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EDITORIAL

A década do Ensino da Cromatografia e da Espectrometria de Massas
O marcante desenvolvimento recente das Técnicas de Separação demandam um contínuo aprimoramento
dos usuários nas várias vertentes modernas destas técnicas.
Até meados da década passada, as duas principais técnicas de separação amplamente utilizadas nos
laboratórios de análise eram a Cromatografia Gasosa (GC, e na versão mais atual HRGC) e a Cromatografia
Líquida (LC - na versão mais popular atualmente, HPLC).
Sendo uma técnica que amadureceu antes, a cromatografia gasosa tem passado recentemente mais por
aprimoramentos do que por grandes descobertas. Um deles é a diminuição no tamanho do equipamento;
atualmente podem ser encontrados na forma mini-GC e também no formato de microchip. As colunas
atualmente possuem maior estabilidade térmica, e os recobrimentos são mais estáveis e seletivos do que
nas gerações anteriores. Em termos de detecção, também ocorreram mais aprimoramentos do que grandes
inovações, uma vez que o principal detector para GC – um espectrômetro de massas – há decadas é acoplado
com sucesso a esta técnica cromatográfica. Assim, a proliferação recente de sistemas acoplados GC-MS veio
a permitir um ganho substancial em análises qualitativas e quantitativas de substâncias químicas presentes
em baixas concentrações em amostras complexas como as de interesse ambiental, aromas de frutas exóticas,
óleos comestíveis, resíduos e contaminantes em alimentos, e muitas outras situações. A demanda por
análises complexas sem (ou com menor) agressão ao Meio Ambiente e à saúde dos analistas, alavancou o
desenvolvimento e aprimoramento de novas técnicas miniaturizadas de preparo de amostras para a análise
cromatográfica. Assim, surgiram a SPME, SBSE, LPME, SPSE, MEPS, Quechers e várias outras técnicas mais
sensíveis, rápidas e ambientalmente corretas de preparo tanto de amostras gasosas (exemplo: headspace de
monômeros voláteis em polímeros), líquidas (exemplo fluidos biológicos), semi- sólidas (ex: sedimentos de
rio) ou sólidas (ex: alimentos). Por outro lado, a cromatografia líquida (LC) foi a área de técnicas de separação
a passar por maiores mudanças, em especial as colunas. Além do uso de partículas de 5 m de diâmetro
médio, padrão da HPLC na primeira década do século XXI, a partir de meados desta década várias outras
opções se consolidaram nesta técnica: colunas monolíticas, colunas com partículas superficialmente porosas,
diminuição do padrão do tamanho das partículas para 3-3,5 m, dentre outras novidades. O surgimento
em escala comercial de colunas contendo partículas sub-2 m (ou seja, partículas com diâmetro interno
médio inferior a 2 m), tendo como consequencia a demanda por pressões mais elevadas, foi a principal
responsável pela rápida disseminação da U-HPLC (ultra-HPLC). Nos demais aspectos, a HPLC foi motivo
mais de aprimoramento do que desenvolvimentos marcantes. Outra novidade na década passada foi o (re)
surgimento da Cromatografia com Fluido Supercrítico (SFC), técnica intermediária entre a GC e HPLC que,
apesar de ainda pouco difundida, em muitas aplicações pode apresentar resultados bastante superiores a
elas. Nesta segunda década do século XXI, a miniaturização da cromatografia líquida (micro-LC e nano-LC)
começa a ganhar força, especialmente através do acoplamento com espectrometria de massas empregando
electrospray, uma forma de ionização compatível com os baixos fluxos (vazões) típicos da micro-LC. Estas
evoluções das técnicas, o aumento da complexidade das análises e a necessidade da emissão de resultados
com credibilidade, aceleraram as exigências de aprimoramento dos sistemas de gestão da qualidade em
ambientes regulados (e, atualmente, já em discussão em ambiente de pesquisa).
Atento a estas evoluções, e às necessidades de treinamento teórico e experimental geradas nas áreas de
Ensino das Técnicas de Separação, o Instituto Internacional de Cromatografia (IIC) lançou, em 2011, um novo
programa denominado “A Escola de Cromatografia M. Tswett”, em homenagem ao inventor da técnica. Além
das tradicionais disciplinas de extensão isoladas oferecidas pelo IIC, foram desenvolvidas novas propostas
contendo uma série de disciplinas e outras atividades correlatas (seminários, workshops, webinars,etc.) que
consolidam um Curso de Extensão em diferentes níveis de treinamento. Os cursos abrangem as áreas de
Cromatografia Gasosa, Cromatografia Líquida, Espectrometria de Massas, Preparo de Amostras e Gestão
da Qualidade. Consulte o website do IIC para detalhes a respeito da Escola de Cromatografia.
Lembrando o notável escritor francês Anatole France (1844-1924):
An education isn’t how much you have committed to memory, or even how much you know. It’s being able to
differentiate between what you do know and what you don’t.
Fernando M. Lanças
Editor chefe
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Resumo
Na década de 1950, iniciou-se a aplicação de dois outros processos de separação que utilizavam colunas
cromatográficas abertas: cromatografia por exclusão e cromatografia por bioafinidade. O desenvolvimento
de ambas as técnicas dependeu da comercialização de géis de dextrana e de agarose, altamente porosos,
seguida da produção de polímeros orgânicos porosos com propriedades similares. Este capítulo sobre as
“Pilares de Cromatografia” descreve o início de ambas as técnicas de separação citadas.
Palavras-chave
História da cromatografia; cromatografia por bioafindade; cromatografia por exclusão por tamanho.

Open column separations: exclusion and bioaffinity chromatographies
Abstract
Starting in the 1950s, two other separation processes that use open column chromatography started to be
applied: size exclusion and bioaffinity. An important contribution to both these developments involved
the commercialization of highly porous dextran and agarose gels, followed soon after by the preparation
of porous organic polymers with similar properties. This chapter of “Pillars of Chromatography” describes
the early days of both these separation techniques.
Keywords
History of chromatography; bioaffinity chromatography; size exclusion chromatography.

1 Introdução
Nos cinquenta anos depois dos primeiros
trabalhos de Tswett, nos quais a cromatografia em coluna foi descrita[1], a grande maioria
das separações era realizada por cromatografia
líquido-sólido em coluna. Em 1940, Martin e

Synge introduziram a cromatografia líquido-líquido em coluna[2]. Na década de 1950, duas
outras modalidades de cromatografia em coluna
foram descritas: a cromatografia por bioafinidade
e a cromatografia por exclusão por tamanho.
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A cromatografia por exclusão promove uma
distribuição seletiva e dinâmica das moléculas a
serem separadas entre dois líquidos, a fase móvel
presente dentro dos poros da fase estacionária e a
fase móvel externa aos poros. A fase estacionária,
insolúvel na fase móvel, é comumente um polímero ou um gel e apresenta poros de tamanhos
bem controlados, que regulam a entrada e a saída
das moléculas que podem permear parcialmente
ou completamente dentro da fase estacionária,
sem ter qualquer interação com ela, princípio
esse diferente dos mecanismos que governam as
outras modalidades de cromatografia. As moléculas que não têm penetração são excluídas e
saem primeiro, agrupadas, da coluna, enquanto
as que penetram completamente também saem
junto no volume total da eluição. Somente as
moléculas que penetram parcialmente são separadas (Figura 1).
Esse fenômeno foi notado por vários pesquisadores durante separações realizadas por outros
mecanismos. Zeólitos porosos, atuando como
peneiras moleculares, foram identificados por
McBain em 1926[3]. Em 1930, Friedman[4] notou
que a difusão diferencial da ureia e da glicerina
em géis de agar foi inversamente proporcional
à concentração da agar no gel. Em 1950, Deuel
et al.[5] relataram que diversas separações realizadas em fases estacionárias de diferentes porosidades apresentaram propriedades de peneira,
além das interações pretendidas de adsorção
ou partição. Uma observação similar foi feita
por Wheaton e Bauman[6] em 1953, quando eles
descreveram, pela primeira vez, o mecanismo
de exclusão por íons, indicando que algumas
substâncias não-ionizadas de baixa massa molar
foram separadas em resinas de troca iônica, em
ordem inversa das suas massas molares. Em
1954, Deuel e Neukom[7] prepararam um gel de
um polissacarídeo entrecruzado para uso em
desalinização de soluções de macromoléculas.
Lindqvist e Storgårds[8], em 1955, utilizaram
108

amido para fracionar peptidos e aminoácidos.
Nesses casos, as moléculas maiores passaram
rapidamente pela coluna, enquanto os sais penetraram e eluíram bem depois. Nessa época, os
processos que aplicavam peneiras moleculares
para moléculas pequenas já estavam bem estabelcidos.
Um dos primeiros trabalhos que estudaram
com cuidado o processo de peneira para moléculas de tamanho maior foi o de Lathe e Ruthven[9]
em 1956 (Figura 2). Esses autores cuidadosamente demonstraram que grãos de amido (de
batata ou de milho) contêm poros de tamanhos
diferentes, dependendo da quantidade de água
(ou tampão) que os incha, e que os diferentes
tamanhos de poros permitiram a separação de
diversas moléculas, obtendo separações de, por
exemplo, globulina e hemoglobina, com massas
molares de 150000 e 67000, bem como a separação de carboidratos e compostos similares,

Figura 1 Esquema de uma separação por exclusão
por tamanho.

Figura 2 Título do trabalho de Lathe e Ruthven,
Biochem. J. 62, 665-674 (1956), descrevendo seus
experimentos com peneiras moleculares de amido.
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tentou utilizar colunas de amido para separações
eletroforéticas. Os pesquisadores atribuíram esse
efeito às separações relacionadas à penetração
diferencial das moléculas no suporte[10]. Na tentativa de ter um suporte melhor, eles experimentaram a celulose, com sucesso moderado.

Figura 3 Eluição, separadamente, de diversos
compostos neutros de massas molares diferentes,
descrita por Lathe e Ruthven[9]. A coluna, com diâmetro
interno de 16 mm, continha 75 g de amido de batata
em água, e a fase móvel também foi água. Ureia,
marcando o volume total da fase móvel, eluiu com
73,5 mL (modificado da referência 9).

com massas molares entre 3000 e 180 (Figura 3).
Eles estenderam o estudo para diveras moléculas
neutras com massas entre 100 e 400, variando o
pH e o tampão, também obtendo separções. Os
autores interpretaram seus resultados indicando
que moléculas de massas altas não penetraram
nos poros do amido e foram eluídas junto com o
volume da fase móvel que circula fora dos poros e
que moléculas muito pequenas, tais como ureia,
penetraram em todos os poros. Os diferentes
volumes de retenção das diversas moléculas com
massas intermediárias refletem nas penetrações
parciais dessas espécies. Esse mecanismo ainda
hoje é aceito.
O uso de amido como fase estacionária
apresentou problemas de repetibilidade devido
às diferentes fontes de amido e aos diferentes
tamanhos dos grãos e como eles inchavam. Tal
problema também foi notado pelo grupo do
Professor Arne Tiselius, Prêmio Nobel em 1948,
na Universidade de Uppsala, na Suécia, o qual
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):107-114

Após defender a sua tese de doutorado em
1954, um dos pesquisadores, Per Flodin, saiu da
universidade para trabalhar na firma Pharmacia
AB, também em Uppsala. Lá, ele preparou um
novo derivado de dextrana entrecruzada com
epicloroidrina. Nessa época, a firma Pharmacia
vendeu soluções contendo dextranas de diferentes massas molares para serem empregadas
em trabalhos clínicos, e a dextrana entrecruzada apresentou massas molares maiores. Flodin
deu um bloco dessa dextrana entrecruzada para
seu colaborador na universidade, Jerker Porath,
que o triturou e peneirou o pó para utilizar em
seus experimentos com eletroforese em coluna.
Observou o mesmo fenômeno que os dois
tinham observado em seus experimentos com
amido, a separação por massa molar. Por outro
lado, as propriedades dessas partículas de dextrana entrecruzada foram mais reprodutíveis que
o amido, e os dois pesquisadores verificaram que
esse novo produto poderia ser aplicado em separações baseadas nesse fenômeno.
Em 1958, a firma Pharmacia solicitou várias
patentes sobre o produto e o processo de separação[11,12] e, em 1959, iniciou a comercialização de Sephadex™. O nome é composto de “Se”
de separação, “ph” da firma Pharmacia e “dex”
de dextrana. Os primeiros géis comercializados
foram preparados por meio de entrecruzamento
de dextrana com epicloroidrina e obtidos em
forma de blocos que foram subsequentemente
triturados e peneirados, apresentando faixas de
separação de 1000 a 5000 e de 1500 a 30000 para
peptídeos e algumas proteínas ou de 100 a 5000 e
de 500 a 10000 para polissacarídeos.
109
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Paralelamente à comercialização, Porath e
Flodin publicaram uma descrição desse processo
de separação na revista Nature[13], utilizando,
pela primeira vez, o nome “filtração em gel”
(Figura 4), sugerido pelo Prof. Tiselius. Eles ilustraram a descrição do processo com uma separação de glicose e duas frações das soluções de dextrana (Figura 5). Nos meses seguintes, Porath e
seus alunos publicaram mais seis trabalhos relatando diversas separações, entre elas, de enzimas
e hormônios[14].

Figura 4 Título do trabalho de Porath e Flodin, Nature
183, 1657-1659 (1959), descrevendo a filtração em gel.

Todas as separações realizadas por “filtração
em gel” utilizaram soluções aquosas, permitindo
a separação de um grande número de biomoléculas. Por outro lado, a maioria de polímeros
não é solúvel em água, somente em solventes
orgânicos, solventes incompatíveis com os géis
de Sephadex. Na tentativa de resolver esse problema, em 1960, Vaughan[15] separou poliestirenos de baixa massa molar utilizando pérolas de
poliestireno com baixo entrecruzamento, inchadas com benzeno e, em 1961, Cortis-Jones[16]
relatou a separação, por massa molar, de algumas moléculas relativamente pequenas, também
utilizando colunas de poliestireno entrecruzado.
Entretanto, estes poliestirenos não foram úteis
para separar macromoléculas, uma vez que os
seus poros não possuíam diâmetros apropriados.
Tal problema foi resolvido por John C.
Moore, um pesquisador da firma Dow Chemical
Company, quando preparou poliestirenos entrecruzados com divinilbenzeno na presença de
diversos diluentes, obtendo materiais com maiores diâmetros de poro e permeabilidades em
diferentes faixas de 1000 a 250000 em massa
molar. Esses resultados foram publicados em
1964 (Figura 6)[17], quando Moore propôs o
nome “permeação em gel” para este processo que
utilizou solventes orgânicos como fases móveis.
A Figura 7 mostra a separação de alguns poliestirenos preparados pela firma Dow Chemical.
110

Figura 5 Separação em Sephadex G50, ilustrando a
filtração em gel, descrita por Porath e Flodin[13]. Fase
estacionária: Sephadex G50 (dextrana entrecruzada
com epicloroidrina); fase móvel: água. a) Glicose;
b) dextrano de Mn 1000; c) dextrano de Mn 20000;
e d) a mistura dos três soluções (modificada da
referência 14).

A distinção entre filtração em gel, que utilizou fases móveis aquosas, e permeação em gel,
que utilizou como fases móveis solventes orgâScientia Chromatographica 2011; 3(2):107-114
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nicos imiscíveis em água, entre outros nomes
empregados para separações baseadas somente
na permeação/exclusão dos materiais que estavam sendo separados, foi mantida por mui-

Figura 6 Título do trabalho publicado por J. C.
Moore, J. Polym. Sci.: Part A, 2, 835-843 (1964),
descrevendo a permeação em gel.

Figura 7 Eluição, separadamente, de vários
poliestirenos apresentando massas molares entre
1 milhão (S12) e 14000 (S1) por permeação em gel,
descrita por Moore[17]. A coluna tinha dimensões de
360 cm × 8 mm, a fase móvel foi tolueno, e a fase
estacionária foi um poliestireno entrecruzado com
divinilbenzeno na presença de tolueno e n-dodecano,
cujo limite de permeabilidade foi 3 × 105 (modificada
da referência 17).
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tos anos, sendo esses nomes substituídos por
exclusão por tamanho (size exclusion) no fim do
século 20, quando os poliestirenos entrecruzados
com divinilbenzeno, mais rígidos, começaram a
ser utilizados com fases móveis aquosas[18].
A cromatografia por bioafinidade se distingue das outras modalidades de cromatografia por
se basear principalmente nas propriedades biológicas ou funcionais da fase estacionária e da substância (ou substâncias) a ser(em) separada(s) em
escala analítica ou semipreparativa (Figura 8). A
mistura a ser separada é aplicada no topo de uma
coluna que contém um suporte inerte, ao qual
um ligante que pode interagir especificamente
com a substância desejada está ligado. Uma fase
móvel, na qual a interação substância-ligante é
favorecida, passa pela coluna até que os componentes da mistura não retida saiam dela. Uma
mudança nas propriedades da fase móvel, como
mudança no pH ou na concentração de tampão
ou a presença de um deslocador, permite que a
substância retida seja eluída.
O primeiro trabalho que descrevia esse processo foi publicado em 1951 por Lerman et al.[20]
e abordou o isolamento de um anticorpo utilizando seu antígeno complementar quimicamente
ligado à celulose em pó. A celulose purificada
foi derivatizada com cloreto de p-nitrobenzila,
o grupo nitro foi reduzido a uma amina que

Figura 8 Esquema de uma separação seletiva por bioafinidade. a) Ligante imobilizado; b) mistura a ser
separada; c) componente desejado retido pelo ligante imobilizado; e d) eluição do componente retido (modificada
da referência 19).
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foi diazotizada e acoplada à albumina bovina, a
proteína selecionada, em solução tamponada a
pH 8,75 com borato. Os grupos diazo que não
reagiram com a proteína foram bloqueados por
reação com β-naftol. O complexo celulose-albumina foi muito estável e um adsorvente eficiente
em contato com o soro. Os autores indicaram que
inicialmente somente colocaram o soro em contato com o adsorvente e, após certo tempo, separaram o sólido por filtração para eluir os anticorpos retidos. Entretanto, o processo foi muito
mais eficiente quando o adsorvente foi colocado
em uma coluna cromatográfica, facilitando a
remoção dos compostos não retidos. A eluição
dos anticorpos desejados foi realizada por modificação do pH para 3,2. Os autores concluíram
que o processo constituía em um novo método
para a obtenção de anticorpos com diferentes
capacidades de reação. Entretanto, mais de uma
década se passou antes que outros pesquisadores
aproveitassem tais observações.
Em 1967, Porath et al.[21,22] descreveram a
preparação de um gel de agarose ativado com
brometo de cianogênio. Agarose é um dextrano entrecruzado com uma estrutura altamente porosa, conhecida pelo nome comercial
de Sepaharose, comercializado pela firma sueca
Pharmacia[23]. Essa agarose ativada por CNBr
pode reagir covalentemente em pH 10-11, com
os grupos aminos primários não-protonados
presentes em diversos compostos. O uso de brometo de cianogênio eliminou a necessidade de
inativar grupos diazo do método anterior, sendo
que a agarose apresenta somente grupos hidroxilas pouco ativos na maioria das situações.
Em 1968, Anfinsen et al.[24] realizaram
esse processo para a purificação semipreparativa de diversas enzimas, utilizando colunas
cromatográficas (Figura 9). Um dos compostos selecionados para acoplar à Sepharose ativada por CNBr foi 3´-(4-amino-fenil-fosforil)112

Figura 9 Título do trabalho publicado por Anfinson
et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 61, 636-643
(1968), considerado o início da cromatografia por
bioafinifidade.

Figura 10 Purificação da nuclease de staphylococcus
por cromatografia por bioafinidade. A flecha indica
quando a fase móvel foi trocada (modificado da
referência 24).

Figura 11 Christian Boehmer Anfinsen (March 26,
1916 – May 14, 1995).
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deoxitimidina-5´-fosfato, e a enzima a ser
separada foi a nuclease de staphylococcus. O
resultado, purificação completa em uma etapa, é
mostrado na Figura 10. A purificação da nuclease de staphylococcus por cromatografia por bioafinidade utilizou uma coluna (5 cm × 8 mm)
de Sepharose especificamente modificada.
Antes da aplicação da amostra, a coluna foi
equilibrada com tampão borato, 0,05 mol.L–1,
a pH 8 contendo CaCl2, 0,01 mol.L–1. A amostra (40 mg, contendo ~8 mg de nuclease) foi
aplicada em 3,2 mL do mesmo tampão. Após
a passagem de 50 mL do tampão, que eluíram
o primeiro pico, a fase móvel foi trocada para
ácido acético 0,1 mol.L–1, eluindo a nuclease,
que foi recuperada quantativamente. Frações
foram coletadas e seus conteúdos determinados
espectrofotometricamente. Os círculos cheios
no cromatograma (pico à esquerda) indicam
as diferentes substâncias presentes na amostra,
as quais não foram retidas pelo grupo quimicamente ligado ao suporte, enquanto o pico após
50 mL (círculos vazios) indica a nuclease. No
mesmo trabalho, os autores também descreveram dois outros pares de composto específico
ligado à Sepharose, com a enzima correspondente purificada[24]. Este trabalho de purificação de enzimas, entre outros publicados por
Christian B. Anfinsen (Figura 11), resultaram
no Prêmio Nobel que ele recebeu (dividido com
Stein e Moore) em 1972.
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Resumo
Este trabalho de revisão crítica é parte de uma série cujo principal objetivo é apresentar e discutir as
características mais relevantes da cromatografia líquida capilar (cLC).
Dentre os vários aspectos cobertos neste trabalho, a revisão inclui o desenvolvimento, diferentes
nomenclaturas propostas para a técnica, as principais vantagens, quando comparadas com a contrapartida
denominada Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC), e a instrumentação necessária para a
operação no modo cLC. São também apresentadas e discutidas as principais razões pelas quais a cLC não
é ainda uma técnica analítica de rotina.
Palavras-chave
Cromatografia líquida capilar; c-LC; HPLC; miniaturização.

Capillary liquid chromatography:
1. Main characteristics
Abstract
This review is part of a series to be published in this journal having as the main objective to present and
discusses the major characteristics of capillary liquid chromatography, cLC.
Among the several aspects covered in the paper, the review includes its development process, the several
proposed nomenclatures, the main advantages of cLC over its conventional counterpart termed High
Performance Liquid Chromatography (HPLC), and the instrumentation requirements to properly
operates using this technique. The reasons why cLC is not yet a major universal routine analytical
technique is also presented and discussed.
Keywords
Capillary liquid chromatography; c-LC; HPLC; miniaturization.
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1 Introdução
Devido às inúmeras vantagens relacionadas
à diminuição do diâmetro interno das colunas
cromatográficas, a miniaturização da cromatografia líquida (LC) recentemente vem despertando grande interesse da comunidade científica.
A miniaturização de um sistema cromatográfico usualmente refere-se à redução do diâmetro interno (d.i.) da coluna. O início da miniaturização em cromatografia é geralmente atribuído
a Marcel Golay, o qual, em 1957, estudou os
efeitos da diminuição do diâmetro interno no
desempenho das colunas para GC.
Apesar do grande sucesso obtido com a
miniaturização em cromatografia gasosa, em
cromatografia líquida, o início da miniaturização
ocorreu somente cerca de 10 anos depois, com
Czaba Horváth (1967), que empregou colunas de
diâmetro interno com 0,5 e 1,0 mm d.i. na separação de ribonucleotídeos.
Atualmente, existem duas abordagens distintas para a miniaturização da LC. A primeira
consiste na diminuição do diâmetro interno da
coluna, enquanto a segunda consiste na separação dos analitos dentro de microchips. Esta revisão tratará somente da primeira abordagem.
Apesar de as primeiras colunas capilares
para a LC terem sido desenvolvidas há mais de
40 anos, até poucos anos atrás, o seu uso foi bastante restrito, principalmente devido à falta de
equipamentos adequados às suas dimensões e
às dificuldades encontradas no empacotamento
de colunas de pequeno diâmetro interno. No
entanto, devido aos grandes avanços ocorridos nas últimas décadas nas áreas da mecânica,
eletrônica, computação e preparo de colunas,
atualmente já é possível tanto encontrar equipamentos comercialmente disponíveis destinados
às aplicações capilares quanto preparar colunas
capilares com grande eficiência e reprodutibilidade.
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Nesta série de artigos, discutiremos inicialmente as principais características relacionadas
à diminuição do diâmetro interno das colunas
utilizadas na cromatografia líquida (Parte 1).
Posteriormente, discutiremos alguns aspectos teóricos pertinentes à redução do diâmetro
interno das colunas (Parte 2), a tecnologia atualmente disponível para o preparo de colunas capilares (Parte 3) e a instrumentação necessária para
a cromatografia líquida capilar (cLC) (Parte 4).

2 Histórico
Nos últimos 70 anos, a LC veio presenciando
grandes saltos de inovações em praticamente
todos os seus aspectos, como o desenvolvimento
da cromatografia de partição ocorrida na década
de 40, o desenvolvimento da cromatografia de
troca iônica na década de 50 e o desenvolvimento da sua versão instrumental na década de
60, entre muitos outros[1-3].
No entanto, diferentemente do rápido
desenvolvimento presenciado pela cromatografia
gasosa (GC) que, em apenas 10 anos de existência, já possuía sua versão capilar e, em 20 anos,
já tinha atingido sua maturidade como técnica
de separação, o desenvolvimento da LC não tem
sido tão rápido.
Apesar de a LC ter sido o primeiro modo
cromatográfico a ser desenvolvido no início do
século XX – 50 anos antes da GC –, por quase
70 anos ela foi utilizada sem grandes modificações, fazendo com que a sua versão instrumental (a HPLC) só fosse desenvolvida duas décadas
após o desenvolvimento do primeiro cromatógrafo gasoso instrumental[4].
As primeiras colunas desenvolvidas
para a HPLC possuíam entre 1,6-3,0 mm de
d.i. × 50-100 cm de comprimento e eram, geralmente, empacotadas com partículas de 30 μm
recobertas com uma fase estacionária pelicular.
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):115-130
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Entretanto, quando surgiram as primeiras
fases estacionárias compostas de micropartículas porosas de 5-10 μm, observou-se que as
novas colunas de 1,6-3,0 mm de d.i. empacotadas com o novo material, diferentemente do
esperado, possuíam uma pior eficiência quando
comparadas com colunas de diâmetro interno
maiores (5-6 mm) empacotadas com o mesmo
material[5]. Essa observação fez com que grande
parte dos cromatografistas da época acreditasse,
erroneamente, que colunas de pequeno diâmetro interno possuíam intrinsecamente eficiências
menores que as de grande diâmetro interno, o
que fez com que as colunas de 5-6 mm de d.i. se
tornassem o novo padrão a partir de então.
Na realidade, a menor eficiência obtida pelas
novas colunas de pequeno diâmetro interno não
estava intrinsecamente relacionada à sua dimensão, como se acreditava, mas, sim, a um excessivo
alargamento de banda ocorrido tanto dentro da
coluna – devido à limitada tecnologia de empacotamento existente na época – quanto fora da
coluna – devido à utilização de detectores que
eram inadequados aos picos estreitos normalmente eluídos dela.
Tais detectores eram projetados para serem
utilizados, principalmente, com colunas de
2,1 mm d.i. × 500 mm de comprimento, que possuíam em torno de 500 pratos teóricos, ou seja,
eles eram projetados para a detecção de picos
com um volume de eluição em torno de 200 μl ou
maiores. Já uma coluna de 2,1 mm d.i. × 250 mm
de comprimento empacotada com as novas partículas de 5-10 μm podiam atingir até 10.000 pratos
teóricos, fornecendo assim, para um pico não
retido, um volume de eluição em torno de 24 μL
que, obviamente, era muito estreito para as antigas celas de detecção de 8 a 12 μL de volume
interno utilizadas na época.
Apesar de as colunas de 5-6 mm de
d.i. x 250 mm de comprimento fornecerem, para
um pico não retido, um volume de eluição em
torno de 100 μL (duas vezes mais estreitos que os
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):115-130
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picos eluídos de suas antecessoras de 1,6-3,0 mm
de d.i.), esse ainda podia ser detectado em uma
cela de 8 μL sem significativa perda de eficiência. No entanto, devido ao processo de diluição
intrinsecamente associado à cromatografia que
tem sua extensão diretamente proporcional ao
comprimento da coluna e ao quadrado do seu
diâmetro interno, essas colunas forneciam picos
com concentrações tão baixas quanto as primeiras colunas de 1,6-3,0 mm de d.i., empacotadas
com fase estacionária pelicular, desenvolvidas
para a HPLC – embora o seu número de pratos
teóricos fosse 20 vezes maior[6].
Desse modo, quando surgiram as primeiras
fases estacionárias porosas de 5-10 μm, havia a
necessidade de se redesenhar todo o equipamento cromatográfico (incluindo os detectores)
para que ele se adaptasse às novas colunas. No
entanto, ocorreu o inverso, as colunas tiveram
seu diâmetro interno aumentado para que se
adaptassem aos equipamentos[7].
Devido ao desenvolvimento tardio de sua
instrumentação, o processo de miniaturização das colunas utilizadas na LC teve seu início
somente cerca de dez anos após a introdução das
colunas capilares na GC[8], com os trabalhos pioneiros de Horváth et al.[9,10], Ishii et al.[11-17], Scott
e Kucera[18-23] e Tsuda e Novotny[24-26].
Em 1967, Horváth et al. publicaram seu
primeiro trabalho[9] relacionado com colunas
capilares, com foco no estudo da dispersão dos
picos em colunas tubulares abertas de aço-inox
de 0,3 mm de d.i. (sem fase estacionária) e em
colunas de aço-inox de 1 mm d.i., empacotadas
com partículas de 50 μm, recobertas com uma
fase estacionária pelicular de troca iônica.
Posteriormente, em 1969, Horváth e Lipsky
publicaram um novo trabalho[10], que discutia
diversos fatores que influenciavam a separação de
ribonucleotídeos utilizando colunas de aço inox
de 1 mm d.i., empacotadas com partículas recobertas com resina pelicular de troca catiônica.
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Um novo passo no sentido da miniaturização da LC foi dado por Ishii et al.[11-17] que, em
1973, separaram, com sucesso, hidrocarbonetos
aromáticos polinucleares, utilizando uma coluna
de politetrafluoretileno (PTFE) de 0,5 mm d.i. e
15 cm de comprimento, empacotada com partículas de 30 μm.
Três anos mais tarde, Scott e Kucera[18-23] relataram a separação de alquil-benzenos com alta
eficiência em colunas de aço inox de 1 mm d.i.
(posteriormente denominadas colunas “microbore”) e 10 m de comprimento e, em 1978, Tsuda
e Novotny[24-26] publicaram um trabalho que estudava o desempenho de colunas de diversos diâmetros internos (50-200 μm), empacotadas com
diferentes tamanhos de partículas (10-100 μm).
Apesar desse início promissor, a miniaturização da LC continuou bastante lenta nos últimos 40 anos e, só recentemente, ela (re)começou
a receber a atenção merecida.

3 Nomenclaturas utilizadas
Atualmente, existe muita discussão a respeito do sistema de nomenclatura a ser empregado na classificação da LC. A maioria das técnicas tem sido classificada com base no tipo
ou diâmetro interno da coluna cromatográfica;
todavia, com o uso de novos materiais para a
manufatura dos tubos, como tubos de sílica fundida, tubos poliméricos, tubos de aço inoxidável,
tubos microtorneados em placas de silicone etc.,
essa nomenclatura vem se tornando insuficientemente precisa[27].
Ishii[5] foi um dos primeiros autores a sugerir uma classificação das colunas de acordo com
o seu diâmetro interno (Tabela 1).
[28]

Verzele e Dewaele sugeriram que a classificação (Tabela 2) deveria levar em conta, além
do diâmetro interno, os vários tipos de colunas
(metálicas, sílica fundida, tubulares abertas etc.).
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Aproximadamente na mesma época,
Barth et al.[29] usaram um sistema simplificado
(Tabela 3) que também se baseava no diâmetro
interno do tubo.
Mais recentemente, Chervet et al.[30], seguidos por Vissers[31], classificaram a LC de acordo
com a faixa do fluxo (vazão) da fase móvel
(Tabela 4).
No entanto, apesar de algumas classificações
associarem o termo “cromatografia líquida capilar” (“LC capilar” ou “cLC”) a um tipo específico
de coluna, esse termo é frequentemente utilizado
para se referir, de uma forma geral, a todas as
técnicas que utilizam colunas de diâmetros internos menores que as utilizadas normalmente na
HPLC.
Embora as diversas classificações citadas
difiram em um ou mais pontos, todas consideram
que as colunas de diâmetro interno menor que
1,0 mm não são mais classificadas como colunas
de HPLC convencional. Desse modo, estipularemos, nesta revisão, o uso do termo “cromatografia líquida capilar” (cLC) a todas as técnicas
que utilizam colunas com diâmetro interno igual
ou menores que 1,0 mm. A Figura 1 ilustra um
comparativo em escala dos diversos diâmetros
internos das colunas utilizadas na LC.

Tabela 1 Nomenclatura proposta por Ishii et al.[5]
para LC.
Diâmetro interno
(mm)

Nomenclatura

4,6

HPLC convencional

1,5

Semi-micro HPLC

0,46

Micro-HPLC

0,15

Ultramicro-HPLC

0,2-0,05

Colunas micro-capilares
(fracamente) empacotadas

0,06-0,01

Coluna (capilar) tubular
aberta
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Nomenclatura proposta por Verzele e Dewaele[28] para LC.

Diâmetro interno

Tipo

Nomenclatura

5 mm ou maiores

Metálicas empacotadas

LC preparativa

5-3 mm

Metálicas empacotadas

LC ou LC convencional

2-1 mm

Metálicas empacotadas

Colunas microbore

100-25 µm

Tubulares abertas de vidro ou
sílica fundida semi-empacotadas

SPOT-LC

–

Tubulares abertas com paredes recobertas
com material poroso

PLOT-LC

–

Tubulares abertas com paredes recobertas
com suportes revestidos

SCOT-LC

–

Tubulares abertas com paredes recobertas

WCOT-LC ou LC capilar

Tabela 3 Nomenclatura proposta por Barth et al.[29].
Diâmetro interno

Nomenclatura

2-0,5 mm

Colunas microbore

< 0,5 mm

Colunas de micro-LC

Tabela 4 Nomenclatura proposta por Chervet et al.[30]
e Vissers[31].
Diâmetro
interno

Fluxo

Nomenclatura

4,6-3,2 mm

0,5-2,0 mL/min

HPLC
convencional

3,2-1,5 mm

100-500 µL/min

HPLC
microbore

1,5-0,5 mm

10-100 µL/min

Micro-LC

500-150 µm

1-10 µL/min

LC capilar

150-10 µm

10-1000 nL/min

nano-LC

4 Vantagens relacionadas à
miniaturização da coluna
Um ponto importante que deve ser ressaltado no que diz respeito à miniaturização da
coluna de LC é que o seu principal interesse não
está relacionado com o decréscimo do tamanho
da instrumentação, mas, sim, pelo fato de ela
trazer muitas vantagens relacionadas ao custo e,
principalmente, à eficiência da técnica[32].
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):115-130

Figura 1 Comparação em escala dos diversos
diâmetros internos das colunas. a) convencional
(4,6 mm); b) microbore (2,1 mm); c) capilar (320 µm);
d) WCOT (20 µm).

Devido às inúmeras vantagens que permitem sua aplicação em áreas onde a HPLC convencional não se mostra totalmente adequada,
atualmente a cLC vem sendo considerada como
uma técnica complementar à HPLC. A seguir,
algumas dessas vantagens serão discutidas.
4.1 Menor consumo de fase
estacionária
Provavelmente, a vantagem mais imediata
da redução do diâmetro interno das colunas cromatográficas esteja na redução da quantidade de
fase estacionária utilizada. Para colunas empacotadas (recheadas ou preenchidas), o volume que
a fase estacionária ocupa dentro de uma coluna
é proporcional ao comprimento da coluna e ao
quadrado do seu diâmetro interno. Desse modo,
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uma coluna que possui um diâmetro interno
de 0,32 mm consumirá uma quantidade de fase
estacionária em torno de 200 vezes menor que
aquela utilizada no empacotamento de uma
coluna de 4,6 mm d.i. Essa enorme redução pode
tornar viável o uso de fases estacionárias que
normalmente não são utilizadas na HPLC convencional devido ao seu alto custo ou às pequenas quantidades.
4.2 Menor consumo de fase móvel
Semelhantemente à redução do consumo de
fase estacionária, a redução do diâmetro interno
das colunas também implicará na redução do
consumo da fase móvel.
Uma vez que a separação cromatográfica
não é dependente do fluxo volumétrico de fase
móvel, mas, sim, de sua velocidade linear média
(u), uma mesma separação poderá ser atingida
em duas colunas semelhantes, porém, de diferentes diâmetros internos, se mantivermos a mesma
velocidade linear média para ambas[21,33-35].
A relação entre o fluxo volumétrico (F) da
fase móvel e sua velocidade linear média (u) é
dada pela seguinte Equação 1:
F=

u π dc2 ε
4

(1)

onde dc é o diâmetro interno da coluna e ε a
porosidade da mesma.
Desse modo, considerando que a HPLC
utiliza fluxos (vazões) da fase móvel entre
0,5-1,5 mL/min em colunas de 4,6 mm d.i., o
fluxo previsto para uma coluna de 0,32 mm d.i.
será cerca de 2,5-7,0 μL/min.
Em um típico laboratório de controle de
qualidade, onde um cromatógrafo provavelmente estará em funcionamento 8 horas por dia,
5 dias por semana, 20 dias por mês e 12 meses
por ano, mais de 100 L de solventes utilizados
como fase móvel serão produzidos em um período de apenas um ano caso esse laboratório uti120

lize colunas de 4,6 mm d.i. A maioria desses solventes é altamente tóxica para o homem e para
o ambiente, requerendo assim estocagem, transporte e descarte especiais[4].
Já no caso de esse mesmo laboratório utilizar colunas de 0,32 mm d.i., o volume de fase
móvel descartado poderá ser reduzido em torno
de 200 vezes, resultando assim em um consumo
de apenas 500 mL de fase móvel no mesmo
período de funcionamento. Em muitos casos, a
quantidade total de fase móvel necessária para
uma única separação poderá ser de menos de
150 μL (5 μL/min; 30 minutos por análise). Isso
explica por que a cLC também é chamada de
“cromatografia de uma gota” (“one drop chromatography”) .
Devido à significativa redução no consumo
de fase móvel, a miniaturização da coluna possibilitará o uso de fases móveis de maior custo,
como fases quirais, e solventes deuterados, assim
como fases móveis tóxicas e inflamáveis, sem
que eles forneçam grandes riscos à segurança do
laboratório ou à saúde dos analistas.
4.3 Pequena quantidade de amostra
O volume de amostra que deve ser introduzido em colunas capilares empacotadas é proporcional ao quadrado do diâmetro interno da
coluna. Essa característica é de extrema importância em situações em que não se dispõe de
grande quantidade de amostras, como nas áreas
de estudos biomédicos, química forense, produtos naturais, entre muitas outras.
4.4 Aumento na sensibilidade
Uma vez que o processo de diluição ocorrido dentro de uma coluna cromatográfica é
inversamente proporcional ao quadrado do seu
diâmetro interno, a concentração de um analito
eluído de uma coluna capilar de 0,32 mm d.i.
será cerca de 200 vezes maior que a concentração
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):115-130
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desse mesmo analito eluído de uma coluna convencional de 4,6 mm d.i. caso as duas separações
sejam realizadas em condições cromatográficas
semelhantes. Sendo assim, se um detector sensível à concentração (UV-Vis, fluorescência, índice
de refração etc.) for utilizado, haverá um ganho
na sensibilidade na detecção dos picos eluídos.
Entende-se por “condições cromatográficas semelhantes” as condições em que a eficiência das duas colunas, o comprimento delas, o
caminho ótico utilizado nas duas detecções e a
quantidade em massa do analito injetado sejam,
essencialmente, os mesmos.
Na prática, dificilmente condições idênticas
poderão ser utilizadas nas separações em escala
convencional e capilar, principalmente no que
diz respeito à injeção da mesma massa de analito em ambas as colunas, já que a capacidade
de amostra de uma coluna capilar é muito reduzida. Dessa forma, essa vantagem da cLC frente
à HPLC somente será válida nos casos em que a
quantidade de amostra disponível for menor que
a capacidade de amostra da coluna convencional[35,36,42]. A Figura 2 ilustra três cromatogramas
simulados em condições cromatográficas semelhantes para três colunas de diferentes diâmetros
internos.
4.5 Aplicabilidade de programação
de temperatura
Na cromatografia líquida, a temperatura
da coluna tem um papel muito importante no
controle de várias propriedades, como o coeficiente de partição, a pressão de vapor, a viscosidade e a difusividade molecular, entre muitas
outras[37]. Desse modo, quase todos os parâmetros de importância na cromatografia, incluindo
o tempo de retenção, seletividade, eficiência,
pressão do sistema e várias outras propriedades
da fase estacionária, serão, em maior ou menor
escala, influenciados por variações da temperatura da coluna[38,39].
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):115-130
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Apesar de a programação de temperatura
ser uma técnica muito utilizada na cromatografia
gasosa, ela é de difícil aplicação na HPLC devido
ao gradiente radial de temperatura formado dentro da coluna. Tal gradiente é criado principalmente devido ao grande diâmetro interno e alta
capacidade térmica das colunas utilizadas pela
HPLC. Portanto, uma vez que a cLC utiliza colunas de pequeno diâmetro interno e baixa capacidade térmica, a programação de temperatura
nessa técnica se torna viável.
Embora a variação da temperatura na cromatografia líquida não produza efeitos tão
pronunciáveis quanto aqueles produzidos pela
variação do pH ou polaridade da fase móvel,
a programação de temperatura é uma técnica
muito promissora, uma vez que a instrumentação necessária para esse enfoque é mais simples
e mais barata que um sistema de gradiente de
fase móvel, seja ele realizado em baixa ou alta
pressão.
Historicamente, o efeito da temperatura
na retenção foi relatado, pela primeira vez, há
mais de 50 anos por Strain[40]. Um ponto importante levantado por esse autor diz respeito à
decomposição dos analitos em temperaturas
elevadas. Entretanto, dado o curto tempo das
corridas cromatográficas na cLC, o tempo de
exposição dos analitos a altas temperaturas é
muito pequeno nessa técnica para que possa
ocorrer degradação na maior parte das aplicações práticas da técnica.
Thompson e Carr[41] também afirmaram que
a maioria das reações químicas, tais como hidrólise, oxidação, isomerização e epimerização,
podem ser consideradas desprezíveis. Esse ponto
é muito importante, visto que muitos justificam a
não utilização da temperatura devido à degradabilidade dos analitos, sem que, no entanto, comprovem experimentalmente se essa degradação
realmente ocorre[42].
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Figura 2 Cromatogramas simulados ilustrando o ganho de sensibilidade em colunas de diversos diâmetros
interno: a) 0,320 mm; b) 2,1 mm; c) 4,6 mm.

4.6 Facilidade no acoplamento a
diversos sistemas de detecção
Devido ao baixo fluxo utilizado na cLC, é
possível o acoplamento direto com diferentes sistemas de detecção, como espectrometria de massas (MS) e detectores normalmente só utilizados
na GC, como o detector por ionização em chama
(FID) e detector por captura de elétrons (ECD).
4.7 Melhor permeabilidade das
colunas
Dados obtidos por Verzele[43] (Tabela 5)
demonstram que as colunas capilares possuem
uma permeabilidade cerca de duas vezes maior
que as colunas utilizadas na HPLC convencional.
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A principal vantagem de tal fato é a significativa redução da pressão da coluna, que poderá
proporcionar a utilização de partículas menores
que as utilizadas na HPLC convencional, ou a
utilização de colunas mais compridas, o que permitirá, em ambos os casos, análises com alta eficiência.
As razões dessa melhor permeabilidade
ainda não são claras. Segundo Verzele[42], a
melhor explicação seria que a densidade de
empacotamento nas colunas de sílica fundida é
menor. No entanto, essa menor densidade, diferentemente do que ocorre em colunas de grandes
diâmetros internos, não acarretaria uma menor
estabilidade para as colunas capilares devido ao
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):115-130
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Tabela 5 Pressão da coluna (“back pressure”) para HPLC e cLC.
Pressão da Coluna* (bar)
Material de Empacotamento

Coluna convencional
4,6 mm x 25 cm

Coluna capilar
0,32 mm x 25 cm

Razão Conv./cLC

10-µm ROSil-C18-HL-D

23

13

1,77

5-µm Spherisorb-ODS

49

26

1,88

2-µm ROSil-C18-D

437

228

1,91

1-µm ROSil-C18-D

1190

602

1,97

* Os valores das pressões abaixo de 350 bar foram obtidos diretamente do equipamento, valores de pressões maiores
que 350 bar foram obtidas por extrapolação linear; condições cromatográficas: fase móvel: 90:10 (v/v) acetonitrila/água;
fluxo: 0,826 mL/min (coluna de 4,6 mm), 4 µL/min (coluna de 0,32 mm); u = 1,728 mm/s (para as duas colunas). Dados
modificados da referência 42.

seu pequeno diâmetro interno e consequente
efeito de compressão (“pinching effect”) da parede
da coluna sobre o empacotamento.
4.8 Diminuição do fluxo ótimo
Como pode ser visto na Figura 3, as curvas
que mostram a variação de eficiência na formada
altura de um prato (H) em função da velocidade
linear média (gráfico de van Deemter) para colunas convencionais e microcolunas, apesar de se
esperar teoricamente o mesmo comportamento,
são diferentes na prática[42,44]. Observa-se que as
colunas de cLC possuem o valor de velocidade
linear ótima cerca de duas a três vezes menor que
o esperado quando comparadas às colunas convencionais.
A consequência prática dessa diminuição da
velocidade linear ótima é que a utilização de fluxos lentos reduz consideravelmente a pressão do
sistema, possibilitando assim que as colunas de
cLC sejam mais compridas ou empacotadas com
partículas menores que na HPLC convencional,
gerando colunas mais eficientes.
4.9 Possibilidade de construção de
colunas longas
Na HPLC convencional, o número de pratos
não é proporcional ao comprimento da coluna
quando várias colunas são conectadas em série.
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):115-130

Um das vantagens da cLC é a facilidade do uso
de longas colunas, o que resultaria num elevado
número de pratos. Isso se deve à diminuição da
difusão por múltiplos caminhos e pela eficiente
transferência de calor gerado pela queda de pressão na coluna. Tal geração de calor afeta o processo de transferência de massa, o que resulta
numa baixa eficiência.
4.10 Utilização de colunas menores
Devido à grande eficiência das colunas utilizadas na cLC, existe também a possibilidade de
se utilizarem colunas mais curtas com menores
quantidades de material de empacotamento. Essa
nova direção tem se tornado de grande interesse
pelo fato de oferecer vantagens sobre os métodos convencionais, por exemplo, na diminuição
do custo e do tempo de análise, assim como a
possibilidade de analisar amostras termicamente
menos estáveis.
4.11 Melhor inércia química
Tem sido demonstrada na literatura[45] uma
influência negativa de traços de metais no material de empacotamento, assim como nas paredes
das colunas. Certamente, colunas de sílica fundida, devido à sua inércia química característica,
reduziriam consideravelmente este tipo de problema.
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Figura 3 Gráfico de van Deemter para colunas empacotadas. Colunas: 4,6 mm x 15 cm (convencional),
0,32 mm x 15 cm (capilar de sílica fundida); fase estacionária: 5-µm ROSil-C18-D; fase móvel: 75:25 (v/v)
acetonitrila/água; detector: UV (254 nm); composto: pireno. Adaptado da referência 42.

4.12 Facilidade na manutenção
Uma vez que as colunas de sílica fundida são,
pelo menos, parcialmente transparentes, pode-se
inspecionar visualmente problemas como vazios,
canais etc. Caso necessário, podem-se utilizar
revestimentos externos totalmente transparentes
como silicones ao invés de poliimidas, uma vez que
as colunas de LC, ao contrário das de GC, não são
usualmente submetidas a temperaturas elevadas.
Outra vantagem advém das características
da sílica: caso a parte superior de uma coluna
se torne suja – por exemplo, devido à injeção de
amostras sujas – pode-se cortar uma pequena
parte da coluna com facilidade, sem prejuízo de
seu desempenho, o que é praticamente impossível de ser realizado com colunas convencionais
de aço inox utilizadas na HPLC.
4.13 Cromatografia unificada
Uma das principais vantagens da miniaturização da LC, assim como da GC e da cromatografia por fluido supercrítico (SFC), está na possibilidade do desenvolvimento da cromatografia
unificada.
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Devido a vários fatores, incluindo interesses
comerciais de várias companhias, a família das
técnicas cromatográficas teve seu desenvolvimento em instrumentos completamente diferentes[4]. Entretanto, como apontado por Giddings[46],
a divisão da cromatografia em várias técnicas é
artificial e improdutiva. Giddings também postulou que a GC, a LC e a SFC são apenas diferentes formas de apresentar a mesma técnica devido
às particularidades na fase móvel. A primeira
demonstração prática de que a GC, a LC e a SFC
são complementares e podem ser efetuadas em
um mesmo instrumento foi feita por Ishii et al.[47].
Os princípios e as aplicações da
Cromatografia Unificada foram publicados em
outro trabalho anterior do grupo[42].

5 Instrumentação necessária
Embora a cLC possua todas as vantagens
já discutidas em relação à HPLC convencional,
para que tal técnica obtenha o máximo desempenho, toda a instrumentação (injetor, tubulações,
conexões, celas de detecção etc.) deve ser rediScientia Chromatographica 2011; 3(2):115-130
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mensionada de acordo com o volume da coluna.
Isso é particularmente importante para os volumes de injeção e detecção.
Apesar de atualmente já existirem instrumentos comercialmente disponíveis desenvolvidos
para a cLC, nenhum deles atingiu um satisfatório
desempenho, pois a grande maioria não passa de
adaptações de sistemas convencionais, enquanto
os novos sistemas ditos desenvolvidos para a cLC
ainda permanecem superdimensionados[48].
5.1 Sistema de bombeamento
O sistema de bombeamento da fase móvel
utilizado na cLC deve ser capaz de fornecer um
faixa de fluxos que vai desde nL até poucos μL
por minuto. As melhores bombas utilizadas atualmente para tal finalidade são as do tipo seringa
e as do tipo micropistão reciprocante, tendo essa
última um melhor desempenho devido à grande
habilidade de compensação da pressão da coluna
(“back pressure”), rápida estabilização do fluxo e
a facilidade de criação de gradiente[5,49-54].
A maioria dos sistemas de bombeamento
para cLC disponíveis comercialmente utiliza
sistemas de divisão de fluxos conhecidos como
“splitters”[48,55-57]. No entanto, tais sistemas possuem várias limitações, como a dependência
do fator de divisão quanto à pressão na coluna.
Desse modo, se houver alguma variação da pressão na coluna, como a que pode ser causada
por gradientes devido à constante mudança da
viscosidade da fase móvel, haverá também uma
variação do fluxo na coluna. Além disso, a utilização de divisores de fluxos não acarretará uma
diminuição do consumo da fase móvel, fazendo
com que os sistemas que não utilizam sistemas
de divisão sejam mais atrativos e econômicos.
5.2 Tubulações e conexões
A tubulação utilizada nas conexões das diferentes partes do equipamento contribui para a
variância do alargamento da banda, de forma
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):115-130
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linear, quanto ao comprimento e, na quarta
potência, quanto ao seu raio, fazendo com que
a escolha das dimensões do tubo seja extremamente importante[31].
Para colunas de 0,5-1,0 mm de d.i., tubulações de aço inox especialmente desenvolvidas
com d.i. 0,25 ou 0,125 mm são geralmente aplicadas. Alternativamente, tubulações de PEEK
ou sílica fundida podem ser utilizadas. Já para
colunas de diâmetro interno menor que 0,5 mm
(500 μm), o uso de tubulações deve ser evitada
sempre que possível, devendo, desse modo,
conectar a coluna diretamente no injetor e no
detector.
Quando não for possível essa conexão
direta, tubulações de diâmetro interno menor
que 50 μm devem ser utilizadas. Todas as conexões devem ser feitas evitando volumes mortos,
o que pode ser atingido utilizando uniões do tipo
ZDV (“zero dead volume”).
5.3 Dispositivos de introdução da
amostra
Devido à pequena quantidade de fase estacionária contida dentro da coluna, a quantidade de amostra que pode ser introduzida sem
que se sobrecarregue a coluna pode ser tão
pequena quanto 700 nL para colunas de 1,0 mm
d.i. x 25 cm de comprimento até cerca de 3 nL
para colunas de 75 μm d.i. x 15 cm de comprimento, considerando que ambas estejam empacotadas com partículas de 5 μm[58].
Normalmente, tais volumes de injeção
podem ser atingidos facilmente e com grande
repetibilidade, utilizando válvulas comercialmente disponíveis. Caso se necessite de volumes
de injeção menores que aqueles fornecidos pelas
válvulas, pode-se empregar diversas técnicas de
injeção descritas na literatura[59-62]. Atualmente,
válvulas de até 4 nL podem ser encontradas
comercialmente.
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5.4 Colunas
Assim como ocorreu com a cromatografia
gasosa, os dois principais tipos de colunas estudados para cLC são as colunas empacotadas e
as colunas tubulares abertas (WCOT ou “Wall
Coated Open Tubular”). Essa última geralmente
consiste em um tubo de sílica fundida com um
filme fino de fase estacionária recobrindo sua
parede interna. Esse tipo de coluna é essencialmente igual às utilizadas na cromatografia gasosa
capilar. Normalmente, a fase estacionária utilizada nesse tipo de coluna pode sofrer um processo de “cross-linking” ou ser imobilizada na
parede do capilar para evitar a remoção da fase
estacionária pelo eluente. A principal desvantagem desse tipo é que elas precisam possuir um
diâmetro interno menor que 20 μm para que
possuam uma boa eficiência.
Esse tipo de coluna fornece, teoricamente,
melhores resultados do que os obtidos com colunas empacotadas. Isto é devido, principalmente,
aos pequenos volumes requeridos para o equipamento e acessórios utilizados com esta técnica,
em função da pequena capacidade de amostra
desse tipo de coluna. Entretanto, sua utilização
fora do meio acadêmico atualmente ainda é
muito limitada[4].
Como alternativa, as colunas empacotadas e
monolíticas que utilizam a mesma tecnologia de
preparação que as de HPLC têm ganhado muita
aceitação na área da cLC. Diferentes técnicas de
empacotamento vêm sendo relatadas, utilizando
diversos meios de se transferir a fase estacionária
do reservatório externo para dentro das colunas[63],
os quais incluem a utilização de gases[64-66], dióxido
de carbono supercrítico[67-71] ou líquidos [11,72].
5.5 Detectores
Praticamente todos os tipos de detectores
utilizados em HPLC podem ser utilizados na
cLC. A principal modificação necessária para
que eles se adaptem ao pequeno volume de
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amostra empregada nesta técnica, sem que haja
um alargamento excessivo do pico, na maioria
dos casos, envolve um decréscimo no volume da
cela de detecção[4].
Além dos sistemas de detecção normalmente
utilizados na HPLC convencional, como a espectrofotometria na região do UV-Vis e a fluorescência, diversos outros sistemas que são de difícil
acoplamento na HPLC convencional podem ser
utilizados, por exemplo, espectrometria de massas (MS), ressonância magnética nuclear (NMR),
detecção por ionização em chama (FID), detecção por captura de elétrons (ECD) etc.
5.6 Sistemas de aquisição de dados
O sistema de aquisição de dados na cromatografia tem um papel muito importante, mas
que, muitas vezes, é menosprezado pelos cromatografistas. Um sistema de aquisição mal projetado (ou mal utilizado) pode influenciar negativamente tanto uma análise quanto uma coluna
com baixa eficiência. Isso ocorre devido ao alargamento do pico causado, por exemplo, pela
utilização de filtros analógicos de alta constante
de tempo. Esse efeito de alargamento do pico é
muito semelhante ao que ocorre quando se utiliza uma coluna com baixa eficiência e, deste
modo, é muito comum se confundir um sistema
de aquisição mal projetado/utilizado com uma
coluna deteriorada.
Além da aparente falta de eficiência na separação, a frequência de aquisição do sinal proveniente do detector também pode degradar a
exatidão de sua quantificação. Na HPLC convencional (colunas de 4,6 mm d.i.), a taxa de amostragem considerada suficiente para uma integração “exata” é de 20 a 30 pontos por pico. Uma
vez que os picos eluídos de colunas capilares tendem a ser mais estreitos que aqueles eluídos das
colunas de HPLC convencional, para que esse
número seja mantido, devemos aumentar a frequência de aquisição do sinal analítico na mesma
razão da redução da largura do pico.
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Dessa forma, os sistemas de aquisição de
dados projetados para a HPLC convencional não
devem ser utilizados na cLC, uma vez que eles
forneceriam uma frequência de amostragem inferior àquela necessária para a detecção dos picos
estreitos comuns nas técnicas miniaturizadas.

6 Principais limitações da
miniaturização em cromatografia
líquida
Uma das barreiras mais críticas que a cLC
vem enfrentando e, como consequência, dificultando o seu rápido desenvolvimento, é a limitada disponibilidade de equipamentos comercialmente disponíveis realmente dedicados a
tal técnica. As diferentes formas de adaptação
de equipamentos convencionais de HPLC para
operarem em cLC têm resultado em diferentes
graus de sucesso e, em muitos deles, desencorajado os usuários a trocarem as técnicas convencionais por suas contrapartidas minuaturizadas.
De forma análoga, a pequena oferta comercial
de colunas capilares de alta qualidade contendo
diversos tipos de fases estacionárias tem sido
uma limitação para muitos laboratório migrarem da HPLC para a cLC. Espera-se que, ainda
nesta década, o interesse comercial de empresas
da área em investir na produção de melhores instrumentos e uma maior diversificação das colunas convençam os usuários da HPLC do enorme
ganho que significa a migração para a técnica
miniaturizada.

7 Conclusão
Apesar de seu desenvolvimento tardio, a
cLC vem se mostrando uma técnica muito promissora. No entanto, ela ainda não atingiu sua
maturidade como técnica de separação a ponto
de ser utilizada universalmente, principalmente
como técnica de análises de rotina. Um dos
principais fatores que ainda limitam uma uniScientia Chromatographica 2011; 3(2):115-130
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versalização mais rápida da técnica é a limitada
oferta de instrumentos e colunas de alta qualidade exclusivamente desenvolvidas e dedicadas
a ela, assim como aplicações práticas fora da
área de biomoléculas. Desse modo, para que a
cLC possa atingir áreas além das acadêmicas e se
tornar uma técnica de rotina tão bem sucedida
quanto a cromatografia gasosa, ela ainda tem que
despertar um maior interesse dos fabricantes de
equipamentos para que invistam mais recursos
na produção de equipamentos mais robustos, de
mais fácil utilização e com mais aplicações práticas. Do ponto de vista científico, e a depender
da área acadêmica, a cLC já atingiu a maturidade
necessária para tornar-se uma técnica tão popular quanto a cromatografia gasosa capilar.
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Resumo
O aperfeiçoamento de técnicas de preparação de amostras baseadas em sorção e/ou o desenvolvimento
de novos materiais é extremamente importante para ampliar sua aplicabilidade, eficiência e robustez.
A fragilidade da sílica fundida e a necessidade de suportes robustos para microextração em fase sólida
(SPME), bem como uma eficiente interação entre o recobrimento extrator e o suporte, têm levado ao
desenvolvimento e aplicação de novos materiais. Neste artigo, será discutido o uso de fios metálicos
na confecção de fibras altamente robustas de SPME. Em especial, será destacado o uso da liga de NiTi
recoberta com ZrO2 por eletrodeposição, a qual será avaliada como suporte e sorvente extrator para
SPME, bem como substrato para reações sol-gel com poli-dimetil-siloxano (PDMS) e poli-etilenoglicol
(PEG).
Palavras-chave
Microextração em fase sólida; suporte metálico; Ni-Ti; cromatografia; técnicas de preparação de amostras.

Unbreakable solid-phase microextraction fibers obtained by sol-gel reaction
Abstract
Improvement of sorption based sample preparation techniques and/or the development of new materials
for these same techniques are/is extremely important to extend their (its) applicability, efficiency and
robustness. The fragility of fused silica and the necessity of robust supports for solid phase microextration
(SPME), as well as the importance of an efficient interaction between the extractor coating and the
support, have driven the development and application of new materials. In this review the use of metallic
wires as a support to “unbreakable” SPME fibers will be discussed. The focus of this paper will be the
use of NiTi alloy coated with ZrO2 by eletrodeposition and its evaluation as support and extracting
sorvent for SPME, as well as substratum for sol-gel reactions with com polidimetilsiloxano (PDMS) and
polietilenoglicol (PEG).
Keywords
Solid phase microextraction; metallic wires; Ni-Ti; chromatography; sample preparation techniques.
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1 Introdução
A miniaturização tem se tornado uma das
tendências dominantes em Química Analítica.
Exemplos típicos da miniaturização de técnicas
para a preparação de amostras incluem, principalmente, a microextração líquido-líquido[1], discos ou cartuchos de SPE e SPE on-line[2,3], microextração em seringa empacotada (MEPS)[4-7],
extração com gota única (SDME)[8] e extração
assistida por membrana (MAE)[9]. Técnicas
como essas, quando usadas em combinação
com sistemas analíticos convencionais, podem
resultar em análise mais rápida, levando a alta
frequência analítica, menor consumo de solventes e manipulação da amostra. Além disso,
essas técnicas podem manter ou até melhorar
a sensibilidade, quando comparadas a técnicas
convencionais. Em particular, espera-se que a
redução no consumo de solventes em laboratórios analíticos contribua significativamente
na redução dos custos de análise. Muitas técnicas de preparação de amostras miniaturizadas podem ser automatizadas e acopladas para
análise on-line. Tal acoplamento de extração e
análise favorece a total extração e transferência
para o sistema analítico, resultando em alta sensibilidade e uma perda potencial do analito mais
baixa. Além disso, o analista pode usar pequenos
volumes de amostra[10]. Técnicas de preparação
de amostras livres de solventes que são baseadas
em extração por sorção vêm ganhando a atenção de pesquisadores. Dentre essas técnicas,
está incluída principalmente a microextração
em fase sólida (SPME)[11], a qual representa um
importante avanço na eficiência de extração de
vários poluentes orgânicos em nível de traço[12]
de matrizes líquidas[13], sólidas[14] e gasosas[15].
A SPME também é usada para amostragem de
compostos voláteis e semi-voláteis de amostras
complexas, como lodo[16]. Adicionalmente, a
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SPME também tem sido aplicada com sucesso
como um dispositivo para amostragem de compostos orgânicos voláteis de amostras biológicas[17-19] e gêneros alimentícios[20-22] em análise
cromatográfica. O dispositivo básico de SPME
consiste em um suporte (mais comum o uso de
sílica fundida), com cerca de 100 mm de comprimento, 0,110 mm de diâmetro, sendo que 10 mm
de sua extremidade são recobertos com uma fase
estacionária (fase extratora). Materiais poliméricos termicamente estáveis que permitem uma
difusão rápida do soluto são comumente usados
como fases estacionárias[10].
Primeiramente, somente os recobrimentos de
poli(dimetilsiloxano) (PDMS) e poliacrilato (PA)
eram comercializados. Mais tarde, recobrimentos
com fases mistas, como PDMS-divinilbenzeno
(DVB), Carboxen-PDMS, Carbowax-DVB, também foram utilizados[23]. Recentemente muitos
novos tipos de fibras, como as partículas de sílica
ligadas com C8, C18[24], grafite[25], carvão ativado[26], alumínio anodizado[27], polipirrol[28,29],
polianilina[30-32], fibra recoberta com a impressão
molecular do polímero (MIP)[33,34], cloreto de
cobre(I)[35], entre outras, têm sido preparados.
Entretanto, muitas dessas fibras são preparadas por mera deposição física de um recobrimento polimérico sobre a superfície de sílica
fundida. A ausência de uma interação adequada
entre a fase estacionária e a superfície da sílica
fundida pode ser responsável pela baixa estabilidade química e térmica[10,23,36,37]. É evidente que
futuros avanços na tecnologia de SPME devem
depender grandemente do avanço científico,
levando ao desenvolvimento de tecnologias mais
eficientes para a criação de fases extratoras mais
seletivas e a imobilização química dessas, como
filmes de elevada estabilidade operacional (temperatura, solvente etc.). A química de sol-gel oferece um simples e conveniente caminho para a
síntese de materiais avançados e a aplicação deles
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):133-143
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como revestimentos de superfícies. A química de
sol-gel pode fornecer a incorporação eficiente
de componentes orgânicos em estruturas poliméricas inorgânicas sob circunstâncias térmicas extremamente suaves[10]. Outro avanço na
tecnologia de SPME aponta para a substituição
do frágil suporte de sílica fundida por fios metálicos que possuem boa estabilidade mecânica,
tornando a SPME uma técnica de preparação de
amostra mais robusta para análise de rotina.

2 Tecnologia sol-gel para fibras
de SPME
O processo de sol-gel consiste na rota de
síntese em que ocorre uma transição do sistema
sol para um sistema gel. O termo sol é empregado para definir uma dispersão de partículas
coloidais (dimensão entre 1 e 100 nm) estável
em um fluido. O termo gel pode ser visto como
referindo-se a um sistema formado pela estrutura rígida de partículas coloidais (gel coloidal),
as quais resultam da agregação linear de partículas primárias ou de cadeias poliméricas (gel
polimérico), que imobiliza a fase líquida nos seus
interstícios, sendo que a gelatinização ocorre
pela interação entre as longas cadeias poliméricas lineares.
O processo de sol-gel pode ser dividido em
duas classes, dependendo da natureza do precursor inorgânico utilizado: a dos sais (cloretos,
sulfetos, nitratos etc.) e a dos alcóxidos. A rota
que envolve o uso de precursores do tipo alcóxido aparece como a mais versátil atualmente. A
hidrólise de uma solução de tetra-alcóxi-silanos
em um solvente orgânico, como o álcool, leva
à formação de partículas com função silanol,
as quais formam um sol pela polimerização via
condensação, e a continuação do processo leva
a um gel. Essa transformação é designada transição sol-gel. Após secagem do gel, um xerogel
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):133-143
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é formado. As reações químicas que ocorrem
durante a formação do sol, do gel e do xerogel
influenciam fortemente a composição e as propriedades do produto final[38].
A Tabela 1 lista os nomes e as estruturas
químicas dos principais ingredientes da solução usada para o recobrimento sol-gel. A solução sol-gel contém quantidades apropriadas do
polímero de recobrimento PDMS ou PEG, um
precursor alcóxi-silano (metil-trimetil-metóxi-silano, MTMOS), reagente de desativação da
superfície (poli-metil-hidróxi-silano, PMHS),
e um catalisador ácido (solução aquosa 95% de
ácido tri-fluor-acético, TFA).
O material sol-gel é formado como resultado da hidrólise do precursor alcóxi-silano com
subsequente condensação dos produtos hidrolisados, podendo submeter-se ao rachamento e ao
encolhimento durante a etapa de secagem. Tanto
o encolhimento quanto as rachaduras são efeitos
indesejáveis durante o processo de secagem do
gel. As fraturas capilares são devidas à evaporação do solvente dos poros do gel. Tal problema
se torna grandemente significativo para recobrimentos por sol-gel com espessuras maiores que
0,5-1 μm. No contexto de SPME, a preservação
da integridade da estrutura é muito importante
para que o recobrimento sol-gel possa fornecer
as propriedades materiais desejadas. Uma rede
sol-gel originária de um derivado alquil de um
percursor tetra-alcóxi-silano (por ex. metil-tri-metóxi-silano) possui uma maior abertura em
sua estrutura, o que facilita a secagem, minimizando assim a tendência a fraturas[10].
O processo sol-gel envolve duas etapas principais: (1) hidrólise do precursor e (2) policondensação dos produtos hidrolizados. Essas reações são catalisadas por ácidos e bases, levando
à formação de uma rede polimérica. A reação
do precursor metil-tri-metóxi-silano (MTMOS)
pode ser representada pela Equação 1[10,38,39]. Os
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Tabela 1 Nomes, funções e estruturas químicas dos reagentes usados no processo sol-gel para recobrimento
de fibras de SPME.
Reagente

Função

Metil-trimetóxi-silano
(MTMOS)

Precursor sol-gel

Poli(dimetil-siloxano) com
grupo hidroxila terminal

Recobrimento da
fase estacionária

Poli(etilenoglicol)

Recobrimento da
fase estacionária

Poli(metil-hidrosiloxano)

Reagente
desativante

Ácido tri-fluor-acético
(5% de água)

Ácido catalisador

produtos hidrolizados podem sofrer reações
de policondensação e produzir uma rede polimérica tridimensional, conforme descrita pela
Equação 2. Em uma solução sol-gel que utiliza
poli-dimetil-siloxano, contendo um grupo hidroxila terminal como reagente de recobrimento,

Estrutura química

CF3COOH

esse grupamento hidroxila é ativado. A reação
química envolvida pode ser esquematicamente
representada pela Equação 3[10]. Selecionando
poli(etilenoglicol) (PEG) como polímero de
recobrimento, a reação química pode ser representada pela Equação 4[39].

(1)

(2)
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(3)

(4)

O grupo silanol da superfície dos suportes
(geralmente sílica fundida) está sujeito a reações
de condensação, permitindo a ligação química
entre a rede polimérica e a superfície dos suportes.
Dessa maneira, o recobrimento polimérico ligado
à superfície do suporte é gerado pela exposição da
fibra utilizada como suporte na solução sol por
um tempo determinado. O recobrimento, ou filme
polimérico, é quimicamente ligado à superfície do
suporte, e sua espessura pode ser controlada pela
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):133-143

variação do tempo de exposição e concentração
dos componentes da solução. Recobrimentos com
maiores espessuras podem ser obtidos por repetidas exposições dos suportes à solução sol-gel.
A hidrólise - primeira etapa do mecanismo
do processo sol-gel - é bem conhecida. Por outro
lado, as reações de condensação começam antes
que as reações de hidrólise terminem, tornando o
mecanismo muito complexo e envolvendo muitas
reações de hidrólise e condensação simultâneas[38].
137

Carasek E, Martendal E, Budziak D

Fibras robustas de SPME obtidas por reação sol-gel

Historicamente, o uso da tecnologia de
sol-gel é reportada desde meados de 1800[40].
Inicialmente aplicada em SPME por Chong
et al.[10] em 1997, tem sido aplicada com sucesso
no preparo de diferentes fibras, como pode ser
verificado por meio da Tabela 2.

3 Uso de suportes metálicos em
microextração em fase sólida
Vários materiais vêm sendo propostos em
substituição à sílica fundida, suporte tradicionalmente usado em SPME. A aplicação de fios

metálicos como suportes pressupõe uma maior
robustez para a técnica de SPME para análises
de rotina. Diferentes materiais, tais como fios
de platina[32,41-43], fios de alumínio anodizado[44],
fios de ouro[31,44], fibras de carbono ativado[45],
aço inoxidável[30,46-48], fios de titânio[49] e fios de
cobre[35], vêm sendo explorados em substituição ao suporte tradicional de sílica fundida.
Recentemente, uma nova geração de fibras de
SPME foi introduzida comercialmente pela
Supelco. Essa nova fibra, denominada de fibra
de metal super elástica, pode ser reutilizada em
mais de 600 ciclos de extração[50-52].

Tabela 2 Diferentes fibras para microextração em fase sólida desenvolvidas através de processo sol-gel.
Recobrimento

Espessura
filme

Compostos analisados

Ref.

Poli-dimetil-siloxano (PDMS)

10 µm

HPAa, n-alcanos, álcoois e fenóis

[10]

PDMS

44 µm

BTEXb

[53]

Poli(etilenoglicol) (PEG)

40 µm

BTEXb, cloro e nitrofenóis, ftalatos e pesticidas

[39]

Calix[4]areno

60 µm

Fenóis

[54]

Éter de coroa - bisbenzo

40 µm

Pesticidas e compostos organofosforados

[55]

PDMS/poli(vinil-álcool) (PDMS/PVA)

5 µm

Bifenilas policloradas (BPC)

[56]

Éter de coroa aberta

55 µm

Fenóis, BTEXb e ftalatos

[36]

Éter de coroa com hidroxila

73 µm

Fenóis

[37]

Poli-fenil-metil-siloxano (PPMS)

70 µm

Pesticidas organoclorados

[57]

Tri-metoxi-silil-propil-metacrilato
(TMSPMA)

70 µm

Compostos voláteis da cerveja

[58]

85 µm

Compostos aromáticos

[59]

70 µm

Compostos voláteis em vinho

[60]

30 µm

BPC, HPAa e aminas aromáticas

[23]

4 µm

Fenol e clorofenóis em amostras ambientais

[61]

70 µm

Pesticidas em vegetais

[62]

Permetilado--ciclodextrina/ silicone
hidroxi terminal (PM--CD/OH-TSO)

65-70 µm

Eters difenilpolibromados (PBDE) em
amostras de solo

[63]

Tetra-n-butil-ortototitanato/grafite
(TBOT/grafite)

30 µm

BTEXb em amostras gasosas

[64]

Anilina-metil-trietoxi-silano/PDMS
(AMTEOS/PDMS)
Butil-metacrilato/divinil-benzeno
(BMA/DVB)
Hidroxi-fulereno
(Tri-metoxi-silil-propil-amina)/PDMS
(TMSPA/OH-PDMS)
Poli-metil-fenilssiloxano
(PMPS)

a
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Esse grupo de pesquisa tem explorado as
vantagens da liga aproximadamente equiatômica de NiTi, conhecida comercialmente como
Nitinol®, como suporte para a confecção de fibras
de SPME. Essa liga se destaca por seu efeito de
memória de forma (habilidade de transformação
entre fases que permite a recuperação de uma
geometria previamente definida mediante imposição de gradiente de tensão e/ou temperatura) e
pela superelasticidade. Tais propriedades aliadas
à estável interação superficial com o ambiente
externo, alta biocompatibilidade, excepcional
durabilidade e resistência à corrosão são características altamente desejáveis[65]. As vantagens da
liga de NiTi somadas àquelas do recobrimento
com óxido de zircônio (ZrO2), incluindo forte
adesão a superfícies metálicas, excelente biocompatibilidade, alta estabilidade térmica e resistência à corrosão e ao desgaste e, principalmente, à
maior disponibilidade de grupos hidroxilas sobre
sua superfície sugerem que esse suporte pode
oferecer uma promissora alternativa como novo
suporte para a técnica de microextração em fase
sólida por meio do uso da tecnologia de sol-gel.
Com a ativação do suporte NiTi-ZrO2 com soluções de hidróxido de sódio 1,0 mol.L-1 e posterior
solução de ácido clorídrico 0,5 mol.L-1, supõe-se
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que ocorra uma exposição de grupamentos
Zr-OH na superfície desse material, o que possibilita a aplicação do conjunto NiTi-ZrO2 como
um novo suporte para reações sol-gel. Os grupos Zr-OH na superfície do suporte podem
também participar por meio de reações de condensação e assim prover ancoramento químico
à cadeia polimérica na vizinhança imediata da
superfície da fibra. A Figura 1 ilustra as micrografias das fibras de SPME obtidas via reação
sol-gel de PDMS utilizando suporte de NiTi sem
a camada de óxido de zircônio (NiTi-PDMS) e
NiTi com a camada de óxido de zircônio (NiTiZrO2-PDMS). Quando não há o filme de zircônia
sobre o fio de NiTi, o recobrimento polimérico
não é uniforme e, em muitos casos, a espessura
de recobrimento não é reprodutível, resultando
em diferentes espessuras.
As fibras de NiTi-ZrO2-PDMS e NiTi-ZrO2PEG apresentaram excelente estabilidade térmica
até 320 °C, possibilitando a aplicação de altas temperaturas de dessorção, sem perdas na eficiência
de extração. A eficiência da fibra NiTi-ZrO2PDMS com 25 μm de espessura mostrou-se superior à da fibra de PDMS 30 μm comercialmente
disponível, apresentando excelente sensibilidade
para a determinação de BTEX em água[66] e pes-

Figura 1 Micrografias eletrônicas de varredura da fibra de a) NiTi-PDMS e b) NiTi-ZrO2-PDMS. Ampliação 270×.
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ticidas organoclorados em infusões de chá[67]. A
eficiência de extração da fibra NiTi-ZrO2-PEG foi
comparável à das fibras comerciais CW/DVB e
PA, apresentando excelente eficiência de extração
para halofenóis e ftalatos em amostras aquosas[68]
e haloanisóis em amostras de cortiça[69]. Ambas
as fibras demonstraram aplicabilidade, tanto para
amostragem direta (contato direto da fibra com
a solução amostra), quanto para amostragem a
partir do headspace da amostra (parte gasosa),
e mantiveram eficiência de extração por mais de
450 ciclos de extração.
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4 Conclusões e perspectivas
A microextração em fase sólida com recobrimento via reação sol-gel sobre uma superfície
metálica oferece um bom desempenho analítico,
com boa sensibilidade e alta robustez. A alta estabilidade térmica obtida para as fibras de NiTiZrO2-PDMS e NiTi-ZrO2-PEG sugere uma possível e eficiente ligação química entre o suporte
zirconizado e o polímero de recobrimento.
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Resumo
A cromatografia gasosa rápida e a cromatografia gasosa bidimensional abrangente apresentam, em
comum, a geração de picos muito mais estreitos que em cromatografia gasosa convencional. A largura
de base dos picos comumente observada nessas técnicas varia entre 1 s e 50 ms, podendo atingir valores
tão pequenos quanto unidades de milissegundos. Com exceção do detector por ionização em chama
e do espectrômetro de massas por tempo de voo, os demais detectores apresentam alguma limitação
para a detecção de picos tão estreitos. Picos distorcidos ou com cauda e a baixa qualidade dos espectros
de massas obtidos são os problemas mais observados. No presente trabalho, serão discutidas as
características básicas dos detectores para cromatografia gasosa, bem como o uso deles para a detecção
de picos estreitos.
Palavras-chave
Cromatografia gasosa; detectores; cromatografia gasosa rápida; cromatografia gasosa bidimensional abrangente.

Detection in fast gas chromatography and comprehensive two-dimensional
gas chromatography
Abstract
The fast gas chromatography and the comprehensive two-dimensional gas chromatography generate
peaks much narrower than in conventional gas chromatography. In these techniques, the peak width (at
baseline) commonly observed ranges from 1 s to 50 ms, reaching values as small as units of milliseconds.
The flame ionization detector and the time of flight mass spectrometer do not present limitation to detect
such narrow peaks; however, other detectors present some limitations. Peak distortion, peak tailing and
the low quality of the peak mass spectra are the main problems observed. In the present paper it will be
presented the basic characteristics of the detectors for gas chromatography and their use to detect narrow
peaks.
Keywords
Gas chromatography; detectors; fast gas chromatography; comprehensive two-dimensional gas chromatography.
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1 Introdução
A cromatografia gasosa (GC) é uma técnica
consolidada para a análise de misturas que contêm compostos voláteis e semivoláteis, sendo que
seu uso está amplamente difundido nos laboratórios de pesquisas das mais diversas áreas,
como petroquímica, fragrâncias, farmacêutica e
ambiental. Duas variações da GC são a cromatografia gasosa rápida e a cromatografia gasosa
bidimensional abrangente (GC×GC, comprehensive two-dimensional gas chromatography), as
quais têm sido amplamente estudadas e utilizadas em análises, sendo tema de diversas revisões
na literatura[1-11]. A primeira tem como objetivo
diminuir o tempo de análise em relação à GC,
enquanto a segunda apresenta um poder de
separação muito maior.
Em ambas as técnicas, é possível utilizar um
equipamento convencional de GC com pouca ou
nenhuma modificação do sistema. Entretanto,
o sistema de detecção do equipamento deve ser
compatível com o sinal cromatográfico obtido por
essas duas técnicas, visto que a largura dos picos é
muito menor do que em GC convencional.

2 Detecção em cromatografia
gasosa
O sistema de detecção em GC deve responder aos analitos previamente separados na
coluna cromatográfica e que chegam ao detector
como bandas discretas em fase gasosa. O detector monitora a passagem dessas bandas discretas,
a qual normalmente ocorre na faixa de poucos
segundos, resultando em um sinal transiente. Em
função de algumas características dos detectores,
eles podem ser classificados como: (i) seletivos
ou universais, caso responda para poucos ou
para muitos analitos diferentes; (ii) destrutivos
ou não-destrutivos, se a integridade do analito
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é mantida ou não durante a detecção e (iii) sensíveis à concentração ou ao fluxo de massa, se
o detector fornece uma resposta proporcional à
concentração do analito naquela banda discreta
ou à quantidade absoluta do analito[12].
Os detectores mais empregados em GC são
o detector de ionização em chama (FID, flame
ionization detector), o detector de condutividade
térmica (TCD, thermal conductivity detector), o
detector de captura de elétrons (ECD, electron-capture detector) e o espectrômetro de massas
(MS, mass spectrometer). Além desses, cerca de
60 detectores já foram usados em GC, sendo que
a maior parte deles foi desenvolvida especialmente para tal finalidade, sendo as principais
exceções o TCD e o MS[13].
O detector ideal deve apresentar algumas
características, como detectar pequenas quantidades, fornecer resposta linear aos analitos em
várias ordens de grandeza, apresentar estabilidade e reprodutibilidade, ter sensibilidade adequada, operar em temperaturas de ambiente até
400 °C, ser de fácil operação e apresentar tempo
de resposta curto. Em relação ao sinal que o sistema de detecção produz, duas características
são de fundamental importância: o ruído e a
constante de tempo (τ).
O ruído é a variação do sinal do detector
na ausência da amostra, normalmente originada
por vazamentos, variações de temperatura, contaminação do gás de arraste ou alterações no
ambiente e nos componentes dos amplificadores
de sinal. Existem basicamente três tipos de variação do sinal: (i) os ruídos com frequência maior
que a do pico cromatográfico, os quais são normalmente eliminados por filtros do sinal ou pelos
programas de processamento dos dados; (ii) os
ruídos com frequência similar à do pico cromatográfico, normalmente causados por instabilidade do detector ou por flutuações nas condições
do ambiente, os quais são difíceis de diferenciar
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):145-154
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de um pico cromatográfico com amplitude similar e (iii) a deriva na linha de base, causada por
uma pequena, mas constante, variação do sinal
ao longo da corrida cromatográfica, causando
uma inclinação no sinal da linha de base[13].
A constante de tempo é a medida da velocidade de resposta do detector, definida como
o tempo (em milissegundos) que o detector
leva para responder a 63,2% de uma mudança
abrupta na composição do eluato[14]. Na Figura 1,
mostra-se a influência da constante de tempo
do detector no perfil do pico cromatográfico.
Observa-se que quanto maior for o valor da τ,
mais baixo, largo e deslocado para tempos de
retenção maiores é o sinal; entretanto a área do
pico cromatográfico não é alterada. O ideal é que
o valor de τ seja 10% da largura do pico à meia
altura. Os detectores modernos apresentam a
constante de tempo da ordem de 10 ms.
Outras características do sistema de detecção normalmente são apresentadas para avaliação do desempenho do sistema. Uma delas é a
razão sinal/ruído, para a qual um valor maior
que três significa que o sinal em questão pode
ser considerado um pico com probalilidade de
99%[13]. O limite de detecção se refere à mínima
quantidade (ou concentração) de um analito que

Figura 1 Influência da constante de tempo no perfil
do sinal cromatográfico (1 < 2 < 3).
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gera um pico com razão sinal/ruído maior que
três[13]. A faixa dinâmica de um detector corresponde ao intervalo de massa ou concentração
na qual o detector apresenta uma resposta linear
para o analito, enquanto a faixa linear corresponde à razão entre o limite máximo da faixa
dinâmica e o limite de quantificação.
A frequência de aquisição de um detector
(ou taxa de aquisição) deve ser grande o suficiente para que o número de registros ao longo
do pico seja suficiente para representá-lo adequadamente. Quando o objetivo da análise é
qualitativo, pelo menos três pontos são necessários para identificação do analito[15]. Por outro
lado, quando se necessita determinar exatamente
a área do pico, o número mínimo de pontos normalmente oscila entre 7 e 20, embora não haja um
consenso entre os autores. Há autores que relataram que 3-4 pontos são suficientes[16]; outros
sugerem que 350 pontos são necessários[17], o
que é inviável, levando em consideração a relação entre a largura dos picos cromatográficos em
questão e a taxa de aquisição dos detectores.
Uma forma de avaliar o número de pontos
necessários para análise quantitativa é a reconstrução do pico ponto a ponto, observando se
há alguma deformação aparente, ou por meio
da avaliação do desvio-padrão da área do pico.
Dalluge et al.[18] observaram que o desvio-padrão
relativo das áreas e das alturas dos picos cromatográficos em função do número de pontos por
pico foram de cerca de 3 e 7%, respectivamente,
para 5-6 pontos. Já Cordero e colaboradores relataram que o desvio-padrão das áreas dos picos
variou entre 3 e 12%, sendo os maiores valores
obtidos para 5 pontos por pico[19]. Embora em
alguns casos os desvios sejam um pouco elevados, cabe ressaltar que, em algumas análises, as
variações decorrentes da etapa de preparo da
amostra são muito superiores aos valores descritos acima[1].
147
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análises que empregam colunas convencionais
(25-30 m × 0,25-0,32 mm). Ainda, o aumento da
velocidade do gás de arraste também faz com que
os analitos sejam eluídos mais rapidamente. Além
disso, a taxa de aquecimento da coluna cromatográfica deve ser maior que em análises convencionais, podendo atingir valores de até 20 °C/s[2].

Figura 2 Número de pontos ao longo do pico
cromatográfico. Vermelho: pico real. Taxa de
aquisição: verde > preto > azul.

Na Figura 2, mostra-se um exemplo teórico
da influência do número de pontos na definição
de um pico cromatográfico. Observa-se que o
ápice do pico cromatográfico aparece deslocado
do valor real (vermelho) quando poucos pontos
são amostrados ao longo do pico, em função de
o ponto máximo do pico não ter sido registrado.
Outro fato relacionado ao formato do pico é que,
muitas vezes, os programas para tratamento dos
dados cromatográficos manipulam matematicamente os dados para que o pico em questão se
ajuste a formatos pré-definidos.

3 Detecção em cromatografia
gasosa rápida e em
cromatografia gasosa
bidimensional abrangente
Uma das tendências em GC é diminuir o
tempo de análise, aumentando significamente
o número de amostras analisadas no mesmo
intervalo de tempo e possibilitando o seu uso
em aplicações que necessitam de resultados
em poucos minutos. A diminuição no comprimento e no diâmetro interno das colunas capilares permite realizar análises cromatográficas
num tempo significativamente menor que nas
148

Quando colunas mais curtas e com diâmetro interno e espessura do filme da fase estacionária menores são usadas, a capacidade da
coluna é menor e, portanto, menos amostra pode
ser injetada sem que ocorra a saturação da fase
estacionária. Uma consequência natural de todos
esses fatores é que o tempo de corrida é menor,
e a banda cromatográfica é mais estreita que em
análises convencionais, da ordem de dezenas ou
centenas de milissegundos, situação tipicamente
observada nas análises por GC rápida.
As abordagens discutidas anteriormente
para diminuição do tempo de análise normalmente acarretam a diminuição da resolução cromatográfica. Contudo, se a resolução entre dois
picos é maior do que o necessário (separação
completa entre dois picos corresponde à resolução de 1,5[12]), a diminuição da resolução pode ser
aceitável, desde que o valor final seja suficiente
para a separação dos analitos. Em determinadas
situações, a resolução entre os picos pode ser
sacrificada em função da grande diminuição no
tempo de análise.
Como explicado anteriormente, a diminuição do comprimento (e também diâmetro
interno) da coluna associado ao aumento da
velocidade do gás de arraste e da taxa de aquecimento resultam, praticamente, na mesma separação em menos tempo. Como exemplo, a separação completa de 33 ésteres metílicos de ácidos
graxos levou 25 minutos empregando GC convencional e apenas 2 minutos por GC rápida[20].
Porém, o custo para a diminuição do tempo de
análise foi a perda de resolução entre isômeros
em dois pontos do cromatograma.
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):145-154
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A GC rápida pode ser classificada de acordo
com a largura do pico à meia altura e com o
tempo total da análise[21]. Outros autores levam
em conta um fator para quantificar o aumento
de velocidade, o qual é o resultado da multiplicação da diminuição do tamanho da coluna
pelo aumento na velocidade do gás de arraste
(ambos em relação às condições convencionais)
[22]
. Embora não exista um acordo entre as classificações, os termos GC rápida, muito rápida
e ultrarrápida são relatados na literatura, nos
quais as larguras de pico típicas são da ordem de
200-1000 ms, 30-200 ms e 5-30 ms, respectivamente. Os fundamentos da GC rápida não serão
discutidos, mas podem ser encontrados em trabalhos de revisão da literatura[1-4].
Outra técnica que apresenta picos cromatográficos estreitos é a GC × GC. Entretanto, ao
contrário da GC rápida, que tem por objetivo
diminuir o tempo de análise (e, como consequência, geralmente leva à diminuição do poder
de separação), o objetivo principal da GC × GC
é aumentar o poder de separação em relação
à GC convencional. O aumento da resolução
obtido na GC × GC está relacionado ao aumento
da capacidade de pico da técnica[23], ou seja, ao
número máximo de picos separáveis. Como na
GC × GC são empregadas duas colunas, a capacidade de pico da técnica será o produto da capacidade de pico de cada coluna.
As duas colunas usadas na GC × GC, as
quais apresentam fases estacionárias diferentes, são conectadas em série, e um dispositivo
denominado modulador é situado entre elas. A
primeira coluna tem dimensões convencionais,
enquanto a segunda é curta e eficiente (cerca de
1-2 m × 0,1-0,18 mm). O modulador tem a função de coletar continuamente pequenas frações
do eluato da primeira coluna, reconcentrá-las
em uma banda estreita e reinjetá-las na segunda
coluna. Nesse processo, toda a amostra é submeScientia Chromatographica 2011; 3(2):145-154
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tida a dois mecanismos de separação, sendo que
mecanismos independentes e diferentes são preferíveis para a maior parte das análises. Devido
ao processo de reconcentração da banda cromatográfica no modulador e também pelo fato de
a segunda coluna ser curta e eficiente, a largura
dos picos obtidos varia de 50 a 500 ms. Maiores
detalhes sobre os fundamentos da GC × GC
podem ser encontrados em outros trabalhos[5-11].
Finalmente, é importante salientar que,
tanto na GC × GC quanto na GC rápida (em suas
diferentes classificações), a largura dos picos é de
5 a 1000 vezes menor que na GC convencional e,
portanto, um destaque deve ser dado na forma
de detecção dessas duas técnicas. Infelizmente, o
sistema de detecção de alguns cromatógrafos a
gás não é adequado para detecção de picos estreitos (principalmente na cromatografia ultrarrápida) e contribui para o alargamento do pico cromatográfico. Ainda, alguns amplificadores são
ajustados para reduzir o ruído, o que causa a distorção de picos muito estreitos[13]. Dessa forma,
os sistemas de detecção devem ter constante de
tempo menor que 10 ms, e a taxa de aquisição
dos dados deve ser de 100 Hz ou maior para que
o pico cromatográfico seja detectado sem distorções. Além disso, o volume interno dos detectores e de suas conexões com a coluna cromatográfica deve ser o menor possível para evitar
que dois picos previamente separados na coluna
sejam novamente misturados no detector. Caso
o volume interno do detector seja muito elevado,
pode haver difusão dos analitos dentro da cela
de medida, o que necessariamente alarga o pico.
Esse tipo de alargamento é denominado alargamento extracoluna, o qual pode também ocorrer
no injetor ou em outras conexões[15].
Os detectores usados para monitoramento
de picos estreitos devem preencher os requisitos descritos anteriormente para que possam
ser empregados sem comprometer a separa149
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ção cromatográfica ou a informação analítica.
Alguns detectores, como os FID modernos e o
MS com analisador por tempo de voo (TOF, time
of flight - TOFMS), podem ser usados sem que
nenhuma modificação seja feita. A constante de
tempo dos FID mais antigos é muito alta para
detecção de picos estreitos sem que eles sejam
deformados. Ainda, em alguns equipamentos
modernos, é necessário habilitar no software a
detecção de picos estreitos.
Com respeito aos detectores usados em GC
rápida, os mais usados são o FID e os MS[3]. O
FID apresenta taxa de aquisição de até 200 Hz,
faixa dinâmica de aproximadamente 106, limite
de detecção de unidades de pg de carbono 1/s,
além da robustez e fácil operação. Uma alternativa ao FID poderia ser o TCD usado em instrumentos portáteis; entretanto altos limites de
detecção e baixa sensibilidade para algumas espécies limitam seu uso. Outros detectores podem
ser utilizados, porém a frequência de aquisição
e o volume interno irão definir sua aplicabilidade. Os detectores de nitrogênio-fósforo (NPD,
nitrogen phosphorous detector), fotométrico de
chama (FPD, flame photometric detector), ECD e
TCD podem ser utilizados em GC rápida, pois
são dotados de eletrônica rápida. Já o TCD e o
NPD não são adequados para as análises por
GC ultrarrápidas, uma vez que apresentam células com grande volume interno[2], o que causa o
alargamento dos picos e pode levar à coeluição
de picos previamente separados.
De forma similar, os detectores mais empregados na GC × GC também são o FID o MS, além
do μECD, este com design modificado para uso
em GC × GC[6,24,25]. O μECD apresenta volume
interno de 150 μL, taxa de aquisição de até 50 Hz,
ampla faixa dinâmica e limite de detecção de
fg/s. Embora a taxa de aquisição seja um pouco
menor que o ideal para GC × GC, e os picos obtidos apresentem um pouco de cauda em compa150
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ração com a detecção por FID, deve-se levar em
consideração a seletividade e a detectabilidade
do μECD, principalmente para a análise de compostos organalogenados[26]. No mesmo sentido, o
NPD pode ser empregado para detecção seletiva
de compostos de N e P, porém os picos são assimétricos devido ao mecanismo de operação do
detector, embora a parte eletrônica permita taxas
de aquisição de até 200 Hz[24].
Dentre os detectores MS, o TOFMS é a
melhor opção tanto para GC rápida quanto para
GC × GC devido à alta frequência de aquisição
desse detector: até 500 espectros de massas completos por segundo podem ser adquiridos[25].
Para picos da ordem de 100 ms, isso representa
em torno de 50 pontos por pico. A elevada frequência de aquisição dos TOFMS permite monitorar picos extremamente estreitos, além de possibilitar a deconvolução dos espectros de massas
de compostos coeluídos, a qual é feita por meio
de softwares específicos. Em GC rápida, fazendo
uso de um GC/TOFMS operado a 500 Hz, com
faixa de razão massa/carga de 40-200 unidades
de massa atômica (u.m.a.), dez compostos foram
separados em apenas 500 ms[20]. Não foram
observados problemas com o formato do pico
cromatográfico, mesmo para picos tão estreitos
quanto 12 ms. Ferramentas de deconvolução
espectral foram usadas para isolar o espectro
de massas de cada um dos picos para posterior
comparação com as bibliotecas de espectros de
massas: a deconvolução foi eficiente desde que
o tempo de retenção dos picos fosse maior que
10 ms, e a similaridade entre os espectros de
massas obtidos e os da biblioteca foram satisfatórios. Assim, em GC rápida (ou ultrarrápida), a
falta de resolução cromatográfica pode ser compensada pela deconvolução espectral.
Por outro lado, o custo de um analisador
TOFMS é significativamente maior que os outros
MS. Além disso, quando o TOFMS é usado para
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):145-154
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a detecção em GC × GC, os arquivos de dados
gerados são extremamente grandes, da ordem
de GB, o que demanda o uso de computadores
com alta velocidade de processamento e elevada
memória interna.
Ao contrário dos TOFMS, os analisadores quadrupolares (qMS) estão disponíveis em
grande parte dos laboratórios: além do custo
mais acessível, eles apresentam boa robustez,
fácil operação e ótima compatibilidade com as
bibliotecas de espectros de massa[1]. Os qMS
apresentam a velocidade de varredura fixa
(u.m.a./s) e, com isso, a taxa de aquisição dos
qMS está relacionada com os modos com que
ele pode ser operado: (i) no modo de varredura
(full scan), uma grande faixa de razões massa/
carga (40-400) é monitorada e, com isso, a taxa
de aquisição do detector é de, tipicamente, 20 Hz
(os mais antigos apresentavam taxas de 2,43 Hz);
(ii) no modo de íons selecionados (SIM, selected
íon monitoring), apenas algumas razões massa/
carga são monitoradas e, dessa maneira, é possível atingir taxas de aquisição de 50 Hz. Uma
alternativa, que será discutida a seguir, é aumentar a taxa de aquisição por meio da diminuição
da faixa de razões massa/carga: dessa forma, mais
pontos por pico serão obtidos e, em alguns casos,
o espectro incompleto pode ser empregado para
a identificação.
Para picos de cromatografia rápida de até
30 ms, a taxa de aquisição de um GC/qMS é
insuficiente para determinar o real formato do
pico cromatográfico, mesmo quando operado a
50 Hz. Já para picos com largura de base de cerca
de 200 ms, o qMS passa a ser adequado. Já para
GC × GC, embora o qMS não seja o detector
mais adequado quando comparado ao TOFMS, a
aplicabilidade da GC × GC/qMS tem sido investigada devido à disponibilidade de GC/qMS nos
laboratórios de pesquisa e a possibilidade de
transformá-lo em um GC × GC pela instalação
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):145-154
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de um kit comercial (ou desenvolvimento do
mesmo). Uma das primeiras alternativas para
usar o qMS foi alargar propositalmente o pico
cromatográfico, gerando picos de GC × GC da
ordem de 1 s; como os equipamentos mais antigos adquiriam o sinal à taxa de 2,43 Hz, foram
obtidos cerca de três pontos por pico, os quais
foram suficientes para identificação. Contudo,
tal alternativa não é aplicável para fins quantitativos e, além disso, a capacidade de separação da
GC × GC foi reduzida[27].
A alternativa de diminuir a faixa de razão
massa/carga investigada para atingir uma taxa
de aquisição maior (até 50 Hz) tem sido bastante
explorada. Assim, em uma análise por GC × GC/
qMS, a faixa de razão massa/carga foi fixada
entre 41-228, o que levou à taxa de aquisição de
20 Hz[28]. Para picos de 100 ms, isso representa
2 a 3 pontos, os quais podem ser suficientes
para a identificação dos compostos. Entretanto,
a reconstrução do pico cromatográfico foi prejudicada, bem como o tempo de retenção na
segunda dimensão, sendo que diferentes valores
foram obtidos para picos modulados pertencentes ao mesmo composto. Portanto, para os detectores qMS que alcançam taxas máximas de 20 Hz
para espectros de massas com faixa reduzida, o
objetivo final da análise deve ser qualitativo ou
quantitativo, visto que as condições experimentais para cada caso são contrárias.
Já para detectores com velocidade maior,
de 10.000 u.m.a./s, e para faixa de m/z restrita
a 95 unidades, é possível alcançar 50 Hz com
um qMS. Essa taxa de aquisição é suficiente para
quantificação de picos com largura de base menor
que 200 ms. Por fim, para novos equipamentos,
que alcançam a velocidade de 20.000 u.m.a./s, é
possível alcançar a taxa de aquisição de 50 Hz
para a faixa de massas de 40-330 m/z[29]: isso corresponde a 20 pontos para um pico com largura
de base de 400 ms. Dessa forma, a informação
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quantitativa é preservada e, além disso, é possível
realizar a identificação dos compostos utilizando
todo o espectro de massas (se a massa molecular
for menor que 330). Essa alternativa parece ser
bastante viável, pois possibilita a análise qualitativa e quantitativa sem necessitar do TOFMS.
Entretanto, se uma faixa de massas maior se faz
necessária para fins qualitativos, a taxa de aquisição deve diminuir para 25 Hz ou 33 Hz, ou seja,
sempre há uma relação entre a largura dos picos
e a taxa de aquisição do qMS, esta última alterada pela modificação da faixa de razão massa/
carga investigada: quanto menor a largura do
pico, maior deve ser a taxa de aquisição, o que
é normalmente alcançado pela diminuição do
intervalo de razão massa/carga.
Outra característica dos qMS é que, quando
eles são operados a altas taxas de aquisição, pode
ocorrer a distorção do espectro de massas ao
longo do pico (“spectral skewing”), a qual está
relacionada com a variação do fluxo de íons dentro da fonte de ionização[15,19]. Esse fenômeno,
que pode levar a problemas na identificação dos
compostos, pode ser detectado observando-se a variação na razão entre a intensidade de
alguns íons (geralmente os mais abundantes)
para cada espectro de massas obtido ao longo do
pico cromatográfico[19]. A demonstração desse
efeito foi apresentada pela comparação entre
espectros de massas obtidos experimentalmente
em diferentes taxas de aquisição com os espectros de massas de bibliotecas. Utilizando-se um
GC/qMS, os espectros foram obtidos para a faixa
de 40-240 m/z, com taxas de aquisição de 1000 e
11.111 u.m.a./s. Observou-se que o valor de
similaridade foi um pouco menor para a taxa de
aquisição mais elevada e que alguns compostos
apresentaram pequena distorção nos espectros
de massa. Resultados similares foram obtidos[15]
quando taxas de aquisição de 10 Hz foram comparadas com taxas menores: para 10 Hz, a simi152
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laridade espectral foi inferior às taxas de aquisição menores. A distorção espectral também foi
avaliada para o qMS no modo SIM para apenas
três íons[29], sendo observada pequena variação
nas intensidades relativas dos íons monitorados.
Por fim, algumas comparações entre qMS
e TOFMS são mostradas para análises por
GC × GC. Para a análise de óleo essencial de eucalipto, a taxa de aquisição do GC × GC/qMS foi de
25 Hz para um intervalo de razão massa/carga
entre 41 e 228 u.m.a.; já para o GC × GC/TOFMS,
os valores foram 100 Hz e 45-415 u.m.a., respectivamente[30]. Comparação semelhante havia sido
feita na análise de voláteis de café[31]. Em ambos
os estudos, o desempenho do TOFMS foi superior tanto em detectabilidade quanto em qualidade dos espectros de massas obtidos, o que
acarretou maior número de compostos identificados em relação ao qMS. Contudo, ainda não
há uma comparação entre TOFMS e qMS que
operam a 20.000 u.m.a./s.

4 Considerações finais
A detecção em cromatografia gasosa rápida
e em cromatografia gasosa bidimensional abrangente apresenta algumas peculiaridades em
relação à GC convencional. Devido às menores
larguras de base dos picos, o sistema de detecção deve ser rápido o suficiente para monitorar
o efluente da coluna cromatográfica. Em ambas
as técnicas, o detector por ionização em chama é
intrinsecamente adequado para realizar a detecção, bem como os espectrômetros de massas com
analisadores por tempo de voo. Para os demais
detectores, modificações na geometria ou nas
condições operacionais são necessárias, como
no caso dos qMS, no qual o custo para alcançar
maiores taxas de aquisição é a perda da informação espectral. Porém, para os qMS modernos, os
quais alcançam velocidade de até 20.000 u.m.a./s,
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):145-154
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grande parte do espectro de massa dos compostos pode ser analisada com taxa de aquisição de
até 50 Hz, possibilitando a análise qualitativa e
quantitativa da amostra.
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Resumo
O interesse por sistemas e colunas cromatográficas que permitem análises mais rápidas tem crescido nos
últimos anos. Recentemente, a introdução de colunas com partículas superficialmente porosas sub-3 μm
mostrou-se como uma alternativa interessante aos sistemas e colunas de UHPLC que operam em
pressões próximas ou superiores a 1000 bar. Essas novas colunas têm apresentado eficiências próximas às
de colunas UHPLC mencionadas acima, porém sob menores pressões, possibilitando ainda análises mais
rápidas do que em HPLC tradicional. Um aspecto importante do uso de colunas com mais alta eficiência
é o aumento da demanda por sistemas de cromatografia com uma reduzida dispersão extracoluna
das bandas cromatográficas. Nesse contexto, esse artigo apresenta a avaliação do efeito de diversos
parâmetros relacionados com a dispersão extracoluna sobre o desempenho de uma coluna preenchida
com partículas superficialmente porosas, dando sequência ao artigo publicado na edição anterior, o qual
trazia uma detalhada discussão sobre o papel desempenhado por cada um desses parâmetros.
Palavras-chave
HPLC; partículas superficialmente porosas; volume extracoluna; eficiência; instrumentação.

Influence of instrumental parameters on the performance of HPLC column
packed with superficially porous particles sub-3 m
Abstract
There is a growth interest in chromatographic systems and columns that allow faster analysis. Recently,
the introduction of sub-3 μm superficially porous particles has been showing an interesting alternative
to UHPLC systems and columns, which work at pressures of about 1000 bar. The chromatographic
efficiency of these new columns have been almost reaching that one of the above mentioned UHPLC
columns, but under lower pressures; moreover, they have been allowing faster analyses than those
obtained with traditional HPLC. A relevant aspect of using very high efficient columns is the increased
demand for HPLC systems with reduced extracolumn dispersion of the chromatographic bands. In this
context, this article presents the evaluation of the effects of several parameters on the performance of
columns packed with superficially porous particles, forwarding the article published in the previous
edition, which brought a detailed discussion about the hole of each of those parameters.
Keywords
HPLC; superficially porous particles; extra-column volume; efficiency; instrumentation.
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1 Introdução
Tem havido um grande interesse no tipo de
análise por HPLC (Cromatografia Líquida de
Alta Eficiência), atualmente denominada como
“ultrarrápida”. Em complementação à já consolidada UHPLC (Cromatografia Líquida de
Ultraeficiência), a qual utiliza pressões incompatíveis com a HPLC tradicional, a recente introdução de colunas preenchidas com partículas
superficialmente porosas sub-3 μm (as quais
têm sido denominadas “SPP sub-3 μm”, do inglês
superficially porous particles) tornou possível
análises eficientes e em um tempo mais curto em
sistemas HPLC limitados a pressões mais baixas
do que as usadas em UHPLC.
O desempenho geral da maior parte das
separações cromatográficas pode ser prejudicado
pelos efeitos do “volume extracoluna” (ECV) e
algumas más configurações da aquisição e tratamento do sinal do detector. Conforme discutido no artigo dessa seção publicado na última
edição, vários parâmetros instrumentais de um
HPLC convencional, se não forem ajustados
apropriadamente, podem prejudicar a eficiência
intrínseca das modernas colunas SPP sub-3 μm.
No artigo anterior, foi feita uma discussão sobre
o papel desses parâmetros frente à eficiência cromatográfica, por meio do aumento da dispersão
extracoluna das bandas cromatográficas[1].
Uma vez que, em sistemas de cromatografia
rápida, os picos eluem em tempos mais curtos,
em bandas com um pequeno volume em relação
a separações convencionais, modificações devem
ser feitas em um HPLC convencional, para que
o máximo da eficiência das colunas possa ser
obtido durante a análise.
Diferentes recomendações visando melhorar o resultado das separações cromatográficas
vêm sendo sugeridas, principalmente em manuais de empresas que vendem produtos para cromatografia[2-5], na maior parte, empresas que
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oferecem colunas cromatográficas. Dentre as
recomendações existentes, algumas são bastante
pertinentes como:
1. Ajustes nas condições de detecção. Uma
sugestão é diminuir o tempo de resposta
do detector e aumentar a frequência de
aquisição de dados.
2. Substituir a tubulação do equipamento
por tubos de menor comprimento e
diâmetro interno.
3. Substituir uma célula de detecção convencional por uma de menor volume.
4. Adequar o volume de injeção da amostra.
Os ajustes das condições de detecção estão
relacionados com três parâmetros: a taxa de aquisição de dados do detector, o seu tempo de resposta e o volume interno da célula de detecção.
Os detectores necessitam ter a diminuição
do volume da célula para manter a concentração e o sinal analítico (baixa dispersão da amostra), mantendo ainda o maior possível caminho
óptico, a fim de se obter alta detectabilidade. A
constante de tempo do detector deve ser suficientemente rápida (≤ 100 ms) devido às estreitas larguras de base dos picos (apenas poucos
segundos) e às altas taxas de amostragem e aquisição dos dados que são necessárias para adquirir dados suficientes em curto espaço de tempo;
assim os eventos de aquisição e tratamento eletrônico-computacional dos dados são ajustados
de forma a obter um número mínimo de pontos
de aquisição ao longo do pico cromatográfico
(geralmente 20) e minimizar significadamente
o ruído da linda de base sem, ao mesmo tempo,
provocar o alargamento dos picos[6].
Para as tubulações do equipamento (todas
entre o injetor e o detector) é recomendada
a substituição por tubos com d.i. de 127 μm
(0,005”) com o menor comprimento possível.
Esses tubos contribuem com ECV de apenas
0,13 μL.cm–1, o qual é mais compatível com os
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):157-172
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sistemas otimizados. Não se recomendam tubos
ainda mais estreitos, pois eles apresentam maior
facilidade de obstruções e elevam de maneira
incompatível a pressão extracoluna do equipamento. Contudo, em equipamentos configurados para colunas com menor diâmetro interno,
tubos ainda mais estreitos podem ser requeridos.
A injeção da amostra é crítica mesmo nos
casos de análises por HPLC convencional. No
caso de sistemas com colunas mais eficientes, a
introdução da amostra torna-se ainda mais crítica. O volume de injeção de amostra deve ser
reduzido com a finalidade de evitar o espalhamento da amostra e, consequentemente, o alargamento do pico cromatográfico.
Neste artigo, uma coluna preenchida com
partículas SPP sub-3 μm foi utilizada de maneira
a avaliar o efeito de diferentes parâmetros presentes em um HPLC tradicional. Teve-se por
objetivo ilustrar numericamente e visualmente
esses efeitos sobre a eficiência cromatográfica
ou sobre parâmetros derivados dela. Com essa
abordagem, pretende-se racionalizar a escolha
dos parâmetros instrumentais para a análise com
o objetivo de não prejudicar substancialmente a
eficiência, contudo sem sacrificar outras características cromatográficas, tais como as limitações
de pressão do equipamento e a relação sinal/
ruído dos picos cromatográficos obtidos.

2 Materiais e métodos
2.1 Padrões e reagentes
Foram utilizados padrões analíticos de uracila, naftaleno, antraceno, fenantreno, pireno,
levofloxacina, pefloxacina, ciprofloxacina, enrofloxacina, sulfacetamida, sulfadiazina, sulfatiazol, sulfamerazina, sulfametazina, sulfametazol,
sulfacloropiridazina, sulfametoxazol, sulfadimetoxina e sulfaquinoxalina. A partir de soluções-estoque em solventes apropriados, foram prepaScientia Chromatographica 2011; 3(2):157-172
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radas soluções diluídas de trabalho na fase móvel
das análises. Os respectivos padrões foram agrupados em três misturas, de acordo com as suas
classes, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAH), as fluoroquinolonas (FQ) e as sulfonamidas (SF). Utilizou-se, no preparo das fases
móveis, água ultrapurificada, acetonitrila (grau
HPLC) e, eventualmente, ácido fórmico (grau
analítico).
2.2 Sistemas cromatográficos e coluna
Foram usados dois sistemas HPLC convencionais da série 20A Prominence, Shimadzu,
contendo bombas LC-20AD, amostrador automático SIL-20A e -20AC, forno para colunas
CTO-20A e detector UV-Vis SPD-20A, entre
outros dispositivos. Adicionalmente, em alguns
experimentos, utilizou-se um injetor manual
Rheodyne, modelo 7725i, com alça de amostragem de 20 μL. Utilizou-se uma coluna com
partículas SPP do tipo Poroshell 120 EC-C18
(100 × 3,0 mm, 2,7 μm), Agilent, precedida por
um filtro pré-coluna de baixa dispersão (2 μm)
do mesmo fabricante.
Uma vez que foram avaliadas diferentes condições cromatográficas e instrumentais, adequadas a cada experimento, os detalhes pertinentes
a cada situação serão apresentados junto aos seus
respectivos resultados e discussões.
2.3 Parâmetros cromatográficos
avaliados
Inicialmente foram comparados dois sistemas cromatográficos da mesma série com
arranjos instrumentais diferentes. Cada sistema
foi configurado com o menor volume extracoluna possibilitado pelo arranjo instrumental do
equipamento (denominados HPLC 1 e HPLC 2),
utilizando ainda as condições de detecção que
propiciassem o menor alargamento da banda
cromatográfica. A seguir foi avaliado o efeito,
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sobre a eficiência, da presença do filtro pré-coluna de baixa dispersão precedendo a coluna
analítica, optando-se por utilizá-lo em todas as
análises subsequentes.
2.3.1 Teste 1 – avaliação do volume da
célula de detecção e influência da
vazão sobre a eficiência, resolução
e relação sinal/ruído dos picos
cromatográficos
Após os testes preliminares, foi utilizado
o sistema HPLC 2 no restante dos experimentos. Foram comparadas as eficiências do injetor manual e do amostrador automático, sob
condições ótimas, para os picos dos PAH, injetando-se 2 μL de solução em ambos os casos,
constatando-se ausência de diferenças entre
ambos. Com as condições de detecção que propiciam o menor alargamento da banda cromatográfica (frequência de aquisição de 10 Hz e
tempo de resposta de 0,02 segundos), foram
construídos gráficos de van Deemter para os
analitos naftaleno e pireno, comparando uma
célula de detecção convencional (12 μL de
volume e 10 mm de caminho óptico) e uma
célula de detecção semimicro (2,4 μL de volume
e 3 mm de caminho óptico). Primeiramente,
foi utilizado o injetor manual, o qual permitia a utilização de pressões de até 400 bar no
sistema HPLC; a seguir, para as outras curvas
comparativas, foi utilizado o amostrador automático, limitando a pressão máxima do sistema
em pouco mais do que 200 bar.
A partir desses experimentos, foram calculadas as eficiências para os picos do naftaleno e
pireno na separação isocrática dos PAH, sendo
também construídas curvas de van Deemter.
Adicionalmente, considerando todos os analitos
da mistura dos PAH, foi feita curva das variâncias dos picos cromatográficos em função dos
respectivos volumes de retenção para estimativa
da variância extracoluna e da eficiência média
160

Parâmetros instrumentais sobre colunas SSP sub-3 m

intrínseca da coluna. Para a vazão de maior eficiência cromatográfica, foi feita a comparação
entre as eficiências e a relação sinal/ruído obtidas com ambas as células. Foram também comparados os cromatogramas da mistura de FQ, em
análise por gradiente, de maneira a observar o
efeito da célula de detecção sobre a resolução do
cromatograma.
2.3.2 Teste 2 – avaliação da frequência
e tempo de resposta do detector
sobre a eficiência, resolução e
relação sinal/ruídos dos picos
cromatográficos
Foram obtidos cromatogramas nas condições de 10 Hz e 0,02 segundos; 3,3 Hz e
0,02 segundos; 3,3 Hz e 0,5 segundos; e 1,0 Hz e
1,0 segundo. Por meio desses resultados, foi feita
comparação das eficiências e relações sinal/ruído
para os picos do naftaleno e pireno.
2.3.3 Teste 3 – avaliação do volume
da tubulação sobre eficiência e
resolução dos picos cromatográficos
Foram utilizadas três diferentes tubulações de ligação entre a válvula do amostrador
automático e a entrada da coluna. As duas primeiras foram constituídas de tubulação PEEK
“vermelha”, com 127 μm de diâmetro interno,
uma com 30 cm de comprimento e aproximadamente 3,8 μL de volume interno, e a outra
com 60 cm e aproximadamente 7,6 μL; adicionalmente foi avaliada tubulação PEEK “alaranjada”, com 508 μm de diâmetro interno e 30 cm
de comprimento, com aproximadamente 60,8 μL
de volume interno. Em todas as situações, foram
calculadas as eficiências para os picos do naftaleno e pireno na mistura dos PAH e comparadas as resoluções com os cromatogramas das
FQ e SF.
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):157-172
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2.3.4 Teste 4 – avaliação do volume
de injeção e efeito focalizador
do gradiente sobre a eficiência,
resolução e relação sinal/ruído
dos picos cromatográficos
Foram avaliadas injeções de 1, 2, 5 e 10 μL
utilizando-se o amostrador automático.
Conforme, anteriormente, foram avaliadas as
eficiências e relações sinal/ruído para os picos
do naftaleno e pireno na mistura dos PAH.
Adicionalmente, visualmente foram comparadas as diferentes eficiências por meio da superposição dos picos cromatográficos de interesse,
com o ajuste da escala dos cromatogramas.
No caso das injeções em gradiente, com mistura das FQ e SF, foi possível ainda visualizar o
efeito da focalização dos analitos, comparando
os primeiros picos com os últimos picos eluídos no cromatograma.
2.3.5 Demais ajustes e avaliações das
condições cromatográficas
De maneira a obter menor pressão cromatográfica no sistema e, consequentemente, trabalhar em maiores vazões, mesmo sob restritas
limitações de pressão máxima, foram avaliadas
as separações a 30 e a 40 °C, bem como o comportamento cromatográfico e vazões máximas
alcançadas em cada situação.

3 Resultados e discussões
Selecionou-se uma coluna SPP sub-3 com
dimensões de 100 × 3,0 mm. Colunas com
3,0 mm de diâmetro têm sido denominadas
“solvent saver” por apresentarem um consumo
menor de fase móvel em relação a colunas de
diâmetro interno convencional de 4,6 mm, ao
mesmo tempo em que não possuem condições
tão exigentes de instrumentação (a respeito dos
volumes extracolunas) como as colunas semiScientia Chromatographica 2011; 3(2):157-172
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micro de 2,1 mm de diâmetro. Apenas como
uma referência inicial, as colunas “solvent saver”
requerem uma vazão de 0,43 mL/min para
equivalerem em velocidade linear de análise a
uma coluna similar com 4,6 mm de diâmetro a
1,0 mL/min.
Os sistemas HPLC 1 e 2 utilizados estavam
configurados em arranjos instrumentais ligeiramente diferentes. Portanto, foram feitas comparações entre ambos de maneira a verificar se
pequenas modificações no posicionamento dos
módulos cromatográficos poderiam provocar
uma diferença perceptível na eficiência cromatográfica. Uma vez que ambos os equipamentos
estavam configurados em suas condições ótimas
de eficiência no momento das análises, não foi
possível observar diferenças na eficiência e perfil
cromatográfico entre ambos os equipamentos,
demonstrando que, de fato, ambos poderiam ser
usados adequadamente com a coluna em questão. Por questões de facilidade de acesso para
modificações nas configurações instrumentais,
optou-se então por realizar o restante dos experimentos de configuração instrumental no denominado HPLC 2.
Atualmente tem sido recomendado o uso
de filtros pré-coluna como forma de prevenção à
obstrução dos frits de entrada da coluna, sem que
seja adicionado um excesso de volume extracoluna, como os que são causados por pré-colunas
incompatíveis. Neste trabalho, optou-se pelo uso
de um filtro de baixa dispersão, tido como apropriado para o tipo de coluna utilizado. Conforme
pode ser observado pelas bandas cromatográficas comparadas (Figura 1), com e sem a presença
do filtro pré-coluna, nenhuma diferença foi percebida com relação ao alargamento das bandas
e consequente perda de eficiência. Dessa forma,
foi confirmada a adequação do filtro pré-coluna
à sua finalidade, tendo ele sido mantido no restante dos experimentos.
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3.1 Avaliação do teste 1 – volume da
célula de detecção
Apesar de as bombas e demais configurações dos sistemas HPLC utilizados serem compatíveis com pressões de até 400 bar, os amostradores automáticos utilizados eram limitados
a pressões de aproximadamente 200 bar, fato
esse que limitaria a utilização da coluna analítica
até um terço de sua pressão máxima de trabalho
(600 bar). Dessa forma, para avaliação da coluna
em velocidades mais altas de análise, na construção das curvas de van Deemter, uma válvula
de injeção manual também foi utilizada. Com
essa configuração, a coluna analítica pode ser
operada até vazões de 1,3 mL/min, sem ultrapassar a pressão de 400 bar (em condições de
análise similares àquelas do cromatograma da
Figura 1). Em sistemas HPLC mais modernos,
os quais suportam pressões mais altas, vazões
ainda maiores podem ser utilizadas, até o limite
de 600 bar. Com relação à eficiência cromatográfica, não foram observadas diferenças entre a
injeção manual e a injeção automática de volumes de 2 μL de amostra nas condições ótimas
de vazão.
A Figura 2 mostra uma comparação entre
as eficiências obtidas para os picos do naftaleno e pireno nos seus máximos de eficiência
(segundo o gráfico de van Deemter), a 0,8 e
0,7 mL/min de vazão, respectivamente. Como
pode ser observado, há uma perda de 7,8% na
eficiência do pico mais retido (pireno) e de 9,9%
no menos retido (naftaleno). Todavia, a escolha
da melhor célula de detecção deve ser feita com
cuidado, pois o uso de uma célula semimicro
pode levar a uma menor razão sinal/ruído para
os picos registrados. Por exemplo, nos experimentos realizados para o pireno, na Figura
2, houve uma redução de 20,8% na intensidade observada para o pico cromatográfico e o
dobro da intensidade do ruído na linha de base,
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Figura 1 Avaliação da utilização de um filtro précoluna de baixa dispersão precedendo a coluna
analítica. a) banda cromatográfica preta (por cima)
– Análise com a utilização do filtro; e b) banda
cromatográfica verde (por baixo) – Análise sem
a utilização do filtro. Destaque para o pico do
antraceno, normalizado para a mesma altura, de
maneira a favorecer a comparação da largura da
banda. Condições gerais: detecção a 10 Hz, filtro de
resposta de 0,02 segundos, vazão de 0,4 mL/min de
mistura ACN:H2O, 60:40 (v/v), volume de injeção de
2 µL e temperatura do forno a 30 °C.

Figura 2 Comparação entre as eficiências máximas
obtidas para os picos do naftaleno e pireno usando
uma célula de detecção convencional e uma célula
semimicro. Condições gerais: detecção a 10 Hz, filtro
de resposta de 0,02 segundos, fase móvel ACN:H2O,
60:40 (v/v), volume de injeção de 1 µL e temperatura
do forno a 40 °C. Vazões utilizadas: 0,8 mL/min para
o naftaleno e 0,7 mL/min para o pireno.
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levando a uma redução de 60% da razão sinal/
ruído desse pico com o uso da célula semimicro.
Diante desse resultado, observa-se que a melhor
eficiência contrasta com uma razão sinal/ruído
inferior. Em situações reais, a escolha do analista deve ser ponderada de acordo com o parâmetro mais importante para a análise. Se o mais
importante for a eficiência e, ainda, se um limite
de detecção (LD) e quantificação (LQ) mais baixos não forem necessários, a célula semimicro
torna-se então a melhor escolha. Por outro lado,
se a eficiência não for tão limitante, mas sim a
busca por menores valores de LD e LQ, a escolha pelo uso da célula convencional deve ser
considerada. Uma sugestão seria a verificação
da influência de ambas as células frente à situação real de análise. Um exemplo pode ser observado na Figura 3, onde se normaliza e detalha
uma região do cromatograma da separação de
padrões de FQ em uma célula convencional e em
uma célula semimicro. Observa-se que há uma
perda de eficiência com o uso da célula convencional, porém essa perda não chega a ser crítica
para a separação em questão. Numericamente
há uma redução na resolução do primeiro par
de 2,34 para 1,62 e do segundo par de 1,99 para
1,48; todavia a razão sinal/ruído com a célula
convencional é o dobro daquela obtida com a
célula semimicro.
Para obter-se a eficiência intrínseca da
coluna e ter uma estimativa da variância extracoluna obtida com o sistema em condições ótimas de análise, foi construída uma curva das
variâncias dos picos dos PAH em função dos
volumes de retenção ao quadrado. Como foi
demonstrado no artigo anterior[1], o valor do
intercepto desse gráfico equivale à variância
extracoluna e a inclinação, ao inverso da eficiência (1/N). A Figura 4 ilustra essa curva, onde se
verifica uma variância de 63 μL2 e uma eficiência
de 19594 pratos.
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):157-172
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Figura 3 Destaque de uma parte dos cromatogramas
normalizados das FQ comparando uma célula
semimicro (verde) e uma célula convencional (preto).
Os picos correspondem a levofloxacina, pefloxacina e
ciprofloxacina (em ordem crescente de retenção). Os
cromatogramas foram normalizados para obterem-se
intensidades iguais, de maneira a favorecer a
comparação do alargamento das bandas. Condições
gerais: detecção a 3,3 Hz, filtro de resposta de
0,02 segundos, separação por gradiente, temperatura
do forno a 40 °C, vazões de 0,6 mL/min e volume de
injeção de 2 µL.

3.2 Avaliação do teste 2 – condições
do detector
Conforme mencionado anteriormente, as
condições de aquisição e atenuação do ruído
configuradas para a detecção dos picos cromatográficos podem causar prejuízos à eficiência cromatográfica. Por outro lado, com o aumento da
frequência de aquisição e redução no tempo de
resposta do detector (responsável pela atenuação
do ruído), um aumento do ruído da linha de base
é observado, levando à redução da relação sinal/
ruído dos picos detectados. O detector utilizado
nesses experimentos tinha a capacidade de trabalhar com aquisição máxima de 10 Hz e com
um filtro de resposta mínimo de 0,02 segundos.
É importante ressaltar o aumento recente no
número de modelos de detectores de diversos
fabricantes, capazes de atuar em frequências mais
altas de aquisição, justamente pela demanda trazida pela UHPLC e cromatografia rápida. Com
relação à frequência de aquisição, um valor
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adequado pode ser estimado pelos picos mais
estreitos de interesse, calculando-se a frequência
mínima para a aquisição de, ao menos, 20 pontos
ao longo da banda cromatográfica. Por serem
valores facilmente configurados via software,
o teste das melhores condições de aquisição do
cromatograma pode ser facilmente executado.
As Figuras 5 e 6 ilustram o efeito de diferentes
condições de detecção para picos da mistura de
PAH. A redução na frequência de aquisição de
10 Hz para 3,3 Hz causou uma redução de 6 a 7%
na eficiência para os picos dos PAH, sabendo que
o pico mais afetado costuma ser aquele menos
retido, e, por consequência, mais estreito. Por
outro lado, a mudança citada acima elevou a
razão sinal/ruído do pireno em 28% devido ao
menor ruído observado na linha de base e ligeiro
aumento na intensidade do pico cromatográfico.
Como pode ser observado, o uso de um tempo
de resposta maior (0,5 segundos), ou mesmo
uma frequência menor (1 Hz), provoca perdas
excessivas de eficiência, especialmente para os
picos menos retidos. Com relação ao ruído da
linha de base, um aumento excessivo do tempo
de resposta não contribui tanto quanto a redução
na frequência de aquisição, com base nos resultados apresentados, de modo que o aumento de
0,02 para 0,5 segundos, mantendo a frequência
em 3,3 Hz, elevou de 28 para 32% os ganhos em
relação à condição 10 Hz e 0,02 segundos.
De acordo com a discussão anterior, o ajuste
da frequência de aquisição deve levar em conta a
situação real de análise. Tomando como exemplo
a separação das fluoroquinolonas apresentada na
Figura 7, para a largura apresentada pelos picos,
uma frequência de 3,3 Hz foi suficiente. Pode-se
observar, pela comparação dos cromatogramas,
que o perfil e largura dos picos mantiveram-se
idênticos, tendo-se de diferença apenas a redução do ruído da linha de base; fato esse que dobra
a relação sinal/ruído desses analitos. O detalhe
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Figura 4 Gráfico da variância em função do quadrado
do volume de retenção para a análise da mistura de PAH.
Condições gerais: detecção a 10 Hz, filtro de resposta de
0,02 segundos, célula semimicro, fase móvel ACN:H2O,
60:40 (v/v), volume de injeção de 1 µL, temperatura do
forno a 40 °C e vazão a 0,8 mL/min.

Figura 5 Comparação entre as eficiências obtidas
para os picos do naftaleno e pireno usando diferentes
frequências e tempos de resposta do detector.
Condições gerais: fase móvel ACN:H2O, 60:40 (v/v),
volume de injeção de 1 µL, temperatura do forno a
40 °C, vazão de 0,8 mL/min e célula semimicro.

da Figura 7 demonstra que as bandas cromatográficas de ambas as aquisições foram perfeitamente sobrepostas, ressaltando que a redução
de frequência não trouxe prejuízo para a efiScientia Chromatographica 2011; 3(2):157-172

Parâmetros instrumentais sobre colunas SSP sub-3 m

ciência. É importante ressaltar que essa análise
foi realizada a uma vazão de 0,5 mL/min, sob
aproximadamente 200 bar de pressão; em uma
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condição mais rápida de análise, por exemplo,
triplicando-se a vazão e chegando-se ao limite de
pressão recomendado para a coluna, ao menos
o triplo da frequência de aquisição desse experimento deveria ser utilizado.
3.3 Avaliação do teste 3 – volume das
tubulações

Figura 6 Comparação entre as razões sinal/ruído
para o pico do pireno usando diferentes frequências
e tempos de resposta do detector. Condições gerais:
fase móvel ACN:H2O, 60:40 (v/v), volume de injeção
de 1 µL, temperatura do forno a 40 °C, vazão de
0,7 mL/min e célula semimicro.

É reconhecido que o volume excessivo das
tubulações é uma das principais fontes de problemas de alargamento de picos em equipamentos antigos, não configurados para cromatografia rápida. A Figura 8 ilustra o quanto o excesso
de volume nas tubulações pode atrapalhar a
eficiência cromatográfica. Comparando-se
diferentes tubos na ligação entre o injetor e a
coluna, pode-se observar a crítica influência
dessa variável. O comprimento mínimo de
tubulação necessária para conectar a coluna
(colocada no forno) à válvula de injeção do
amostrador automático é de 30 cm, sendo que,

Figura 7 Parte dos cromatogramas das FQ comparando a aquisição em 3,3 Hz e 0,02 segundos (verde) com a
aquisição em 10 Hz e 0,02 segundos (preto). Os picos correspondem a levofloxacina, pefloxacina, ciprofloxacina
e enrofloxacina (em ordem crescente de retenção). No destaque, a sobreposição não normalizada do pico da
ciprofloxacina nas duas condições de detecção. Condições gerais: separação por gradiente, temperatura do
forno a 30 °C, vazão de 0,5 mL/min, volume de injeção de 1 µL e célula semimicro.
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Figura 8 Cromatogramas normalizados dos PAH comparando tubulação pré-coluna com 60,8 µL (verde) e 7,6 µL
(preto). Os picos correspondem a naftaleno, antraceno, fenantreno e pireno (em ordem crescente de retenção). No
destaque, a sobreposição, normalizada para a altura, dos picos cromatográficos, ilustrando o maior alargamento
do pico menos retido. Condições gerais: fase móvel ACN:H2O, 60:40 (v/v), volume de injeção de 1 µL, temperatura
do forno a 40 °C, vazão de 0,7 mL/min, célula semimicro, detecção a 10 Hz e tempo de resposta de 0,02 segundos.
Tubulação com aproximadamente 60,8 µL correspondente a 30 cm de tubo de PEEK alaranjado (508 µm d.i.) e
com aproximadamente 7,6 µL correspondente a 60 cm de tubo PEEK vermelho (127 µm d.i.).

com esse comprimento, o ajuste da coluna
dentro do forno é bastante difícil. Idealmente,
um tubo de 60 cm permite o ajuste da coluna
na vertical, facilitando o manuseio e trocas de
colunas. Comparando-se a utilização de tubos
de PEEK vermelho (127 μm d.i.) de 30 e 60 cm,
não se observou qualquer diferença no cromatograma dos PAH, inclusive para o pico da uracila, o qual tem fator de retenção praticamente
nulo. Por outro lado, o uso de um tubo inapropriado, mesmo que no menor comprimento
possível (tubo laranja com 30 cm), provocou
perdas enormes de eficiência. O pico do pireno
na Figura 8 apresenta uma redução de 34% em
sua eficiência, enquanto o pico do naftalento
(menos retido) é demasiadamente alargado ao
ponto de sofrer também um grande prejuízo em
sua simetria.
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3.4 Avaliação do teste 4 – volume de
injeção
O volume de injeção máximo permitido em
uma coluna, sem causar alargamento, depende
do fator de retenção dos compostos de interesse,
bem como da modalidade de análise. É sabido
que a injeção da amostra em solução bem mais
fraca do que a fase móvel leva à focalização dos
analitos e que um efeito similar também é observado para os picos mais retidos em uma análise
por gradiente. A Figura 9 demonstra que a injeção da mistura de PAH em volumes crescentes
até 10 μL não provocou o alargamento dos picos.
Dado o fator de retenção de todos os analitos e o
percentual de acetonitrila utilizada na fase móvel
isocrática (60%), observa-se que tanto o naftaleno
quanto o pireno (o menos e mais retido dos analitos, respectivamente) foram bem focalizados.
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):157-172
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Por outro lado, a separação das sulfonamidas é um excelente exemplo do poder de
focalização de uma análise em gradiente e dos
problemas causados aos picos não focalizados no caso de excessivo volume de injeção. A
mistura das sulfonamidas utilizada é composta
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por moléculas polares com diferentes graus de
hidrofobicidade. A análise dessas SF é iniciada
com fase móvel contendo apenas 8% de ACN
em sua composição, tendo esse teor aumentado
gradativamente até 33% ao fim da análise. Dessa
forma, os primeiros picos eluem em fase móvel

Figura 9 Detalhe de picos cromatográficos normalizados para a altura, comparando diferentes volumes de
injeção (1, 2, 5 e 10 µL) – a) pico do naftaleno, b) pico do pireno – e ilustrando ausência de perda de eficiência
para injeções de até 10 µL sob as condições utilizadas. Condições gerais: fase móvel ACN:H2O, 60:40 (v/v),
temperatura do forno a 40 °C, vazão de 0,8 mL/min, célula semimicro, detecção a 10 Hz, tempo de resposta de
0,02 segundos e mistura dos padrões analíticos preparada em fase móvel.

Scientia Chromatographica 2011; 3(2):157-172

167

Amparo MR, Franzini CD, Schiavon B, Carvalho LS, Santos Neto AJ

muito fraca, incapaz de permitir a focalização
dos analitos injetados em água. Todavia, os
últimos picos, eluídos em uma fase móvel mais
forte, são satisfatoriamente focalizados, conforme se observa na Figura 10. Nessa figura, fica
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nítido o alargamento do pico da sulfacetamida
com os volumes crescentes de injeção, enquanto
o último par de analitos não sofre qualquer alargamento mesmo quando 10 μL de solução são
injetados.

Figura 10 Detalhe de picos cromatográficos normalizados para a altura, comparando diferentes volumes de
injeção (1, 2, 5 e 10 µL) – a) pico da sulfacetamida (padrão menos retido da mistura de sulfonamidas), b) picos
da sulfadimethoxina e da sulfaquinoxalina (padrões mais retidos da mistura de sulfonamidas) – e ilustrando a
focalização dos maiores volumes injetados para os picos mais retidos em relação ao menos retido. Condições
gerais: análise em gradiente, temperatura do forno a 40 °C, vazão de 0,6 mL/min, célula semimicro, detecção a
10 Hz e tempo de resposta de 0,02 segundos.
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3.5 Avaliação comparativa das
separações
Algumas comparações foram feitas de
maneira a apresentar as condições máximas de
eficiência que puderam ser obtidas com o sistema cromatográfico utilizado, alguns ajustes
racionais que puderam melhorar outros aspectos
da análise, sem um detrimento importante da
eficiência, bem como condições críticas de dispersão extracoluna que devem ser evitadas.
A Figura 11 compara uma condição
máxima de eficiência obtida a 30 °C para a análise das sulfonamidas, usando as condições de
menor dispersão provocadas pelo volume de
injeção, tubulação e sistema de detecção. Um
aspecto interessante a ser observado é que,
usando análise por gradiente, iniciando com
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8% de acetonitrila e temperatura de 30 °C,
uma vazão de 0,5 mL/min já levava o sistema
a aproximar-se do limite de 200 bar estabelecido pelo amostrador automático utilizado.
Uma forma de aumentar a vazão a 0,6 mL/min
e diminuir o tempo de análise foi a utilização
de uma temperatura de 40 °C, a qual diminui a
viscosidade da fase móvel. Essa nova condição
permitiu uma redução no tempo total de análise (cromatograma central). Adicionalmente,
deve-se levar em consideração que a utilização
de sistemas que suportam até 400 ou 600 bar
ainda permitiria a redução do tempo de análise
na proporção do aumento da vazão. Para conseguir um ganho na detectabilidade, além do
ajuste da vazão, utilizou-se um maior volume
de injeção (2 μL) e uma célula convencional

Figura 11 Cromatogramas normalizados da mistura de sulfonamidas. Preto: Separação em sistema com a menor
possível dispersão extracoluna – detecção a 10 Hz, tempo de resposta de 0,02 segundos, célula semimicro, volume
de injeção de 1 µL, tubulação vermelha pré-coluna, temperatura de 30 °C e vazão de 0,5 mL/min. Verde: Separação
racionalizada – detecção a 10 Hz, tempo de resposta de 0,02 segundos, célula convencional, volume de injeção
de 2 µL, tubulação vermelha pré-coluna, temperatura de 40 °C e vazão de 0,6 mL/min. Verde-claro: Separação
sob configuração inadequada – detecção a 1,0 Hz, tempo de resposta de 1,0 segundo, célula convencional,
volume de injeção de 10 µL, tubulação alaranjada pré-coluna, temperatura de 40 °C e vazão de 0,6 mL/min.
Mistura constituída por sulfacetamida, sulfadiazina, sulfatiazol, sulfamerazina, sulfametazina, sulfametazol,
sulfacloropiridazina, sulfametoxazol, sulfadimetoxina e sulfaquinoxalina (em ordem crescente de retenção).
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de detecção, sem que um grande prejuízo da
separação possa ser visualizado. Um último
detalhe a ser destacado é que ajustes na temperatura podem provocar variações na seletividade, como pode ser observado na melhoria da
resolução do último par de picos cromatográficos e na piora na resolução entre o quinto e o
sexto pico. Por fim, apresenta-se uma condição
totalmente crítica de análise, a qual demonstra
o quanto um ajuste inadequado das condições
cromatográficas em uma eventual transferência
de método poderia provocar prejuízos na separação dos mesmos analitos.
De maneira similar, a Figura 12 faz a mesma
comparação para as fluoroquinolonas, com o
detalhe que, para os quatro compostos analisados, não se observou influência da temperatura
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sobre a seletividade. A frequência de aquisição
pôde ser ajustada a 3,3 Hz, uma vez que, com a
largura dos picos das FQ, foi possível a aquisição
de 20 pontos/pico. Como pode ser observado
entre o cromatograma superior e o central, há
pequena diminuição da resolução; todavia, além
de não ser uma redução crítica para a separação em questão, essas modificações do método
levaram a menor tempo de análise e significativa
melhora na relação sinal/ruído dos picos.
Finalmente, a Figura 13 ilustra o ganho
em eficiência e tempo de análise ao se migrar
de uma velocidade de análise típica de HPLC
convencional para a velocidade ótima de análise desse tipo de coluna. A pressão exigida do
cromatógrafo para obter-se o cromatograma a
0,8 mL/min, sob as condições descritas, é pró-

Figura 12 Cromatogramas normalizados da mistura de fluoroquinolonas. Verde: Separação em sistema com a
menor possível dispersão extracoluna – detecção a 10 Hz, tempo de resposta de 0,02 segundos, célula semimicro,
volume de injeção de 1 µL, tubulação vermelha pré-coluna, temperatura de 30 °C e vazão de 0,5 mL/min.
Preto: Separação racionalizada – detecção a 3,3 Hz, tempo de resposta de 0,02 segundos, célula convencional,
volume de injeção de 2 µL, tubulação vermelha pré-coluna, temperatura de 40 °C e vazão de 0,6 mL/min.
Verde-claro: Separação sob configuração inadequada – detecção a 1,0 Hz, tempo de resposta de 1,0 segundo,
célula convencional, volume de injeção de 10 µL, tubulação alaranjada pré-coluna, temperatura de 40 °C e
vazão de 0,6 mL/min. Mistura constituída por levofloxacina, pefloxacina, ciprofloxacina e enrofloxacina (em
ordem crescente de retenção).
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Figura 13 Cromatogramas normalizados da mistura de PAH. Preto: Separação a 0,4 mL/min, verde: separação
a 0,8 mL/min. Mistura constituída por uracila, naftaleno, antraceno, fenantreno e pireno (em ordem crescente de
retenção). Condições gerais: fase móvel ACN:H2O, 60:40 (v/v), detecção a 10 Hz, tempo de resposta de 0,02 segundos,
célula semimicro, volume de injeção de 1 µL, tubulação vermelha pré-coluna e temperatura de 30 °C.

xima a 200 bar. Considerando que o termo C da
equação de van Deemter para essas colunas não
é muito pronunciado, vazões ainda mais altas
podem ser facilmente exploradas até a pressão
limite de 600 bar imposta pela coluna, desde que
o sistema cromatográfico utilizado suporte essas
condições de uso.

máxima eficiência; ou, até mesmo, na aceitável,
controlada e deliberada perda de uma pequena
parcela dessa eficiência em função de um ganho
na detectabilidade.
A coluna SSP sub-3 μm usada neste trabalho apresentou adequado desempenho, com economia de solventes, por se tratar de uma coluna
do tipo “solvent saver”. Apesar da limitação de

4 Considerações finais

pressão máxima imposta pelo amostrador automático (200 bar), as colunas ainda puderam ser

Como se pôde observar nas Figuras 11 e 12,
condições inadequadas de análise destruíram
toda a eficiência intrínseca de colunas cromatográficas de excelente qualidade, chegando até
mesmo a eficiências inferiores àquelas observadas em HPLC convencional. Conforme foi descrito no artigo da última edição e exemplificado
no presente artigo, um mínimo de cuidado na
seleção dos parâmetros de análise pode levar a
excelentes resultados, quer queira, em busca da
Scientia Chromatographica 2011; 3(2):157-172

utilizadas em proximidade ao seu máximo de
eficiência, ou até acima dele, a depender da viscosidade da fase móvel, temperatura de análise e
características da molécula. Recomenda-se, contudo, que, idealmente, essas colunas sejam usadas em sistemas HPLC que suportem até 600 bar
de pressão, condição essa capaz de garantir o
máximo de velocidade de análise oferecido por
esse tipo de material de preenchimento.
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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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CALENDÁRIO DE CURSOS DO I.I.C.

2º SEMESTRE 2011
Mês

Dias

Curso

06 a 08

Cromatografia Gasosa Básica (GC)

20 a 22

Cromatografia Liquida Básica (HPLC/CLAE)

15 a 18

Introdução às Técnicas Cromatográficas

22 e 23

Como Prever, Evitar e Resolver Problemas em LC:TS (Teoria e Prática)

24 a 26

Cromatografia Líquida Moderna

30 e 31

Validação de Métodos Cromatográficos

20 a 23

Acoplamento GC-MS e GC-MS/MS

28 a 30

Preparo de Amostras

20 e 21

Avanços Recentes em HPLC - Teoria

25 a 28

Acoplamento LC-MS e LC-MS/MS

23 a 25

Cromatografia Líquida Básica (HPLC/CLAE)

29 e 30

Como Desenvolver e Otimizar Método HPLC

07 a 09

Cromatografia Gasosa Básica (GC)

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

• 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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Data: 29 de abril
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Informações: www.bsms.be/index.jsp
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