhadas,
pois não aumentam a quantidade transferida nem
reduzem possíveis discriminações de analitos na
agulha [16, veja também abaixo].

3.1
Características
constituintes da injeção

Figura 2. Injetor na coluna do tipo Grob e sua operação por
inserção da agulha da seringa até o interior do tubo capilar.

Figura 3. . Injetor tipo VTP para CG
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estruturais

dos

A seringa de injeção em CG tem um corpo de
vidro e uma agulha de aço inoxidável, com diâmetro
externo de 0,28 mm, diâmetro interno de 0,15 mm,
portanto com uma parede finíssima de 0,06 mm. Essa
característica permite o aquecimento instantâneo
do interior da agulha quando é introduzida na parte
aquecida do injetor. Um injetor típico (Figura 1b) é
composto pela câmara de vaporização, que age como
um conector múltiplo para as várias entradas e saídas
do sistema. Tem uma entrada selada por um septo para
a introdução da agulha da seringa. Ele se encaixa em
uma porca que está fora da parte aquecida do injetor,
de modo a ser resfriado pela temperatura ambiente.
Outro acesso próximo ao septo permite a entrada do
gás carreador. Há três saídas. Aquela coaxial ao septo
e à câmara de vaporização é conectada a um capilar ou
diretamente à coluna capilar. As outras duas a 90o são
saídas de purga para o gás de arraste e componentes
da alíquota. Aquela próxima ao septo é a purga do
septo, com a finalidade de limpar a entrada da câmara
de vaporização de materiais depositados na região do
septo ou liberados do material do septo. Geralmente
há uma restrição à passagem do gás nessa região,
facilitando a remoção de moléculas contaminantes
pela purga do septo. Por outro lado, após a boca do
capilar (o capilar é montado pelo menos a 1 cm do
fundo da câmara de vaporização), a purga do divisor
drena o gás carreador e as moléculas da alíquota
que não penetraram no capilar quando atravessaram
a câmara de vaporização, empurradas pelo gás de
arraste. Como é possível regular a vazão do divisor
de zero a 1000 mL/min, o injetor é chamado de
injetor com e sem divisão de fluxo (“Split/Splitless
Injector”) onde uma injeção com ou sem divisão de
fluxo ocorrerá.
O corpo do injetor é constituído de aço
inoxidável para reduzir efeitos catalíticos no interior
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da câmara de vaporização, a qual é recoberta com um
tubo de vidro desativado, de sílica fundida ou quartzo,
chamado de encamisamento de vidro (“liner”). Esses
tubos têm formatos variáveis e recheios de acordo
com os diferentes fabricantes, todos buscando
a otimização das características da câmara de
vaporização, como minimizar perda de amostra por
excesso introduzido, reduzir a degradação da amostra
e acelerar a velocidade de transferência da alíquota
para o interior do capilar; também contribuem para a
manutenção do sistema, pois sujeira ou material de alta
massa molecular presentes na alíquota e que possam
depositar-se no interior da câmara de vaporização
(ela não impede que parte desse material chegue ao
capilar sob forma de aerossol) são removidos pela
retirada e limpeza periódica do encamisamento.
Para evitar alguns desses problemas com
injetores por vaporização, outros dois tipos de
injetores são usuais, o Injetor por Vaporização por
Temperatura Programada (“PTV, Programmable
Temperature Vaporizer”) e o injetor na coluna a frio
(“Cold On-column injector”).
O injetor na coluna a frio evita a câmara de
vaporização ao permitir que a alíquota seja depositada
diretamente no interior do capilar através de uma
agulha bem fina e comprida (Figura 2).
O VTP é bem similar ao com e sem divisão
de fluxo, mas contém uma câmara de vaporização
de pouca massa, de modo a ser aquecida e resfriada
rapidamente. Portanto, poderia combinar o melhor
dos dois outros injetores (Figura 3), mas, ao final,
apresentou suas próprias limitações.

3.2 Propriedades do solvente versus analitos
É importante reconhecer que as amostras,
ou melhor, as alíquotas a serem injetadas na CG, são
em geral constituídas de soluções muito diluídas,
com uma razão solvente para analito da ordem de
(104-106):1. Outro fator de complicação é a presença
da matriz da amostra. Matrizes muito sujas ou matrizes
contendo lipídeos ou moléculas que apresentem
afinidade química pelos analitos podem interferir na
mobilidade das moléculas durante a injeção.
Raciocínios simples em relação às
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características dos analitos e solvente nem sempre
explicam o comportamento desses sistemas. Por
exemplo, a pressuposição de que o solvente seja
o componente mais volátil da alíquota falha para
amostras que contêm moléculas muito voláteis. Em
geral, também assume-se que o solvente dissolve os
analitos. Isso é verdade para a alíquota, mas pode não
ocorrer quando o analito é vaporizado, transportado,
condensado e novamente vaporizado por meio do
processo de injeção. Solubilidade parcial, mesmo
para substâncias bem similares, pode afetar o
comportamento deles.

3.3 Temperaturas características
componentes do injetor

dos

A seringa está à temperatura ambiente.
Assim que a agulha de aço perfura o septo ela penetra
na câmara de vaporização que está usualmente entre
250 e 400 oC, alcançando instantaneamente essa
temperatura e transmitindo-a para a sua parede interna.
Portanto, quando a alíquota é empurrada para a agulha,
ela preenche esse túnel bem estreito cujas paredes
estão à temperatura elevadíssima. Ao serem expelidos
da agulha, os constituintes da alíquota encontrarão a
câmara de vaporização preenchida com as moléculas
comprimidas do gás de arraste, na temperatura da
câmara. O gás de arraste e os constituintes da alíquota
que chegarem à saída das purgas passarão por tubos
de aço à temperatura ambiente. A parte que penetrar
no capilar será submetida à temperatura da entrada
do capilar (idêntica à da câmara de vaporização para
a parte que está inserida nela e igual à do forno de
colunas para o restante do capilar).

3.4 Pressão característica dos componentes
do injetor
A seringa está à pressão ambiente e, assim
que a agulha penetra na câmara de vaporização sua
extremidade é submetida à pressão interna do CG
(5 a 100 psi). Como o êmbolo é justo no corpo da
seringa, e o dedo do operador está apoiado nele, o
conteúdo da seringa fica preso até que o dedo empurre
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o êmbolo, expelindo a alíquota para a agulha e desta
para a câmara de vaporização.

3.5 Transporte da alíquota
O contato da alíquota líquida com a parede
interna da agulha, que estará na temperatura da
câmara de vaporização, promoverá uma vaporização
instantânea das camadas externas (veja detalhe
abaixo), causando uma elevação enorme da pressão
na periferia do cilindro de líquido, o que expelirá
a maior parte do material no estado líquido (mas,
parte desse aumento de pressão será contrabalançado
pela redução da temperatura local devido ao calor
de vaporização). O líquido expelido entrará na
câmara de vaporização dividindo-se em um aerossol
(aleatório ou parcialmente coeso, veja abaixo),
sendo superaquecido e submetido a uma vaporização
parcial explosiva, novamente com uma queda
local de temperatura, mas aumentando a pressão
local da câmara bem acima, até mesmo da pressão
na válvula do gás de arraste. Portanto, o aerossol,
ainda sendo continuamente evaporado, se difundirá
anisotropicamente, apesar do jato principal que
tomará a trajetória de expulsão da ponta da agulha.
A maior parte da amostra chegará à boca do capilar,
entrando nela, ou passando ao largo e impactando o
fundo do injetor. Caso o divisor esteja ativo, essa parte
será purgada para fora. Se o divisor estiver fechado, o
material ricocheteará de volta e continuará sofrendo
o processo de vaporização progressiva, aguardando
o transporte para o interior do capilar. A alíquota,
dominada pelo solvente (componente mais volátil)
no estado gasoso, entrará no capilar alcançando a
parte dele que está no interior do forno de colunas. A
temperatura relativa entre a parede interna do capilar
à temperatura do forno e o ponto de ebulição do
solvente pode levar a vários processos (veja abaixo)
que serão modulados pelo estado da superfície
interna do capilar (nua, modificada por desativação
ou recoberta com fase estacionária).
Esse processo extremamente complexo será
simplificado dramaticamente pela injeção na coluna
a frio, que transportará a alíquota no estado líquido
desde o corpo da seringa, através da agulha, até o
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interior do capilar, sem vaporização ou alterações
na temperatura e na pressão. Uma vez depositado
no estado líquido no interior do capilar, vários
processos podem se manifestar, dependendo do perfil
de temperatura dos primeiros metros do capilar, da
natureza da parede interna do capilar (como acima) e
das características da alíquota.

3.6 Visão integrada de uma injeção com e sem
divisão de fluxo e a relação entre as variáveis
de injeção
Como mencionado anteriormente, a parte
preponderante da alíquota é o solvente. Sua presença
em 104-106 vezes a quantidade de analitos torna-o
fator dominante no comportamento dos constituintes
da alíquota (Figuras 4A e B, 5A e Tabela 1). Detalhes
com relação à injeção sem divisão de fluxo serão
discutidos adiante. Em relação à injeção com
divisão de fluxo, a razão de divisão, isto é, o quanto
da alíquota injetada é introduzida no capilar em
relação ao quanto é eliminada pela purga do divisor,
destina-se a evitar que o excesso de moléculas
injetadas (preponderantemente o solvente) provoque
o encharcamento e a saturação da fase estacionária,
o que espalharia as moléculas no início da coluna
capilar. Esse espalhamento causaria uma perda
enorme da resolução. As vazões elevadas no divisor
também contribuem para a rápida eliminação dos
componentes da alíquota depositados na câmara de
vaporização. Assim sendo, aqueles que penetrarem
o capilar o farão quase que instantaneamente,
garantindo uma banda inicial estreita da alíquota no
capilar (ver item 4). Por outro lado, a eliminação da
maior parte da alíquota injetada faz com que esse
modo de injeção seja mais apropriado para alíquotas
mais concentradas, não sendo apropriado, por
exemplo, para análises de traços.

3.7 Visão integrada de uma injeção na coluna
a frio e a relação entre as variáveis de injeção
De modo similar ao descrito para a injeção
com e sem divisão de fluxo, o efeito da enorme
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quantidade de solvente em relação aos analitos
influencia a distribuição dos componentes da alíquota
no início do tubo capilar (Figuras 4A e B, 5A e
Tabela 1). Detalhes com relação à injeção na coluna a
frio serão discutidos adiante.

3.8 A separação em CG como um evento em
duas partes: a injeção e a separação após a
interação com a fase estacionária
Como observado em 3.6 e 3.7, principalmente
pelo solvente estar presente em ordens de magnitude
acima dos analitos, um espalhamento da distribuição
da amostra injetada ocorre, apesar da operação
“instantânea” da seringa. Caso essa distribuição
penetre na região da fase estacionária, não poderá
mais ser modificada porque os processos de partição
ou adsorção reversível que conduzem à separação
cromatográfica (resolução) são característicos das
moléculas envolvidas, e o filme de fase estacionária é
considerado uniforme.
Assim sendo, se o objetivo é a alta resolução,
a formação de uma banda no início do filme de fase
estacionária extremamente estreita é imprescindível.
O fato mais importante a ser reconhecido neste ponto
é que o problema é a separação dos analitos entre si
e que o solvente é apenas um participante acessório
ao processo de separação. Portanto, tratando
separadamente o volume enorme de solvente e a
pequena quantidade de analitos, alguns processos de
focalização podem ser imaginados, e as condições
experimentais estabelecidas para que se manifestem.

4 Processos que afetam a distribuição dos
componentes da alíquota no capilar
Dois tipos de processos devem ser
abordados: processos que causam espalhamento
dos analitos antes que cheguem à fase estacionária e
processos que evitam ou revertem esse espalhamento.
Eles foram concebidos e nomeados por Grob Jr. como
alargamento da banda inicial e focalização da banda
dos analitos (12, 13).
No modo de injeção sem divisão de
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fluxo, dois processos de alargamento de banda são
predominantes: alargamento de banda no tempo
(“band broadening in time”) e alargamento de banda
no espaço (“band broadening in space”).
Empregando um raciocínio simples e
números redondos à Figura 1.b, isto é, supondo
a câmara de vaporização com volume interno de
1 mL, vazão na coluna de 1 mL/min, fluxo na
purga do divisor de 100 mL/min (razão nominal
de divisão 100/1), no modo com divisão de
fluxo, um cálculo simples indicaria o tempo
necessário para transferir a alíquota da câmara
para o capilar como sendo de aproximadamente
1 mL/101 mL/min ≅ 1 min/100 = 60 s/100 = 0,6s.
Por outro lado, no modo sem divisão de fluxo, com
a purga do divisor fechada, o tempo necessário
para transferência (sem contar a difusão dos
componentes da alíquota no sentido inverso) seria de
1 mL/1 mL/min = 1 min/1 = 60 s/1 = 60 s. Considerando
que as larguras dos picos em CGAR variam de zero a
6s, essa injeção sem divisão de fluxo apenas resultaria
em resolução adequada caso o alargamento no tempo
fosse eliminado antes do início da cromatografia
propriamente dita sobre a fase estacionária.
Duas abordagens de focalização podem
reverter o alargamento de banda no tempo, se
lembrarmos que é a abundância de moléculas do
solvente a responsável pelo tempo excessivo de
transferência e que o solvente tem características bem
distintas dos analitos. Assim, o solvente poderia ser
mantido na fase gasosa, enquanto os analitos (menos
voláteis) seriam condensados no início do tubo
capilar (tanto com ou sem fase estacionária), sendo
esse processo conhecido como captura a frio (“cold
trap” ou “cold trapping”), ou seriam condensados
juntamente com os analitos. No primeiro caso, “frio”
é um termo relativo, uma vez que deve ser frio o
suficiente para promover a condensação dos analitos,
mas quente o suficiente para prevenir a condensação
do solvente (Tabela 1; Figura 4A).
Ambos os processos eliminam o alargamento
da banda no tempo (de transferência da câmara
de vaporização para o capilar em uma injeção sem
divisão de fluxo), mas a simples condensação de
toda a alíquota ou sua deposição diretamente no
estado líquido, como na injeção na coluna a frio,
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Ti vs TEa
TEa ≤ Ti

Irrelevante

Ti 80-100 oC ≤ TEa
Irrelevante

Irrelevante

Ti 80-100 oC ≤ TEa

Ti 80-100 oC ≤ TEa

Ti ≅ TEa

Ti ≅ TEa

Ti vs PEs

Ti ≥ PEs

Ti 10-30oC ≤ PEs

Ti ≥ PEs

Ti 10-30oC ≤ PEs

Ti10-30oC ≤ PEs

Ti 10-30oC ≤ PEs

Ti 10-30oC ≤ PEs

o

Ti 10-30 C ≤ PEs

Ti 10-30oC ≤ PEs

Processos AB
& FB

AB no tempo

FB no tempo

FB no tempo

AB no espaço

FB no espaço

FB no espaço

FB no espaço

FB no espaço

FB no espaço

PEs ≤ PEa **

PEs ≥ PEa **

PEs < Tc ≤ PEa

PEs << PEa

PEs < PEa

Irrelevante

PEs << PEa

PEs < PEa

PEs < PEa

PEs vs PEa

Focalização pelo “Efeito do
solvente”* e Captura a frio na FE*
Focalização por Captura a frio na
FE*
Captura parcial fraca*; pico com
formato de “banco”, impede
focalização adequada

Captura parcial forte*; pico com
formato de “cadeira com espaldar
alto”, impede focalização adequada

Alargamento no espaço é revertido. Analitos
focalizados pela FE
Alargamento no espaço é revertido. Analitos
focalizados pela FE
Analitos migram junto com o solvente. Pico
do analito com formato do solvente: largo, mas
de pequena altura, pois [solvente] = 104 a 105 .
[analito]
Analitos são em parte focalizados atrás da região
encharcada de solvente, o restante migrando
junto com ele. Pico do analito com um formato
composto pelo do solvente mais o de um pico
fino resultado da focalização

Alargamento de banda no espaço*

Solvente condensa; excesso de líquido espalhado
no capilar

do

Focalização por Captura a frio

Solvente não condensa, mas analitos com TEa
elevada são focalizados

pelo Efeito
solvente*

Alargamento de banda no espaço*

Solvente condensa e alargamento de banda no
tempo é eliminado; mas, excesso de líquido é
espalhado no capilar

Focalizaação

Alargamento de banda no tempo

Solvente não condensa; dezenas de segundos de
largura

Alargamento no espaço é revertido. Analitos
focalizados pelo solvente

Nome do processo

Resultado do processo

6E

6D

6B a C

6A a B

5A a E

4B a E

4A

4B a E

---------

Figura

Tabela 1. Parâmetros envolvidos nos processos de alargamento de banda (AB) e focalização de banda (FB) atuantes durante a transferência de amostra para a coluna capilar.
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Ti ≅ TEa

Ti 10-30 C ≤ PEs

AB no espaço

PEs > PEa **

PEs vs PEa

Figura

---------

Nome do processo
Pico não capturado* (pelo solvente),
mas, embora largo, não é prejudicial
à separação cromatográfica por eluir
na faixa de massa molecular baixa

Resultado do processo

Analitos em pequena quantidade são liberados
muito rapidamente da região encharcada. Não
sofrem a captura parcial fraca

Ti – Temperatura inicial do forno de colunas; ausência de dispositivo criogênico para resfriar o início do capilar durante o período de injeção. Portanto, a coluna (i.e., a fase
estacionária, FE) e a lacuna de retenção estão à mesma temperatura.
Tc – Temperatura do forno de coluna após o início do programa de temperatura.
PEs Ponto de ebulição do solvente (referenciado às CNTP). PEa – Ponto de ebulição do analito (referenciado às CNTP).
TEa – Temperatura de eluição dos analitos.
FE – Fase Estacionária.
* Necessária a lacuna de retenção.
** Uma falta de afinidade química também colabora para a liberação concomitante de moléculas do solvente e dos analitos.

o

Ti vs TEa

Ti vs PEs

Processos AB
& FB

Tabela 1. continuação
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Figura 4. Deposição dos componentes da alíquota, solvente, analitos voláteis e pouco voláteis (não incluída a influência da
matriz) no interior do capilar e sua dispersão e focalização. A – Captura a frio. B a E – Encharcamento sobre a fase estacionária
impede a focalização dos analitos após a evaporação do solvente. Ti – temperatura na parte inicial do capilar, no momento da
injeção. Tc – temperatura do forno de colunas após início do programa de temperatura.

cria uma zona encharcada causada pelo excesso de
líquido depositado (normalmente 1 µL) no capilar
estreito (0,1 a 0,3 µm). Nessa situação, o alargamento
de banda no tempo seria substituído pelo, bem
menor, alargamento de banda no espaço (a banda de
encharcamento que escoa pelo capilar), que agora
precisa ser eliminada (fase estacionária encharcada,
Figura 4B; ou superfície do capilar encharcada,
60

Figura 5A).
Para não haver confusão com os parâmetros
apresentados na Tabela 1, é preciso reconhecer
que apenas algumas variáveis interdependentes
discriminam o comportamento do solvente em
relação ao dos analitos. Como “analitos” é uma
definição muito genérica, é interessante, ao menos,
subdividi-los naqueles com pontos de ebulição baixos
www.scientiachromatographica.com
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Figura 5. Interação das variáveis que afetam a dispersão do solvente e analitos no processo de injeção. A a E- Efeito do solvente
focalizando os analitos após o encharcamento da lacuna de retenção. Ti – temperatura na parte inicial do capilar, no momento
da injeção.

e naqueles com ponto de ebulição alto a médio. Os
primeiros tendem a ser mobilizados, pois apresentam
volatilidade, e os últimos tendem a ficar condensados
devido a sua pressão de vapor ser baixa (Figuras 5 e
6, respectivamente).

Portanto, além da temperatura inicial da
coluna (ou ao menos a temperatura da coluna no início
do capilar), a programação inicial de temperatura será
relevante na mobilização dos analitos menos voláteis.
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4.1 A lacuna de retenção (“retention gap”)
Neste ponto, é interessante introduzir
o conceito de lacuna de retenção. As colunas
capilares costumavam ter suas extremidades sem
fase estacionária (FE) para evitar sua destruição
quando inseridas na câmara de vaporização ou no
detector. Como os capilares são frágeis, eles podem
quebrar na troca de colunas, e esse trecho sem
FE seria progressivamente reduzido em extensão.
Da discussão abaixo, ficará claro porque tantas
discrepâncias ocorreram nos primeiros anos de
injeções sem divisão de fluxo e na coluna em CGAR.
Essas discrepâncias foram contornadas e passaram
a ser compreendidas após a definição da lacuna de
retenção por Grob Jr. (11, 17). Portanto, é interessante
caracterizar as duas situações possíveis para a
extremidade da coluna capilar: um trecho sem fase
estacionária, chamado lacuna de retenção (Figura
5A), ou a FE indo até a ponta do capilar (Figura 4A);
com as FE resistentes ao aquecimento disponíveis,
isso não seria um problema. É, portanto, importante
saber não só as características da coluna, mas também
como foi tratada a extremidade que será conectada ao
injetor.
Assim sendo, é necessário atentar para
o comportamento de três grupos de moléculas
(solvente, analitos de ponto de ebulição baixo e alto)
em relação à temperatura do capilar, bem como as suas
temperaturas de eluição. A temperatura de eluição dos
analitos (TEa) é relevante quando eles se depositarem
sobre a fase estacionária (Figura 4) ou quando vierem
da lacuna de retenção e alcançarem o filme de fase
estacionária (Figura 5E, mais especificamente, Figura
6B). É preciso reconhecer que a espessura de FE no
início do filme é gigantesca (0,1 a 0,3 µm) quando
comparada com o tamanho das moléculas. O efeito
de captura, devido à solubilização dos analitos pelo
volume enorme de FE, leva a uma TEa muito superior
à temperatura necessária para mobilizar os analitos da
superfície da lacuna de retenção. Isso resulta em uma
velocidade de migração dos analitos muito maior
na lacuna de retenção do que a dos analitos que já
atingiram na FE, na mesma temperatura (Figuras 6A
e 6B).
A lacuna de retenção exerce várias
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funções, e suas características podem ser otimizadas
independente da coluna capilar estar conectada ao
sistema, ao invés de ser parte integrante da coluna.
E, como um capilar de FE colocado antes da FE não
afeta a resolução (por causa do efeito focalizador da
FE), é possível acoplar uma lacuna de retenção até
mesmo em uma coluna que já tenha uma lacuna de
características diferentes (Quadro 1).

4.2 Associação entre volatilidade, estrutura
do capilar e a temperatura
A eliminação do alargamento de banda
no espaço (veja 4.1) é factível caso seja possível
reagrupar as moléculas dos analitos separadamente
do solvente na zona encharcada no início do capilar.
Como se vê na Figura 4B - E, uma vez depositada
sobre a FE, a zona encharcada é submetida às suas
características de retenção. Após a dispersão das
moléculas, não há como reuni-las novamente.
Apenas a presença da lacuna de retenção permite um
comportamento discriminatório a ser usado com esse
objetivo. Dois processos são prevalentes, o efeito do
solvente (“solvent effect”) e a captura a frio na fase
estacionária (“cold trap in the stationary phase”).
Na lacuna de retenção, o efeito do solvente
(Figura 5) pode ser explicado por uma interpretação
livre da Lei de Raoult para líquidos miscíveis.
O solvente, sendo mais volátil, é continuamente
evaporado pela passagem do gás de arraste na parte
posterior da zona encharcada (Figura 5B). A pressão
de vapor dos analitos é suprimida pela abundância
do solvente (xs >> xa) e sua volatilidade (ps > pa) na
expressão Pt = ps . xs + pa . xa , em que xs + xa = 1; xs
e xa sendo as frações molares do solvente e analitos
e ps e pa as pressões parciais de vapor do solvente e
analitos, respectivamente. Claramente a quantidade
de moléculas na fase vapor (Pt) será dominada pelas
moléculas do solvente uma vez que [ps . xs] >>> [pa
. xa].
Uma vez os analitos “abandonados” atrás
da região encharcada remanescente, eles passam a
ter sua própria pa, uma vez que ps . xs = 0 e xa = 1.
Aqueles com alguma volatilidade na temperatura
do capilar serão evaporados pelo gás de arraste e
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Figura 6. Efeito parcial de espalhamento – focalização causada por combinações específicas de afinidade química e volatilidade
entre o solvente e os analitos. A – Espalhamento das moléculas do analito na lacuna de retenção. B – Focalização por “captura
a frio” na fase estacionária devido à temperatura de eluição elevada (ETa) dos analitos. C – Focalização incompleta devido à
temperatura de eluição baixa dos analitos. D – Captura parcial fraca pelo solvente resultando em pico com formato de “banco”.
E – Captura parcial forte resultando em pico em formato de “cadeira”. Ti – temperatura na parte inicial do capilar, no momento
da injeção. Tc – temperatura do forno de colunas após início do programa de temperatura.
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Quadro 1. Características e funções da lacuna de retenção (atualizado da referência [11]).

Capilar desativado; desativação compatível com o solvente da alíquota reduz o alargamento de banda no espaço.
D.I. ≥ D.I. da coluna.
Comprimento usual 3 m. Capilares mais compridos podem ser necessários, caso o solvente não seja compatível
com a superfície interna da lacuna de retenção ou caso sejam injetados alíquotas maiores do que > 5 ml. Injeções
de volumes grandes (até 1 mL) podem exigir lacunas extremamente longas, mas esse capilar vazio adicionado
antes da fase estacionária não afeta a resolução (devido à focalização dos analitos antes ou no início da fase
estacionária).
A lacuna pode ser parte da coluna capilar, ou idealmente conectada à mesma, o que permite sua troca quando
suja ou quando da presença de sítios ativos, devido ao uso.
Permite a ocorrência da captura a frio na FE, com a focalização dos analitos; para tal, a retenção na FE (kFE)
deve ser ao menos 10 vezes maior do que a da lacuna de retenção (kLR): kFE ≥ 10 . kLR .
Funções
Atuar como coluna de guarda, reduzindo a possibilidade de analitos não voláteis ou componentes da matriz
chegarem à FE.
Indispensável para o efeito do solvente e para a captura a frio na FE. Portanto, necessária para injeções sem
divisão de fluxo e na coluna a frio.
Se D.I. > D.I. coluna, auxilia na injeção na coluna de capilares de diâmetro pequeno (D.I. ≤ 0,15 mm). Também
facilita o emprego de injetores automáticos na injeção na coluna a frio. Seu volume interno maior também
permite acomodar volumes maiores de alíquota, quando volumes grandes forem injetados em colunas de
diâmetro interno usual ou de diâmetro pequeno.

transportados até que atinjam a parte posterior da
zona encharcada (Figura 5C). Então, a Lei de Raoult
é reestabelecida e eles condensam, sendo substituídos
na fase vapor por moléculas do solvente. Esse
processo se repete indefinidamente, focalizando os
analitos atrás da região encharcada até que o solvente
evapore completamente (Figuras 5D e E). Nesse
momento, os analitos que têm volatilidade suficiente
para migrar atrás da região encharcada pelo solvente
permanecem focalizados em uma banda estreita.
Analitos que tenham pressão de vapor muito baixa
ficam depositados ao longo da lacuna de retenção.
Usualmente, o programa de temperatura do forno
de colunas é iniciado, e o aumento de temperatura
eleva a pressão de vapor desses analitos na sequência
do processo. Os analitos focalizados irão migrar
conjuntamente (Figura 5E), e aqueles dispersos
passarão à fase vapor com uma banda de distribuição
da largura da região previamente encharcada
(Figura 6A a C).
A distribuição alargada e nem sempre
uniforme de analitos, resultante desse processo,
encontra uma outra oportunidade de ser revertida
para uma banda estreita. Uma focalização análoga à
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do efeito do solvente ocorrerá quando as moléculas
atingirem o início da FE (Figura 6B). As moléculas
são mobilizadas por falta de retenção na lacuna,
mas a temperatura não será alta o suficiente para
fazê-las eluir da FE. Para tal, precisam esperar que a
sua temperatura de eluição seja atingida (TEa). Assim
sendo, as condições para uma captura a frio na fase
estacionária estão definidas, e todos os analitos são
novamente focalizados. Para que isso seja eficaz, é
preciso que haja um mínimo de diferença de retenção
entre a lacuna e a FE (Quadro 1). Caso o capilar seja
desativado, a camada de desativação pode conferir
ligeira retenção à lacuna de retenção e, por outro
lado, colunas com filmes delgados de FE (< 0,15 µm)
terão retenção consideravelmente reduzida. Isso pode
resultar em focalização incompleta na FE, pois os
analitos vindos da lacuna de retenção à temperatura
mais alta devido à sua retenção residual podem
alcançar a FE já com sua TEa (Figura 6C).
Para analitos com pressão de vapor muito
baixa, a captura a frio seria a melhor escolha. Poderia
ser eficaz até mesmo com a injeção na coluna a frio,
se um gradiente abrupto (Tc > PEs) for estabelecido
na lacuna de retenção entre a região de deposição
www.scientiachromatographica.com

da amostra líquida e o restante do capilar. A zona
encharcada, ao se deslocar e atingir a região aquecida,
terá o solvente vaporizado, enquanto os analitos
permanecem focalizados.

4.3 A relevância da afinidade química no
processo de focalização
Mesmo se o solvente e os analitos tiverem
pequena diferença de estrutura química, sua
miscibilidade pode ser afetada, e o comportamento
não seguirá mais estritamente a Lei de Raoult,
deslocando-se no sentido da Lei de Dalton para
substâncias imiscíveis. Assim, analitos e solvente se
comportariam como se estivessem no estado puro,
isto é Pt = ps + pa . Esse comportamento impede o
efeito do solvente e assim, ao invés de focalizada, a
banda inicial será ampliada. Caso a temperatura do
capilar seja similar à TEa, a captura a frio na fase
estacionária não ocorrerá, e a banda larga inicial
impedirá que haja resolução.
A combinação de solubilidade parcial
com volatilidade alta, semelhante aos PEs e TEa,
resultará em picos baixos e com largura similar à do
solvente, apesar da pequena quantidade dos analitos.
Isso é explicado como resultante da captura parcial
pelo solvente. Parte das moléculas do analito fica
retida no solvente, enquanto algumas se volatilizam
junto com o solvente. Assim sendo, o resultado é o
espalhamento de um número menor de moléculas
do analito, enquanto o solvente evapora. Dada a
quantidade enorme do solvente, ele satura a fase
gasosa e depende da passagem do gás para que sua
evaporação progressiva ocorra. O pico do solvente
fica muito largo e alto, e os picos dos analitos ficam
com a mesma largura, mas menos intensos. Esse
formato foi chamado de “banco” por Grob Jr. e resulta
de uma captura parcial fraca (Figura 6D). Quando
uma parcela das moléculas de cada analito sofre o
efeito do solvente e o restante, a captura parcial fraca,
o conjunto é dito sofrer uma captura parcial forte
(Figura 6E), cujo aspecto é de uma cadeira com o
espaldar alto. Portanto, esses fenômenos impedem a
captura integral necessária para a correta focalização
pelo efeito de solvente (Figura 5B a E) [8].

A afinidade do solvente pela superfície da
lacuna de retenção ou FE (quando ele se depositar
sobre ela, o que deveria ser evitado) é importante. A
afinidade cria um atrito para a zona encharcada em
expansão, o que reduz o seu comprimento. Também
garante que a região de encharcamento seja uniforme.
Se o solvente e a superfície forem quimicamente
diferentes, a incompatibilidade pode resultar na
deposição de gotículas de líquido ao invés de um filme
uniforme. Isso criará agrupamentos de moléculas e a
ausência de focalização da distribuição inicial, o que
resultará em uma série de picos para cada analito,
cada um gerado a partir de um dos agrupamentos nas
gotículas. O mesmo ocorrerá quando analitos voláteis
chegarem à FE, pois somente serão capturados
efetivamente quando suas estruturas forem similares
às da fase estacionária.

5 Distorção de picos devido a outros fatores
Muito cuidado deve ser tomado na seleção
de variáveis da injeção com divisão de fluxo, pois
injeções sem divisão podem ser consideradas como o
“extremo” da injeção com divisão, quando o fluxo na
purga do divisor for zero. Condições que podem forçar
um comportamento similar à injeção sem divisão (por
exemplo, condensação maciça do solvente no início
do capilar) podem criar uma região encharcada que
necessitará de focalização como se fosse uma injeção
sem divisão de fluxo [18].
Analitos mais voláteis que o solvente
podem ser de interesse em certos casos. Se forem
necessárias injeções diferentes da injeção com
divisão, não há como implementar os efeitos de
focalização supramencionados. Portanto, a saída
é estabelecer condições de “não captura” para os
analitos, escolhendo um solvente ruim para eles, o
qual não conseguirá capturá-los. As poucas moléculas
dos analitos mais voláteis, pouco solúveis, serão
volatilizadas instantaneamente da região encharcada
antes da saída do solvente. Isso resultará num pico
mais largo que o usual (mas muito mais estreito que
os picos capturados parcialmente das Figuras 6D e
6E). É importante ressaltar que um número pequeno
de interferentes nessa faixa de massa molecular não
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demanda alta resolução para que se obtenha uma
separação adequada. [18].
Algumas vezes, picos muito abundantes
podem perturbar a distribuição de picos vizinhos
menores, resultando em um efeito similar ao efeito
de solvente. Se ocorrer captura integral ou parcial,
um pico mais fino ou distorcido poderá resultar desse
processo. [19].
A análise de substâncias orgânicas em nível
de traços em água tem muitas aplicações, mas é um
desafio para os parâmetros de focalização. Isso pode
ser contornado por uma injeção do tipo sem divisão
de fluxo com captura a frio. Empregando uma FE
espessa apolar e uma Tc inicial acima de 100 oC, a
água não será capturada, mas os compostos orgânicos
serão capturados, porque sua TEa será maior do que
100 oC no filme espesso. Os picos serão mais largos
do que o usual, mas, novamente, nessa faixa de massa
molecular, a resolução não precisa ser muito grande
[20].
É claro que não se devem esquecer as duas
distorções mais comuns que não são relacionadas
à injeção, isto é, a cauda resultante da presença de
centros ativos e a cauda frontal característica de
sobrecarga da FE pelo excesso de analito [21, 22].
Ambas podem ser facilmente diagnosticadas e
corrigidas, seja pelo emprego de uma coluna mais
inerte, seja pela diluição da amostra / aumento da
razão de divisão, respectivamente.
Outra causa de distorções estranhas é o
acúmulo de sujeira na câmara de vaporização ou
no início do capilar (ou na lacuna de retenção, se
presente) [23-26]. Boas práticas de limpeza são
suficientes, exceto em amostras muito sujas. A troca
do encamisamento de vidro (“liner”) e da lacuna de
retenção (se independente da coluna) eliminará esses
efeitos, bem como ajudará a proteger a coluna.

6 Comentários finais
É interessante que regras simples sejam
definidas pelo cromatografista em relação às variáveis
que influenciam suas aplicações analíticas. Assim,
apenas se picos mais largos que o usual ou distorcidos
aparecerem, será necessária uma avaliação detalhada
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das variáveis discutidas aqui. Espera-se que, dessa
forma, a maioria dos problemas relacionados à
injeção sejam evitados. Se ainda assim o aspecto
dos cromatogramas continuarem desafiando uma
explicação viável, os livros fantásticos de Grob Jr.
[12-13] são recomendados, pois cobrem de maneira
abrangente e detalhada outros aspectos, menos
comuns, relacionados às injeções.

7 Conclusão
Os tipos de injeção e transferência de
alíquotas para a coluna capilar em injetores com e sem
divisão de fluxo e na coluna foram revisados, bem
como a natureza e relevância da lacuna de retenção.
As bases para uma abordagem simples e direta para
injeções que resultem em bandas iniciais estreitas,
vitais para se alcançar a alta resolução em CG, foram
apresentadas.
Se o analista desejar obter todo o poder
de separação da CGAR, é indispensável que se
familiarize com esses processos de injeção.
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Resumo
Com o objetivo de aumentar a detectabilidade de
métodos empregando a eletroforese capilar, várias técnicas de
pré-concentração on-line foram desenvolvidas nos últimos anos.
Essas técnicas, reunidas em quatro diferentes classes (stacking,
dynamic pH junction, transient isotachophoresis e sweeping),
permitem que o volume de amostra inserido no capilar seja
aumentado, sem causar perda de eficiência e resolução. Com isso,
podem-se obter limites de detecção e quantificação semelhantes
àqueles obtidos com outras técnicas, como, por exemplo, a
cromatografia líquida de alta eficiência. Este trabalho discute os
fundamentos dessas técnicas de pré-concentração.

Abstract
In order to increase the detectability of capillary
electrophoresis methods, several on line pre-concentration techniques
have been developed in recent years. These techniques, grouped
in four different classes (stacking, dynamic pH junction, transient
isotachophoresis and sweeping), make possible to increase the
sample volume introduced in the capillary without loss of efficiency
and resolution. As a result, detection limits and quantification
limits similar to those obtained using other techniques such as
high-performance liquid chromatography can be obtained. In this
report, the fundamental aspects of these on line pre-concentration
techniques are discussed.
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1 Introdução
Nas últimas décadas, houve avanços
importantes na área das ciências da separação,
os quais estão permitindo a obtenção de métodos
altamente confiáveis para apoiar os estudos em
várias áreas do conhecimento que exigem a análise
quali e quantitativa dos constituintes de amostras
complexas. Entre as técnicas de separação que podem
ser usadas no desenvolvimento desses métodos,
especial atenção tem sido dada à eletroforese
capilar (CE), principalmente por causa da elevada
eficiência (500.000 a 700.000 pratos teóricos/m) que
é característica dessa técnica (1). Tal característica
permite a separação de compostos similares, evitando
a interferência de outros componentes da matriz,
impurezas, produtos de degradação, etc. Essa
eficiência elevada também contribui para melhorar a
detectabilidade dos métodos, aumentando a relação
sinal / ruído.
CE é uma técnica muito versátil, que permite
a análise de moléculas iônicas, ionizáveis, neutras,
micro ou macromoléculas, sem qualquer necessidade
de modificação instrumental especial. A separação
desejada pode ser obtida simplesmente mudando a
solução de eletrólitos no interior do capilar. Além
disso, o desenvolvimento do método pode ser rápida
e automaticamente executado devido à simplicidade
da técnica (2).
Embora os métodos de CE possam ser
desenvolvidos com soluções de eletrólitos não
aquosos (3), o uso de soluções aquosas é muito mais
frequente. Dessa forma, a baixa produção de resíduos
químicos é uma vantagem adicional da CE.
O tempo de análise curto, frequentemente
encontrado em CE, também é uma característica
importante. Por último, a CE é considerada uma
técnica de baixo custo. Mesmo quando reagentes
de alto custo são necessários para uma análise
específica, como seletores quirais para separações
de enantiômeros, o consumo deles não impede a
utilização da técnica para análises de rotina (4).
As vantagens citadas acima têm tornado
a CE extremamente atrativa em várias áreas. Na
área farmacêutica, a CE tem sido utilizada, por
exemplo, para a análise de fármacos e metabólitos
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em matrizes biológicas e no controle de qualidade
de matéria prima e medicamentos (5). Os recentes
avanços no acoplamento da CE com a espectrometria
de massas (CE-MS), fazem-na particularmente
atrativa na área ambiental e para a avaliação de
contaminantes em alimentos (6). Estudos na área de
genômica, metabolômica e proteômica também têm
se beneficiado de forma bastante intensa dos avanços
observados em CE (7).
Como toda técnica analítica, a CE
também apresenta limitações, e a principal delas
está relacionada com a baixa detectabilidade,
principalmente quando se emprega detectores
por absorção no UV-VIS, os mais comuns nos
equipamentos disponíveis comercialmente. Essa
baixa detectabilidade é causada, por um lado, pela
reduzida quantidade de amostra injetada no capilar.
O volume típico de um capilar empregado em CE é
da ordem de microlitros, portanto volumes de injeção
da ordem de poucos nanolitros são necessários para
manter a característica de alta eficiência da técnica.
Outro fator que leva à baixa detectabilidade da
CE é o caminho óptico na região onde acontece a
detecção, que é da ordem de 50 a 100 µm, ou seja,
aproximadamente 100 vezes menor que nas celas de
detecção usadas em equipamentos convencionais de
cromatografia líquida de alta eficiência (8).
Um aumento da detectabilidade pode ser
obtido por meio do uso de técnicas adequadas de
preparação das amostras que permitem a concentração
do analito, ou sistemas de detecção mais sensíveis,
tais como o detector por fluorescência induzida por
laser (LIF), o detector por quimioluminescência e o
detector eletroquímico. Os dois primeiros permitem
aumentos de detectabilidade da ordem de 1000 vezes
quando comparados com detectores por absorção no
UV-VIS; o emprego de detectores eletroquímicos não
resulta em ganho significativo de detectabilidade, mas
eles possuem a vantagem de poder ser usados com
celas diminutas de detecção, da ordem de fentolitros
(8).
Uma outra alternativa para melhorar as
características de detectabilidade da CE é aumentar
o volume de amostra inserido no capilar sem causar
perda de eficiência e resolução. Essas técnicas são
conhecidas como técnicas de pré-concentração
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on-line. Nesse caso, um volume grande de amostra
é introduzido no capilar por injeção hidrodinâmica
ou eletrocinética e, antes da separação, os analitos
são focalizados em uma banda estreita. As principais
técnicas empregadas para esse propósito serão
discutidas a seguir.
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o analito atinge a região do capilar preenchida com
o BGE (de maior concentração), sua velocidade
de migração será reduzida, fazendo com que
haja o empilhamento (Figura 1). A diminuição da

2 Técnicas de pré-concentração on-line
A maioria das técnicas de pré-concentração
on-line é baseada em mudanças na velocidade de
migração do analito na solução em que a amostra
foi preparada e na solução de eletrólitos empregada
na separação (BGE). Essa mudança na velocidade
de migração é causada por uma mudança no campo
elétrico entre as duas zonas ou por uma mudança
na carga efetiva do analito. Outras técnicas de
pré-concentração são baseadas em princípios
cromatográficos. Nesse caso, a velocidade de
migração do analito complexado com uma
pseudofase estacionária é diferente da velocidade
de migração do analito livre (8). Várias técnicas de
pré-concentração têm sido descritas na literatura e,
muitas vezes, denominações distintas têm sido dadas
para procedimentos baseados nos mesmos princípios,
mas, de maneira geral, esses procedimentos podem
ser reunidos em quatro classes: stacking, dynamic
pH junction, transient isotachophoresis e sweeping
(1, 8). Optou-se por manter as denominações originais
na língua inglesa para melhor orientar os leitores em
buscas futuras na literatura.
2.1. Stacking
A maneira mais simples de se obter o efeito
stacking (empilhamento) é dissolver a amostra em
uma solução mais diluída (normalmente 10 vezes)
que o tampão que será empregado na análise,
introduzi-la no capilar por injeção hidrodinâmica e,
em seguida, aplicar a tensão. Esse procedimento é
denominado normal stacking mode (NSM) (8) ou
field-amplified sample stacking (FASS) (1). Nesse
caso, a intensidade do campo elétrico será maior na
região de baixa condutividade, portanto a velocidade
do analito carregado nessa região será maior; quando

Figura 1. Esquema representando o stacking quando a
amostra é dissolvida em um tampão mais diluído que o
BGE. (A) Injeção hidrodinâmica da amostra dissolvida em
um tampão diluído. (B) Aplicação da tensão e empilhamento
dos analitos devido à diminuição de suas velocidades
eletroforéticas quando entram na região do tampão mais
concentrado. (C) Stacking completo.

condutividade da amostra também pode ser
conseguida pela adição de um solvente orgânico,
como acetonitrila (9). Com esse procedimento, a
banda larga de injeção, ocasionada pelo maior volume
de amostra inserido no capilar, é comprimida em uma
banda estreita, permitindo não só um aumento na
detectabilidade do método mas também na eficiência
(10). Esse procedimento pode ser empregado para
a concentração de espécies carregadas; cátions são
concentrados na frente da banda da amostra, enquanto
que ânions são concentrados na região posterior da
banda (9). Aumentos de detectabilidade na ordem de
10 a 100 vezes são normalmente obtidos (8, 11). A
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necessidade do BGE ter força iônica maior que a da
amostra é uma limitação para amostras com alta força
iônica, como fluidos biológicos (1).
Para obter maior eficiência de concentração,
dois procedimentos alternativos têm sido
empregados: head-column field-amplified sample
stacking (HC-FASS) e large volume sample stacking
(LVSS) (1).
No procedimento HC-FASS (também
chamado field-amplified sample injection, FASI),
um plug de água é injetado no capilar imediatamente
antes da introdução da amostra por injeção
eletrocinética. Esse plug de água faz com que haja
a produção de um forte campo elétrico na entrada
do capilar, permitindo que analitos carregados sejam
rapidamente introduzidos no capilar e concentrados
na região limite de baixa condutividade e o BGE
(Figura 2). Para injeção de espécies carregadas

Figura 2. Esquema representando a técnica head-column
field-amplified sample stacking (HC-FASS). (A) Injeção
hidrodinâmica de um plug de água. (B) Injeção eletrocinética
da amostra dissolvida em um tampão mais diluído que o
BGE. (C) Concentração dos analitos na interface entre o
plug de água e o BGE. (D) Início da separação.
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positivamente, emprega-se polaridade positiva e,
para a injeção de espécies negativas, emprega-se
polaridade negativa. Como a velocidade dos analitos é
muito maior que o fluxo eletroosmótico (EOF), apenas
uma porção insignificante do solvente da amostra é
introduzido no capilar. Fatores de concentração da
ordem de 1000 vezes são normalmente obtidos (1).
O procedimento LVSS se caracteriza pela
introdução de uma grande quantidade de amostra no
capilar (aproximadamente 2/3 do capilar ocupado
pela amostra) (9) e é útil para análise de amostras
muito diluídas. Existem duas versões. No LVSS com
mudança de polaridade, a amostra é dissolvida em
um tampão de baixa condutividade, introduzida no
capilar por pressão e, em seguida, aplica-se a tensão
de empilhamento. A polaridade da tensão durante
o empilhamento da amostra é escolhida em função
da carga das espécies que se deseja separar, e essa
polaridade é contrária à utilizada para separação
e detecção. Por exemplo, o eletrodo negativo na
extremidade onde é feita a injeção da amostra é
usado para solutos aniônicos. No caso de solutos
catiônicos, emprega-se um tampão de análise com
aditivo (por exemplo, um tensoativo catiônico) para
inverter o EOF, e a amostra é injetada na extremidade
positiva do capilar (12). Quando se aplica a tensão de
empilhamento, a matriz é removida do capilar pelo
EOF resultante, enquanto as espécies são empilhadas
na interface amostra/eletrólito de análise (Figura
3). O processo de remoção do solvente do capilar é
acompanhado pela intensidade da corrente. Quando
ela atinge de 85 a 99% do valor correspondente ao
capilar completamente preenchido pelo eletrólito de
análise, a aplicação da tensão é interrompida. Em
seguida, a polaridade é invertida, e a análise tem seu
início. Usando esse procedimento, podem-se obter
aumentos de detectabilidade da ordem de 1000 vezes
(1).
Outra versão do LVSS é sem mudança de
polaridade. Para concentração de ânions, o EOF deve
ser reduzido ou deve ser menor que a velocidade
eletroforética dos analitos presentes na amostra.
Para obter esse EOF reduzido, pode-se adicionar um
aditivo ao BGE (tensoativo catiônico) ou usar um
tampão de baixo pH. Para cátions, além do EOF ser
reduzido, ele também deve ter sua direção invertida.
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Isso se consegue usando um BGE com baixo valor
de pH e adicionado de um tensoativo catiônico ou,
então, usando capilares revestidos. Na análise de
espécies carregadas negativamente, por exemplo,
a amostra é preparada em um tampão de baixa
condutividade e introduzida na extremidade catódica
do capilar. A tensão é aplicada para focalização da
amostra e remoção da matriz. As espécies com carga
negativa são completamente focalizadas enquanto
que a matriz é removida. A tensão é mantida durante
todo processo, já que o EOF é sempre menor que a
velocidade eletroforética dos ânions presentes na
amostra (12).

Figura 3. Esquema representando a técnica large volume
sample stacking (LVSS) com mudança de polaridade
para dois analitos aniônicos. (A) Injeção hidrodinâmica
de um grande volume de amostra dissolvida em um
tampão mais diluído que o BGE. (B) Aplicação da tensão
de empilhamento. (C) Inversão da polaridade e início da
separação.
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nas suas velocidades eletroforéticas em diferentes
valores de pH. É utilizado para a concentração de
solutos com características de ácido fraco, base fraca
ou anfóteros (1). Um soluto ácido, por exemplo,
é dissolvido em um tampão ácido e introduzido
hidrodinamicamente no capilar preenchido com o
eletrólito de análise alcalino. Quando uma tensão
positiva é aplicada na extremidade de introdução
da amostra, a zona da amostra é gradualmente
titulada pelos íons hidróxidos do BGE, e o soluto
vai sendo ionizado (carga negativa), resultando na
sua migração em direção ao ânodo e consequente
concentração em uma banda estreita (Figura 4).

Figura 4. Esquema representando a técnica de dynamic pH
junction para um analito ácido. (A) Um plug da amostra
dissolvida em um tampão de pH baixo é introduzido no
capilar previamente preenchido com um tampão de pH alto.
(B) Substituição do vial da amostra pelo vial contendo o
tampão de pH elevado e aplicação da tensão. (C) Analitos
com carga negativa focalizados.

2.2. Dynamic pH junction
O empilhamento por dynamic pH junction
baseia-se em alterações na ionização dos analitos e

Geralmente um tampão de alta concentração,
pH elevado e contendo um eletrólito de baixa
mobilidade eletroforética é necessário como BGE
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para a concentração de ácidos fracos; para compostos
básicos, emprega-se um tampão ácido, de alta
concentração e contendo um íon de alta mobilidade
(8). A concentração de sais na amostra ou a presença
de aditivos neutros como ciclodextrinas não
afetam o processo de pré-concentração. Fatores de
concentração da ordem de 4000 podem ser obtidos
(1).
Em
um
procedimento
alternativo,
denominado pH-mediated stacking (10), um plug
de uma base (hidróxido de sódio ou de amônio)
é introduzido eletrocineticamente no capilar,
imediatamente após a introdução da amostra contendo
os compostos ácidos que se deseja separar. Com a
aplicação da tensão, a base titula o BGE, resultando
em uma banda de baixa condutividade e consequente
concentração do analito (na forma aniônica) na
interface entre a banda de baixa condutividade e o
BGE (9).

a eficiência do processo de concentração. Analitos
carregados e neutros podem ser pré-concentrados
usando pseudofases estacionárias carregadas.
Pseudofases estacionárias neutras permitem apenas
a concentração de solutos carregados (13). Para
solutos com alta afinidade pelas micelas, é possível
obter fatores de concentração da ordem de 5000 vezes
(8).

2.3. Sweeping
Sweeping é uma poderosa técnica de
pré-concentração on-line que melhora a detectabilidade
da CE, permitindo a introdução de grandes volumes de
amostra sem comprometer a eficiência. O mecanismo
de pré-concentração baseia-se na interação dos
analitos com uma pseudofase estacionária (micelas,
microemulsões, ciclodextrinas, etc) que penetra na
zona da amostra. Portanto, a condição básica para
que o sweeping ocorra é que a solução da amostra
não contenha essa pseudofase estacionária (1, 13). A
amostra dissolvida em um tampão isento da micela é
introduzida no capilar por injeção hidrodinâmica, e
o capilar é então imerso nos recipientes que contêm
o BGE adicionado da pseudofase estacionária (por
exemplo, dodecilsulfato de sódio em concentração
acima da concentração micelar crítica necessária para
se ter as micelas). Quando se aplica a tensão, a micela
migra para a zona da amostra extraindo os analitos
e concentrando-os em uma banda estreita (Figura
5). Essa concentração ocorre devido a processos de
partição, complexação ou qualquer interação entre
os analitos e o aditivo. Quanto maior for a interação
do analito pela pseudofase estacionária, maior será
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Figura 5. Esquema representando a técnica sweeping
de pré-concentração on line. (A) Um plug da amostra
dissolvida no tampão é introduzido hidrodinamicamente em
um capilar preenchido com o mesmo tampão e detergente
aniônico para formação das micelas. (B) Aplicação da
tensão que faz com que as micelas entrem no capilar no
lado catódico (C) Focalização dos analitos neutros nas
micelas. (D) Processo de separação.

2.4. Transient isotachophoresis
A transient isotachophoresis é um método
de pré-concentração caracterizado pelo uso da
isotacoforese na etapa de concentração dos analitos
e da eletroforese capilar de zona (CZE) na etapa
de separação. Para que isso aconteça, a amostra
é introduzida no capilar entre uma banda de um
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eletrólito líder, selecionado de tal forma que ele
tenha mobilidade maior que qualquer componente
da amostra que se deseja separar e um eletrólito
terminador, cuja mobilidade é menor que a de
qualquer componente da amostra (9). Quando a
tensão é aplicada, o campo elétrico desenvolvido
em cada banda será inversamente proporcional à
sua condutividade, que depende da mobilidade e
concentração de cada soluto. Portanto, na região do
eletrólito líder (alta mobilidade), será desenvolvido
um campo elétrico pequeno. Quando os íons da
amostra entram nessa região, suas velocidades
serão reduzidas. Na região do eletrólito terminador
(baixa mobilidade), o campo elétrico será elevado,
e a velocidade do analito que entra nessa região
será aumentada (Figura 6). À medida que o processo

Figura 6. Esquema representando a técnica transient
isotachophoresis. (A) Introdução da amostra no capilar
entre o eletrólito líder (LE) e eletrólito terminador (TE).
(B) Aplicação da tensão e focalização das bandas. (C)
Eletrólito terminador substituído pelo BGE e início da
separação.

continua, os analitos presentes na amostra serão
focalizados em bandas estreitas entre as duas
bandas dos eletrólitos líder e terminador (2). Após a
focalização das bandas, o processo de separação por
CZE tem início, substituindo o eletrólito terminador
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pelo tampão de análise. A transient isotachophoresis
permite obter aumentos de detectabilidade na ordem
de 100 a 1000 vezes (9).
Em um procedimento alternativo, um dos
componentes da amostra presente em concentração
elevada pode atuar como eletrólito terminador ou
líder. Na análise de matrizes biológicas, o cloreto
normalmente presente pode atuar como eletrólito líder
na análise de compostos aniônicos, enquanto o sódio
pode ser o eletrólito líder na análise de compostos
catiônicos (14).

2.5. Técnicas de pré-concentração combinadas
A combinação de duas técnicas de
pré-concentração pode resultar em um ganho
considerável na detectabilidade de um método. A
análise dos metabólitos da heroína, incluindo morfina,
codeína e 6-acetilmorfina em urina foi descrita por
Jong et al. (15), empregando um procedimento
duplo de pré-concentração da amostra denominado
cation-selective exhaustive injection and sweeping.
O capilar foi inicialmente preenchido com tampão
fosfato 50 mM, pH 2,5:metanol (70:30), seguido
de um tampão de alta condutividade (100 mM). As
amostras foram introduzidas no terminal anódico do
capilar por injeção eletrocinética. Com a aplicação
da tensão (polaridade normal), os analitos carregados
positivamente entraram no capilar com alta velocidade.
Quando os analitos chegam na região do tampão de
concentração elevada, a velocidade é reduzida. Em
seguida, a polaridade da tensão é alterada, permitindo
a entrada das micelas dodecilsulfato de sódio do
recipiente do terminal catódico para dentro do capilar.
Nesse momento, acontece a pré-concentração por
sweeping. Utilizando esse procedimento, os autores
conseguiram obter limites de detecção de 10 ng/mL.
Liu et al. (16) combinaram LVSS e
dynamic pH junction para análise de glicoformas
de eritropoetina humana recombinante, obtendo
incrementos na detectabilidade do método da ordem
de 50 a 100 vezes. O capilar foi preenchido com
um BGE de alta condutividade e de baixo pH e, em
seguida, a amostra, dissolvida em uma matriz de
baixa condutividade e pH elevado, foi introduzida no
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capilar por injeção hidrodinâmica. Quando se aplica
a tensão negativa, os analitos aniônicos movem-se
em direção ao detector e são concentrados no limite
entre a região de amostra e o BGE. Quando a corrente
atinge 95 – 99% do valor original, a polaridade do
eletrodo é invertida, e a separação por CZE tem seu
início.

3 Conclusões
As técnicas de pré-concentração on-line
permitem a concentração de analitos presentes
nas amostras em nível de traços, melhorando
a detectabilidade dos métodos e, por causa da
concentração dos analitos em bandas estreitas,
separações mais eficientes são também obtidas.
Pode-se afirmar, com certeza, que os avanços que estão
ocorrendo no desenvolvimento dessas técnicas é um
dos principais fatores responsáveis pela viabilidade
da CE na análise de traços. Os quatro princípios de
pré-concentração discutidos aqui, stacking, dynamic
pH junction, transient isotachophoresis e sweeping,
têm sido usados em centenas de métodos descritos na
literatura. Aumentos de detectabilidade dos métodos
da ordem de 100 a 1000 vezes são bastante comuns,
podendo chegar a 100.000 vezes em aplicações
específicas.

76

Referências Bibliográficas
1. L. A. Kartsova, E. A. Bessonova. J. Anal. Chem., 64,
326 (2009).
2. R. Weinberger, “Practical capillary electrophoresis”,
Academic Press, San diego, USA, 2000, 462 p.
3. L. Geiser, J.-L. Veuthey. Electrophoresis, 30, 36 (2009).
4. P. Mikuš, K. Maráková. Electrophoresis, 30, 2773
(2009).
5. L. Suntornsuk. Anal. Bioanal. Chem. 398, 29 (2010)
6. V. R. Robledo, W. F. Smyth. Electrophoresis, 30, 1647
(2009).
7. E. Oh, M. N. Hasan, M. Jamshed, S. H. Park, H.-M.
Hong, E. J. Song, Y. S. Yoo. Electrophoresis, 31, 74
(2010).
8. S. L. Simpson Jr., J. P. Quirino, S. Terabe. J. Chromatogr.
A, 1184, 504 (2008).
9. M. D. L. de Moraes, S. L. de Moraes, E. A. Pereira, M.
F. M. Tavares. Quim. Nova, 32, 1041 (2009).
10. Z. Malá, L. Křivánková, P. Gebauer, P. Boček.
Electrophoresis, 28, 243 (2007).
11. K. Sueyoshi, F. Kitagawa, K. Otsuka. J. Sep. Sci. 31,
2650 (2008).
12. J. P. Quirino, S. Terabe. J. Chromatogr. A, 902, 119
(2000).
13. A. T. Aranas, A. M. Guidote Jr., J. P. Quirino. Anal.
Bioanal. Chem., 394, 175 (2009).
14. M. Urbánek, L. Křivánková, P. Boček. Electrophoresis,
24, 466 (2003).
15. Y.-J. Jong, Y.-H. Ho, W.-K. Ko, S.-M. Wu. J.
Chromatogr. A, 1216, 7570 (2009).
16. J. Liu, Z. Liu, M.-C. Kang, S.-C. Liu, H.-Y. Chen. J.
Sep. Sci., 32, 422 (2009).

www.scientiachromatographica.com

“SIMCRO 2010 e ReCAFluB MEETING REPORT”
4° Congresso Brasileiro de Cromatografia e Técnicas Afim e Primeiro Workshop sobre Resíduos
e Contaminantes em Alimentos e Fluidos Biológicos
Fernando M. Lanças
Universidade de São Paulo, Instituto de Química de São Carlos
13560-970 São Carlos (SP)
flancas@iqsc.usp.br

Introdução
Entre 14 e 16 de setembro de 2010,
realizou-se, no Arts and Convention Center de
Campos do Jordão (SP), o 4o Simpósio Brasileiro de
Cromatografia e Técnicas Afins (SIMCRO 2010).
Juntamente com o evento, aconteceu o primeiro
Workshop sobre Resíduos e Contaminantes em
Alimentos e Fluidos Biológicos (ReCAFluB).
Mais de 600 pessoas se inscreveram neste que foi
o maior evento nacional dedicado exclusivamente
à cromatografia e técnicas relacionadas. Promovido
pelo Instituto Internacional de Cromatografia (IIC),
em conjunto com o Comitê Científico e Comitê
Organizador, o evento contou com um amplo e
diversificado programa técnico e científico, cobrindo

praticamente todas as técnicas de separação e afins
(técnicas de preparo de amostra, espectrometria de
massas e outras).
Quatro
cursos
de
curta
duração
(“short-courses”), oferecidos antes da abertura do
congresso, cobriram diferentes técnicas da separação:
Avanços Recentes em HPLC, coordenado por Maria
Eugênia Queiroz; LC-MS e LC-MS/MS, coordenado
por Fernando Lanças; Avanços Recentes em GC
Capilar e GC-MS, coordenado por Elena Stashenko
e Determinação de Resíduos e Contaminantes em
Alimentos e Fluidos Biológicos, coordenado por
Álvaro Santos Neto. Os cursos pré-congresso foram
organizados, coordenados e ministrados por líderes
nacionais e internacionais em suas especialidades.
Cerca de 100 pessoas participaram dos quatro cursos.

Figura 1 . Arts and Convention Center de Campos do Jordão
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Cinco Conferências Plenárias foram
apresentadas por líderes internacionais em suas
respectivas áreas de atuação: Peter Schoenmakers
(University of Amsterdam, The Netherlands); Elena
Stashenko (Universidad Industrial de Santander,
Colombia); Philip Marriott (RMIT University,
Australia); Abdul Malik (University of South Florida,
USA) e José M. Nogueira (University of Lisbon,
Portugal).
Vinte Seminários Técnicos foram organizados
e apresentados pelas empresas patrocinadoras do
evento, contando com enorme participação do público
presente.
Doze Simpósios Satélites, coordenados por
pesquisadores de destaque na área, trataram dos
mais importantes temas da atualidade, de biodiesel
à proteômica; da análise de alimentos e bebidas
a assuntos regulatórios; da análise ambiental à de
fármacos em fluidos biológicos, dentre outros temas
que atraíram o público presente. Os seminários foram
apresentados por vários participantes, com mais de
70 apresentações
orais nos 12
simpósios,
permitindo ao público presente uma visão única e
atual do estado-da-arte e das várias tendências em
cada área de aplicação.
Quase
Quatrocentos
pôsteres
foram
aceitos pela Comissão Científica (dentre mais de
600 submetidos) para apresentação no evento,
credenciando, juntamente com os demais dados
descritos neste relatório, o SIMCRO como o maior
fórum brasileiro dedicado à cromatografia e demais
técnicas da separação.
A Exposição contou com a montagem
de 60 unidades de exposição (estandes),
envolvendo empresas com diferentes atuações
no mercado de cromatografia e outras técnicas de
separação - instrumentação, acessórios, software,
literatura, serviços e outras. Tanto os expositores
quanto os participantes do evento relataram que a
visita à Exposição superou, em muito, as expectativas
de ambas as partes. O grande interesse pela
Exposição foi além do esperado pelos expositores
em número e qualidade, enquanto que a qualidade
da montagem, o conteúdo técnico e o pessoal que
atendeu os participantes agradaram plenamente e em
nada ficaram devendo para as maiores exposições em
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eventos internacionais na área.

Cursos Pré-Congresso (“short-courses”)
O evento contou com várias atividades em
paralelo, iniciando com quatro cursos de curta
duração no dia anterior à abertura do SIMCRO
2010 (13 de setembro, segunda-feira). Os cursos de
um dia de duração tiveram como principal objetivo
discutir com os participantes o “estado-da-arte” das
técnicas em questão do ponto de vista de especialistas
envolvidos no desenvolvimento delas.
O curso de “Cromatografia Líquida
Acoplada à Espectrometria de Massas” (LC/MS/
MS), coordenado pelo Prof. Fernando Lanças do
IQSC-USP, foi o que atraiu o maior número de inscritos,
seguido pelo curso “Determinação de Resíduos
em Alimentos e Fluidos Biológicos”, coordenado
pelo Prof. Álvaro dos Santos Neto, também do
IQSC-USP. O curso que versou sobre o acoplamento
entre Cromatografia Gasosa e Espectrometria de
Massas (GC/MS) foi coordenado pela Profa. Elena
Stashenko, da Universidade Industrial de Santander,
Colômbia, enquanto o curso de Avanços Recentes em
HPLC teve a coordenação da Profa. Maria Eugênia
Queiroz, da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras
de Ribeirão Preto (FFCLRP-USP). Mais de 100
pessoas se inscreveram e participaram dos quatro
cursos, cujos objetivos foram plenamente atingidos.
Os cursos foram encerrados às 17:00 horas,
quando então iniciou-se o Welcome Cocktail, montado
pelo Chef Mané Young, para dar boas-vindas àqueles
que chegavam ao Centro de Convenções para
inscrição e/ou retirada de material do evento.

Terça-feira, 14 de setembro
Sessão de Abertura do COLACRO XII
A sessão de abertura foi realizada no dia 14
de setembro, terça-feira, às 8:30 horas, com a presença
dos membros do Comitê Científico Permanente
do COLACRO, Prof. Fernando M. Lanças
(Presidente), Profa. Maria Eugênia Queiroz e Profa.
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Figura 2 . Sessão de abertura do SIMCRO 2010. Da esquerda para a direita: Profa. Maria Eugênica Queiroz, Prof. Fernando
M. Lanças e Profa. Elena Stashenko, membros do Comitê Científico.

Elena Stashenko. Nessa sessão, o Prof. Fernando
Lanças anunciou a abertura oficial do SIMCRO
2010, iniciando as atividades da manhã com uma
cerimônia de homenagem ao Prof. Remolo Ciola. Em
reconhecimento ao esforço pioneiro do Prof. Ciola,
recentemente falecido, para o desenvolvimento e
divulgação das técnicas cromatográficas no Brasil, a
Comissão Organizadora do SIMCRO elaborou uma
homenagem especial. A homenagem póstuma, a qual
contou com a presença de familiares, consistiu em
uma placa com a foto do homenageado gravada, um
diploma e uma descrição do vitae resumido. Nessa
ocasião, estabeleceu-se, com o patrocínio da empresa
Nova Analítica, a Medalha Ciola a ser entregue nas
próximas versões do evento.
A Profa. Maria Eugênia Queiroz, membro do
Comitê Permanente do SIMCRO, solicitou a palavra
e iniciou uma homenagem ao Prof. Fernando Lanças
pelo conjunto da obra nas areas de cromatografia
e técnicas afins. Um vídeo foi apresentado, com
o registro de várias passagens da vida pessoal e
profissional do Prof. Lanças, o qual não conseguiu
esconder a enorme surpresa por tal apresentação,
assim como a emoção pelo relato de familiares,
amigos e antigos e novos colaboradores no vídeo.

Figura 3 . Neta do Prof. Remolo Ciola, recebendo as
homenagens póstumas ao avô por sua contribuição pioneira
ao desenvolvimento e difusão das técnicas cromatográficas
no Brasil.

A seguir, Peter Schoenmakers apresentou a palestra
de abertura denominada Two-Dimensional Liquid
Chromatography. Tal sessão foi encerrada, e os
presentes, convidados a participarem da abertura da
Exposição de Equipamentos, Acessórios e Literatura,
onde foi servido café e acompanhamentos.
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“Green Chemistry/ Meio Ambiente” teve como
coordenador o Prof. Renato Zanella (UFSM-RS). O
Prof. Fábio Augusto do IQ-UNICAMP coordenou o
seminário “Análise de Compostos Voláteis: Aromas,
Fragrâncias, Óleos”, e o Prof. Álvaro dos Santos Neto
(IQSC-USP)
coordenou
o
“Acoplamento
Cromatogreafia-Espectrometria
de
Massas”.
A excelente audiência e retorno positivo dos
participantes atestaram que a ideia dos Seminários
Técnicos, iniciada no SIMCRO 2006, foi uma
iniciativa feliz e que deverá continuar nos próximos
eventos promovidos pelo IIC.

Figura 4. Palestra Plenária de Abertura, apresentada por
Peter Schoenmakers da University of Amsterdam, the
Netherlands.

A Exposição mostrou um crescimento
superior a 20% em relação ao SIMCRO 2006,
realizado em São Pedro (SP). O número de empresas
expositoras aumentou, assim como o número
médio de estandes de cada empresa e a qualidade.
O público presente mostrou-se bastante satisfeito
com a qualidade da Exposição, na qual as principais
empresas da área de cromatografia, espectrometria
de massas e técnicas relacionadas apresentaram seus
últimos lançamentos para um público especializado
e interessado em conhecer novas opções de
equipamentos e acessórios. Das 10:30 às 12:30
horas, foram realizados oito seminários técnicos,
organizados pelas empresas patrocinadoras do
evento. Os seminários, sempre com boa audiência,
foram apresentados por especialistas das empresas,
muitos dos quais provenientes dos Estados Unidos e
da Europa.
No período da tarde, quatro Simpósios,
denominados Simpósios Satélites, ocorrendo
em paralelo, foram organizados e coordenados
por líderes nacionais e internacionais em suas
áreas de atuação. O seminário I. “Produtos
Naturais/Fitoterápicos” foi coordenado pelo
Prof. Norberto Peporine Leite (FCFRP-USP), II.
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Figura 5. Aspecto da Sessão de Abertura do SIMCRO
2010 e ReCAFluB.

Os pôsteres ficaram em exposição durante
todo o dia, sendo que, das 17:30 às 18:30 horas, ocorreu
uma sessão de discussão deles, com os autores presentes.

Figura 6. Os Seminários Técnicos, organizados e
apresentados pelas empresas patrocinadoras do evento
foram bastante concorridos.
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Figura 7. Vista parcial da Exposição.

As
sessões
foram
muito
concorridas,
com
bastante
discussão
e
troca de informações entre os presentes.
Essa sessão é uma das mais relevantes do
evento, uma vez que possibilita aos interessados
entrarem em contato direto com os autores dos
trabalhos de seu interesse e trocar informações
a respeito deles com quem os desenvolveu.

Um comitê internacional selecionou os melhores
pôsteres de cada dia, os quais receberam vários
prêmios (patrocinados pela SINC do Brasil) na
Sessão de Encerramento do evento. Às 18:30 horas,
as atividades técnicas do dia foram encerradas.
A partir das 19:30 horas, um coquetel de
confraternização, com cozinha coordenada pelo Chef
Mané Young, permitiu a revitalização de antigas
amizades e o estabelecimento de novos contatos em
ambiente bastante descontraido. A música este ve a
cargo do grupo “Nó na Madeira”, músicos estudiosos
da boa música popular brasileira (MPB). Como já é
praxe, a aura musical da MPB completou-se com a
participação especial do violonista e cantor Carlos
Bloch Jr., da EMBRAPA-Brasília.
Essa foi uma forma especial de a Comissão
Organizadora dar as boas-vindas a todos os
participantes do SIMCRO 2010, encerrando as
atividades do dia.

Quarta-feira, 15 de setembro
Figura 8. Os Pôsteres ficaram em visitação durante todo o
dia, havendo no final de cada dia uma Sessão de Discussão
com os autores presentes.

A manhã do dia 15 começou com a
apresentação das Conferências Plenárias: Sampling
of Biogenic Volatile Organic Compounds; pela
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Profa. Elena Stashenko, Universidad Industrial de
Santender, Colombia, seguida de Comprehensive
and Multidimensional GC with Mass Spectrometry,
with Innovative Approaches to NMR Spectroscopy
for Improved Chemical Characterization; pelo Prof.
Philip Marriott da RMIT University, Austrália.
Após a sessão de Conferências Plenárias,
houve um intervalo, quando foram servidos café e
complementos na área da Exposição. Os Pôsteres do
segundo dia já estavam devidamente colocados nos
painéis e abertos à visitação, assim permanecendo até
o final da tarde, quando uma Sessão de Discussão foi
apresentada.
Oito Seminários
Técnicos,
ocorrendo
em paralelo, foram produzidos e apresentados por
patrocinadores do evento, encerrando as atividades
da manhã.
As atividades do período da tarde se
iniciaram com quatro Simpósios Satélites em
paralelo: V.”Resíduos e Contaminantes em
Alimentos”, coordenado por Adélia Araujo do
ITEP-PB; VI. “Técnicas Modernas de Preparo de
Amostras”, coordenado por Maria Eugênia Queiroz
(FFCLRP-USP); VII. “Técnicas Modernas em
HPLC”, coordenado por Isabel Cristina S. Fontes
(IQ-UNICAMP)
e
VIII.
“Caracterização
Cromatográfica de Combustíveis Fósseis e
Renováveis”, coordenado por Fátima Dutra do
CENPES-Petrobrás. Todos foram muito bem
atendidos, suscitando muitas perguntas e grande
participação da plateia, um dos objetivos do evento.
Essa sessão foi seguida por um intervalo para café e
visita à Exposição, após o que ocorreu a sessão de
Discussão dos Pôsteres com os autores presentes, a
qual, mais uma vez, foi uma sessão extremamente
concorrida e com grande troca de experiência entre
os participantes. Às 18:30 horas, as atividades
técnicas do dia foram encerradas. A noite foi livre, de
acordo com o Programa Social do evento, para que
os conferencistas pudessem aproveitar as atrações
da noite de Campos de Jordão, em especial os
restaurantes localizados no Capivari.
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Quinta-feira, 16 de setembro
O último dia de atividades técnicas do
SIMCRO 2010 iniciou-se com duas Conferências
Plenárias voltadas para a área de novas técnicas e
materiais para separações químicas. Abdul Malik,
da University of South Africa, USA, apresentou a
conferência Germania-based Sol-Gel Sorbents and
Stationary Phases in Separation Science, seguido de
José M.F. Nogueira, da Universidade de Lisboa, com
o título New Trends for Soprtion-Based Methods.
Durante o intervalo para café e complementos, houve
intensa visitação à Exposição e à Sessão de Pôsteres,
na qual novos painéis foram fixados, de acordo com
a programação do dia, e estiveram abertos à visitação
até o final da tarde, quando uma Sessão de Discussão
foi realizada. A seguir, oito seminários técnicos
foram organizados e ministrados por empresas
patrocinadoras do evento, até o horário do almoço.
Iniciando as atividades do período da
tarde, quatro Simpósios Satélites abordando temas
de grande atualidade ocorreram em paralelo:
IX. “Cromatografia Gasosa Multidimensional/
Comprehensive”, coordenado
por Elina B.
Caramão da UFRGS-RS; X. “OMICS/Bioanalítica,”
coordenado por Carlos Bloch Jr. da EMBRAPA,
Cenargem-DF; XI. “Avanços Recentes na Análise de
Fármacos em Fluidos Biológicos”, coordenado por
Guilherme Titato do IQSC-USP; e XII. “Aplicações
de Técnicas Cromatográficas e Afins em Análise
Clínica/Toxicológica”, coordenado por Maurício
Yonamine, FCF-USP.
Essas apresentações foram seguidas da
Sessão de Discussão dos Pôsteres do dia, a qual
encerrou as atividades técnicas do evento.

Sessão de Encerramento do SIMCRO 2010
A Sessão de Encerramento iniciou-se às
18:15 horas com a presença dos membros do Comitê
Científico Permanente na mesa diretora (F. Lanças,
M.E. Queiroz e E. Stashenko). Após as informações
a respeito do número de participantes do evento,
superior a 600, e agradecimentos aos patrocinadores
e órgãos de fomento pelo apoio ao SIMCRO 2010,
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o Prof. Lanças anunciou os premiados, como os três
melhores pôsteres apresentados no evento, escolhidos
por uma Comissão Científica indicada para tal
tarefa. Os prêmios foram gentilmente patrocinados e
entregues pela empresa SINC do Brasil. A seguir, foi
anunciado que o próximo SIMCRO será realizado em
conjunto com o COLACRO XIV no Brasil, durante o
segundo semestre de 2014, em local a ser divulgado

posteriormente nos websites www.colacro.org e
www.simcro.com.br .
O encerramento do evento ocorreu com um
coquetel de vinhos e queijos, o qual contou com um
número expressivo de participantes, em uma festa
de confraternização que coroou o sucesso do evento
científico e tecnológico realizado.

Figura 10 . Membros do Comitê Científico do SIMCRO 2010 durante o encerramento do evento e anúncio do COLACRO
XIV (Brasil,2014).
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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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In Memoriam

Leslie Stephen Ettre 1922-2010

Modern high resolution, high performance gas, thin-layer, and liquid chromatography is a little over 50
years old, and within a period of less than two decades it completely transformed our knowledge of the composition
of our environment and food, by providing methods to establish their composition and to detect trace residual
impurities. Reports by chromatographers presented at the yearly international symposia greatly help in dissipating
this information to everybody involving in such measurements.
								

Scientia Chromatographica comunica, com
pesar, o falecimento de Leslie Ettre, ocorrido em 1º
de junho de 2010. Leslie nasceu na Hungria no dia
16 de setembro de 1922; graduou-se em 1945 em
Engenharia Química na Universidade de Budapeste,
local onde também desenvolveu sua tese de doutorado.
Aos 34 anos de idade, em função das dificuldades
pelas quais passava seu país de origem, mudou-se
para a Alemanha, onde permaneceu por cerca de um
ano em Frankfurt. A posterior mudança de país seria
definitiva: em 1958, migrou para os Estados Unidos
da América, onde viveu o resto de sua vida.
Leslie
foi
uma
pessoa
bastante
incomum, tanto por seu porte físico avantajado
para os padrões da época, quanto pela firmeza
de suas opiniões – possivelmente adquiridas
ainda no difícil período vivido em seu país de

Leslie S. Ettre,

March 14, 2008

origem – muitas vezes expressa de forma muito dura.
Uma de suas características marcantes era o grande
interesse por uma multiplicidade de assuntos, sendo
a cromatografia o preferido (1). Seu trabalho como
escritor-historiador, bastante detalhista, permitiu
que chegasse até nossos dias os estudos de grandes
mestres da área cujos trabalhos foram publicados
originalmente em russo (caso de Tswett, por
exemplo), alemão (Roschneider, Kovats) e outras
línguas. Esses verdadeiros tratados sobre a história
da cromatografia foram publicados principalmente
nos periódicos LCGC e Chromatographia (do
qual foi um dos editores). A veia de historiador de
Ettre tornava a leitura de seus textos sempre muito
agradável. Além do trabalho como historiador da
ciência, Ettre publicou vários livros na área de
cromatografia, sendo o tradicional Headspace Gas
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Chromatography (2) ainda uma referência importante
para a área de análise de compostos voláteis, e o
Basic Relationships in Chromatography (3), uma
importante referência para aqueles que gostariam
de entender a teoria básica da área, evitando os
tratamentos matemáticos mais complexos. Foi editor
de vários livros importantes na área, tais como o 75
Years of Chromatography (4), editado em colaboração
com Zlatkis, e que descreve os trabalhos seminais, os
quais conduziram ao desenvolvimento da técnica.
Pela marcante contribuição para o desenvolvimento
da cromatografia, Ettre ganhou vários prêmios
internacionais importantes(5), dentre os quais valeria
destacar a M.S.Tswett Award in Chromatography, a
A.J.P. Martin Award (The Chromatography Society)
e a M.J.E. Golay Award (I.S.C.C.). Durante sua
profícua atividade científica e educacional, teve
vários colaboradores e amigos, especialmente
Csaba Horvath e Al Zlatkis, dois pioneiros da área
já falecidos, os quais tive o privilégio de conhecer e
com os quais tive algumas oportunidades de conviver.
Apesar de ser mais conhecido na área
profissional pelo seu trabalho na empresa Perkin
Elmer, na qual trabalhou desde 1958 até 1990, havendo
ocupado vários cargos importantes, Ettre foi também
um profícuo docente na University of Yale, USA.
Ainda trabalhando na Perkin Elmer, foi Research
Affiliate no Departamento de Engenharia e Ciências
Aplicadas de 1977 a 1978; Professor Adjunto no
Departamento de Química da University of Houston
USA (onde Al Zlatkis era docente), de 1986 a 1988
e Lecturer no Departamento de Engenharia Química
de Yale (onde Horvath era docente), de 1998 a 1990.
A partir de 1990, com sua aposentadoria na Perkin
Elmer, tornou-se Professor Adjunto no Departamento
de Engenharia Química de Yale.
Tive a oportunidade de conhecê-lo
pessoalmente e conviver com ele em várias
oportunidades, quase todas proporcionadas durante
eventos internacionais da área. Sua participação em
algumas versões do COLACRO (Congresso Latino
Americano de Cromatografia) permitiu um maior
convívio, que se consolidou por meio de seus cartões
de Natal escritos a mão, enviados durante vários anos.
Por diversas vezes, Leslie sugeriu meu nome para
participar do corpo editorial de periódicos, escrever
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artigos para volumes especiais de periódicos,
capítulos de livros e outras atividades da área.
Sua paixão pela cromatografia, especialmente sua
difusão, era contagiante, e a atenção dada a jovens
pesquisadores era marcante.
A aposentadoria, comum nos Estados
Unidos e na Europa aos 65 anos, não afetou sua
intensa agenda, pois continuou visitando todos
os continentes, divulgando a cromatografia e
aproveitando a oportunidade para dedicar algum tempo
a seus principais hobbies: a filatelia (especialmente a
húngara, da qual era grande especialista), a história
universal (em particular pessoas e fatos a ela
relacionados) e viagens, o que fez até próximo de seu
descanso final, aos 88 anos de idade.
Como uma forma de preservar a memória do
pesquisador que tanto procurou preservar a dos outros,
foi criada pelo International Symposium on Capillary
Chromatography, presidido por Pat Sandra, a
medalha Leslie Ettre, a qual reconhece a contribuição
de um pesquisador na área de cromatografia gasosa
capilar com ênfase na área ambiental ou segurança de
alimento.
Foi um prazer e privilégio haver conhecido e
convivido com uma pessoa marcante como Leslie. A
comunidade cromatográfica internacional sentirá uma
lacuna imensa em sua área de atuação, notadamente
na história e divulgação da técnica, e seus amigos
sentirão a falta de um homem culto, sensível e
apaixonado pela cromatografia.
			
Fernando M. Lanças
			Editor
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