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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.
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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.
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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.

53

Scientia Chromatographica Vol.2, N°4, 51-67, 2010
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

Francisco R. A. Neto

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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