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Resumo

Após vários anos de experiência em treinamentos de iniciantes em cromatografia gasosa
bidimensional abrangente (GC×GC) detectamos que o passo mais demorado do processo
de aprendizagem da técnica costuma ser a avaliação de desempenho do equipamento
e princípios de transferência dos métodos monodimensionais para GC×GC. Mesmo para
usuários experientes em cromatografia a gás monodimensional, a identificação dos sinais
de uma má separação em um cromatograma bidimensional são muito diferentes daqueles
observados na cromatografia monodimensional. Somado a isso, o número de variáveis a
serem otimizadas a umenta pela presença de uma coluna extra que opera em suas próprias
condições experimentais, e do modulador. Com base nessas observações, este artigo
apresenta uma discussão sobre aspectos importantes a serem observados antes de mover
um método GC para um GC×GC. Também são apresentados experimentos sistemáticos
que podem ser realizados como aulas práticas ou análise de rotina para avaliar o
desempenho do sistema e a qualidade de colunas cromatográficas. Um esquema resumindo
passos sistemáticos para a transferência de métodos monodimensionais para o GC×GC é
demonstrado como uma ferramenta de aprendizagem. O uso dessas rotinas permite uma
avaliação consistente do desempenho dos equipamentos e a sistematização na transferência
de métodos buscando-se a melhor eficiência de separação oferecida pela técnica.
Palavras-chave: GCxGC; tutorial; padrões de referência; otimização de métodos.

Abstract

After several years of experience in training beginners in comprehensive two-dimensional
gas chromatography (GC×GC) we found the most time consuming step in the learning
process of this technique was the evaluation of system performance and principles
of method transference from one-dimensional to GC×GC. Even for experienced one
dimensional gas chromatographers, the signs of a bad separation in a two dimensional
chromatogram are different from the ones in one dimensional GC. In addition, the
number of variables to be optimized increased by the presence of the extra column which
operates under its own experimental conditions, and the modulator. Based on these
observations, this paper presents a discussion on important aspects to observe before
moving a GC method into GC×GC. It also presents systematic experiments to perform as
practical classes or routine analysis to evaluate the system performance and the quality
of chromatographic columns. A diagram with systematic steps for transferring a onedimensional method to a GC×GC method was demonstrated as a learning tool. The use of
these routines enables consistent equipment performance evaluation and systematization
in transfer methods seeking the best separation efficiency offered by the technique.
Keywords: GCxGC; tutorial; reference standards; method optimization.
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1. Introdução

A cromatografia gasosa bidimensional abrangente
(GC×GC) é uma técnica analítica cuja importância tem
crescido rapidamente devido ao seu poder de separação
para amostras com elevada complexidade, compostos de
difícil separação por técnicas monodimensionais, ou para
revelar um comportamento cromatográfico diferenciado
que não pode ser demonstrado pela cromatografia
convencional. Entretanto, os cursos de formação de
profissionais em cromatografia não tem acompanhado
essa evolução na mesma velocidade. Uma das razões
para isso é pouca disponibilidade de materiais didáticos
na área, ou portfólios de aulas práticas de laboratório
estabelecidas com materiais de fácil aquisição, que
permitam a sistematização de rotinas de laboratório e
aulas práticas. Acrescentam-se ainda aos parâmetros
da 1D-GC, novos parâmetros da GC×GC até então
desconhecidos (ex.: período de modulação, tempo de
retenção na segunda dimensão, entre outros), de forma
que a tradução de métodos analíticos consagrados na
cromatografia gasosa monodimensional (1D-GC) não é
direta, o que pode levar a uma inicial frustração, quando
os métodos tradicionalmente empregados na 1D-GC não
apresentam o resultado esperado quando utilizados em
um sistema GC×GC.
Alguns trabalhos podem ser apresentados como
literatura básica na área de GC×GC, onde são discutidos
aspectos relevantes no desenvolvimento de metodologias
analíticas com essa técnica. Dentre eles podemos citar
alguns artigos introdutórios da técnica[1,2] destacandose uma sequência de artigos de revisão apresentada por
Adahchour e colaboradores[3–7], além de trabalhos na língua
portuguesa de livre acesso, envolvendo aspectos gerais da
técnica[8,9], ou mais específicos, tais como nomenclatura
e terminologias[10], índices de retenção[11], detectores[12]
além de inúmeras aplicações[13-17]. Entretanto, a literatura
geralmente apresenta comparações de resultados entre
as técnicas de 1D-GC e GC×GC, sem abordar de
maneira mais específica as modificações necessárias
dos métodos de introdução de amostras, avaliação da
separação cromatográfica e etapas de otimização do
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método e do desempenho do detector, quando for o
caso[18,19]. Até certo ponto, a necessidade de padronizar
a nomenclatura[20], recentemente atualizada[21], foi um
reconhecimento precoce de que a mudança para GC×GC
necessitava um novo olhar sobre a linguagem específica
dessa técnica, bem como a definição de terminologias
também na língua portuguesa[10].
No presente artigo serão discutidos os aspectos
considerados mais relevantes na transferência de
métodos analíticos da cromatografia monodimensional
para a GC×GC, e serão apresentados métodos para uma
avaliação sistemática do desempenho do equipamento
e das colunas cromatográficas, que podem ser alteradas
conforme a necessidade de cada laboratório, ou
equipamento. Com essas premissas torna-se possível
obter resultados aceitáveis e reprodutíveis em curto
espaço de tempo, caso não seja necessário ou possível
um aprofundamento maior na técnica.

2. Discussão
2.1. Tipo de amostras, preparo e diluição

A primeira questão usualmente levantada por
potenciais usuários da GC×GC é o tipo de amostras
que podem ser analisadas, e a necessidade de etapas de
pré-processamento como cleanup, pré-concentração,
extração, etc. Apesar do aumento da resolução
cromatográfica e detectabilidade analítica em relação à
1D-GC enunciados pela técnica, alguns parâmetros físicoquímicos não podem ser alterados. O primeiro deles, é
a interação dos compostos e de interferentes da matriz
com o sistema de introdução dos analitos na coluna. Se o
processo de introdução dos compostos não for eficiente e
reprodutível[22], a separação cromatográfica não alterará
esse resultado. Por isso, se houver algum efeito de matriz
ou interação com o liner, injetor, ou volatilização seletiva
não reprodutível de determinados analitos, a separação
cromatográfica ou o detector não poderão compensar
esse efeito. Sendo assim, os compostos analisáveis por
GC×GC devem ser tão voláteis ou volatilizáveis quanto
os analitos estudados pela cromatografia convencional.
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Já os processos de cleanup, fracionamemento e
pré-concentração de analitos, poderão ser necessários
dependendo do caso. Se o pré-processamento da amostra
for realizado para eliminar interferentes ao processo de
injeção da amostra ou aumentar a estabilidade de analitos
específicos, o mesmo processo deverá ser aplicado também
em GC×GC. Entretanto, se o processamento é utilizado
para eliminar interferentes da matriz que coeluem com
analitos de interesse, ou que aumentam o sinal da linha de
base na cromatografia monodimensional, o aumento da
resolução cromatográfica e da detectabilidade analítica
podem ser suficientes para compensar esses efeitos, e o
pré-processamento da amostra poderá ser reduzido, ou
em alguns casos, eliminado. A propriedade de expansão
da capacidade de picos atribuída à GC×GC pode permitir
a simplificação do processo de preparo da amostra.
Logo, não existe uma única resposta para essa questão,
dependendo muito de cada aplicação, e o analista pode
decidir de que forma o processo de preparo da amostra
pode ser simplificado ou não, dependendo do caso.
Uma questão importante a ser considerada no
preparo de padrões analíticos e na diluição das amostras
é a pureza dos padrões e do solvente. Com o aumento
da resolução cromatográfica e da detectabilidade
analítica[23], impurezas dos solventes que estavam
encobertos pela linha de base na cromatografia
monodimensional passam a ser facilmente detectáveis
na GC×GC. Com isso, por mais que se façam corridas
de limpeza, se os solventes não forem suficientemente
limpos, continuarão a aparecer picos de impurezas.
Entretanto, caso esses picos não interfiram na separação
analítica desejada, poderão ser facilmente resolvidos
cromatograficamente, sendo separados dos analitos de
interesse.

2.2. Injeção

Pode-se estimar que cerca de 90% dos problemas
relacionados a reprodutibilidade cromatográfica são
fruto da ineficiência de injeção. Seja por questões
simples, como liner ou injetor sujos, ou liners
inadequados, como por questões relacionadas a volatili
Scientia Chromatographica 2016; 8(1):63-77

von Mühlen C, Marriott PJ

dade e eficiência na transferência de compostos. Na
cromatografia bidimensional abrangente este cenário
não é diferente. Uma questão para se ter em mente, é que
a transferência de um método de introdução de amostra
da cromatografia monodimensional para a bidimensional
não é direta, pois a pressão na cabeça da coluna é
afetada pelo que for adicionado após a primeira coluna.
Apesar da coluna da segunda dimensão (2D) representar
entre 1 e 10% do comprimento da coluna da primeira
dimensão (1D), quando se utiliza colunas ou lacunas
de retenção com diâmetros internos inferiores a coluna
da primeira dimensão, a pressão na cabeça da coluna é
significativamente afetada, quando se procura manter a
mesma relação entre o tempo de retenção dos compostos
sobre o tempo morto. Utilizando-se o software LECO
GC×GC Column Calculator foi possível simular a
alteração da pressão na cabeça da coluna quando se
adiciona a coluna da segunda-dimensão, utilizando-se
hélio ou hidrogênio como fases móveis, com a saída da
coluna para o detector em vácuo ou a pressão atmosférica,
dependendo do detector empregado, conforme ilustrado
na Tabela 1. Existem outras opções de software no
mercado para essa aplicação, e o resultado pode ser
diferente dependendo da geometria do equipamento.
Utilizando-se, por exemplo, He como gás de
arraste com um detector que opera com vácuo (Tabela 1),
o tempo que um compostos não retido leva para eluir
dobra em relação a cromatografia monodimensional, com
uma diminuição da velocidade linear da fase móvel na
ordem de 48% da velocidade original ao mesmo tempo
que a pressão na cabeça da coluna é 50% maior. Isso
significa que o tempo de permanência dos compostos
no injetor é significativamente maior, considerando-se a
utilização dos mesmos parâmetros de injeção. Esse efeito
é exacerbado em uma injeção splitless. Por exemplo, se
a duração da injeção splitless aumenta, o potencial de
degradação de pesticidas termolábeis pode aumentar. Se
o analista não estiver a par de que essa degradação pode
ocorrer, serão gerados resultados não reprodutíveis[24].
Não se trata de um problema apenas da GC×GC, pois o
desempenho analítico em 1D-GC também é melhorado
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Tabela 1. Parâmetros cromatográficos calculados usando hélio e hidrogênio como fase móvel, usando o software Column calculator.

Gás de arraste
Pressão no detector
GC monodimensional
Coluna de 30 m × 0,25 mm
Tempo morto (s)
Velocidade linear (cm.s-1)
Pressão na cabeça da coluna (psig)
GC×GC
Colunas D de 30 m × 0,25 mm;2D de 1m × 0,1 mm
Tempo morto (s)
Velocidade linear (cm.s-1)
Pressão na cabeça da coluna (psig)

He

Hidrogênio

Vácuo

Atmosférica

Vácuo

Atmosférica

82,01
37
22,9

115,96
26
27,2

55,25
54
15,4

97,86
31
21,3

164,59
18,0
34,7

182,68
16
37,7

110,9
27
23,4

136,28
22
27,6

1

com estratégias mais adequadas de injeção, tais como
o uso de injetores com programação de pressão e
temperatura (PTV). Como exemplo[24], o uso da GC×GC
permitiu observar um fenômeno incomum de degradação
da iprodiona durante a separação cromatográfica.
Caso a migração do método seja de um
cromatógrafo gasoso convencional com detecção por
espectrometria de massas (vácuo) e hidrogênio como gás
de arraste, para um GC×GC com detecção por ionização
em chamas (GC×GC-FID), e Helio como gás de arraste,
essa diferença é ainda maior. Por esse motivo, diversos
autores utilizam o método de injeção com pulso de
pressão[25,26] em GC×GC.
Outro aspecto relevante no que tange a introdução
de amostra está relacionado com a detectabilidade.
Muitas vezes a GC×GC é escolhida devido ao potencial
aumento da detectabilidade analítica. Entretanto, se os
limites esperados não são diretamente atingidos, muitos
analistas optam por aumentar o volume de amostra
injetada. Serão aqui discutidos alguns aspectos que
devem ser levados em consideração na determinação do
volume de amostra a ser injetado[22,27,28].
O primeiro deles é a natureza e volume do
solvente. Sabe-se que cada solvente apresenta um
volume de expansão diferente, dependendo da sua massa
66

molecular, uma vez que cada mol de solvente líquido
poderá expandir a 22,4 L, nas condições normais de
temperatura e pressão (CNTP). Se o volume de expansão
do solvente ultrapassar o volume do liner, na pressão
do injetor, ocorrerá uma expansão explosiva do vapor,
conhecida como backflush, sendo que o caminho natural
para esse vapor ocupar será a linha de introdução do gás
de arraste[27,29]. Após a explosão o gás de arraste voltará a
fluir, entretanto, o sistema de injeção e a tubulação de gás
poderão estar contaminados. Como resultado, além de
uma separação cromatográfica não reprodutível, poderão
aparecer picos fantasma, oriundos da contaminação do
sistema e das tubulações.
Uma maneira simples de calcular aproximada
mente se o volume de expansão do solvente injetado
ultrapassa o volume do liner, usando a lei dos gases
ideais é calcular o volume interno do liner utilizado (no
caso de injeção Split/splitless) e o volume do solvente na
pressão e temperatura de injeção utilizados, segundo a
expressão[29]:
V=

mRT
pM

				(1)

onde: V = volume de expansão do solvente
injetado (mL); m = massa do solvente injetado (g).
Como o solvente é injetado em μL, converte-se o
Scientia Chromatographica 2016; 8(1):63-77
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volume para mL e multiplica-se pela densidade do
solvente utilizado. Assim: m = [volume injetado
(mL) × densidade do solvente (g mL-1)]; R = constante
de proporcionalidade = 8,31 x 106 (Pa mL mol-1 K-1);
T = temperatura absoluta do injetor (K), obtida por
K = °C + 273; p = pressão absoluta no injetor, em Pa
[peq-patm]. A pressão informada pelo equipamento (peq)
é uma pressão relativa, adicional à pressão atmosférica
(patm). Esta pressão, expressa em Pa, deve ser somada
à pressão atmosférica na mesma unidade; M = massa
molar do solvente, em g mol-1. Com essa expressão,
Sabin e colaboradores[29] estudaram o efeito observado
quando o volume de amostra vaporizada ultrapassa o
volume do liner, sob diferentes condições de pressão em
uma injeção splitless.
Algumas empresas fornecem softwares para esse
cálculo, com as características do injetor e liners para o
equipamento fornecido. A Tabela 2 ilustra um cálculo
realizado com uma planilha eletrônica fornecida pela
Perkin Elmer chamada Vapor Volume Calculator, para
1 µL de três solventes comumente utilizados em GC.
O volume do liner de Split para esse equipamento é de
271 µL, ao passo que o volume do liner de Splitless é de
apenas 68 µL. Note que não seria possível injetar 1 µL
de nenhum dos solventes com o liner de Splitless nas
condições apresentadas nessa tabela, e apenas hexano
poderia ser injetado nessas condições com liner de Split.
Cada equipamento e cada tipo de liner
apresentarão um volume interno diferente à uma
determinada pressão. Logo, caso o objetivo seja a injeção
do maior volume possível de amostra, o cálculo pode
trazer resultados favoráveis evitando a contaminação

interna do equipamento. Discussões mais detalhadas
sobre técnicas de injeção podem ser acompanhadas
nos trabalhos publicados por Konrad Grob[22,27,28,30-32].
Quando um método de injeção é desenvolvido para uma
determinada pressão e temperatura na cabeça da coluna
de um injetor específico com um liner específico, só se
pode afirmar que não haverá backflush, sem estudos
adicionais, se a pressão utilizada for igual ou superior
a essa, mantendo-se a mesma temperatura e as mesmas
concentrações de analitos, no mesmo solvente.
O segundo aspecto diz respeito a diluição da
amostra. A relação direta entre a intensidade do sinal
analítico e a concentração do analito de interesse pode
não ser reprodutível caso a capacidade do liner tenha sido
ultrapassada. Em diversos casos, o uso de uma injeção
Split pulsada pode ser mais favorável, obedecendo-se
a capacidade do liner, do que uma injeção Splitless,
uma vez que a capacidade do liner será menor nesse
último caso. Caso seja utilizado um liner de Split para
uma injeção Splitless, deve-se ter em consideração que
o tempo de residência dos analitos no liner será maior,
devido ao maior volume interno do liner. Como a vazão
de fase móvel no liner é menor para uma injeção Splitless
do que para uma injeção Split, o tempo de residência será
ainda maior do que na injeção Split, podendo levar a um
alargamento significativo da banda cromatográfica, além
de interações com a superfície do liner e do injetor, e a
diluição dos analitos no gás de arraste.
Caso o laboratório já apresente uma rotina com
determinada frequência de substituição de liner no
sistema 1D-GC, é possível que a rotina tenha que ser
modificada para o método similar no sistema GC×GC.

Tabela 2. Volume de expansão do vapor no injetor para diferentes solventes calculados com o software Vapor Volume Calculator.

Solvente

Volume de expansão (µL)

Temperatura/pressão

Hexano

Diclorometano

Metanol

200 C/11 psig
250oC/11 psig
280oC/11 psig
280oC/20 psig

170
188
198
147

347
383
405
300

549
607
641
475

o
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2.3. Gás de arraste

A natureza do gás de arraste a ser utilizado afeta
a pressão na cabeça da coluna e a velocidade linear da
fase móvel, conforme apresentado na Tabela 1, afetando
o processo de injeção e a eficiência cromatográfica.
Dependendo dos analitos e de suas concentrações, a
modificação do gás de arraste pode não apresentar um
efeito significativo, mas quando trabalha-se com baixas
concentrações e analitos que apresentam atividade
significativa no injetor, o gás de arraste utilizado pode
apresentar um papel fundamental. A Equação de Golay[33]
já demonstrava a relação entre a velocidade linear da fase
móvel e a eficiência da separação cromatográfica, avaliada
em termos da altura equivalente de um prato teórico[34].
O mesmo autor também discutia matematicamente as
vantagens da utilização de pressão elevada na injeção[35].
Moretti e colaboradores[36] apresentaram novos cálculos
para a altura efetiva de um prato teórico, demonstrando
o significativo impacto da pressão na cabeça da
coluna e da temperatura na eficiência da separação
cromatográfica. Esses efeitos podem ser observados
tanto na cromatografia gasosa monodimensional, como
demonstrado, como na GC×GC.
Os primeiros trabalhos com GC×GC-FID
utilizavam tanto hidrogênio[37,38] como hélio [39-41], ou
mesmo nitrogênio como gás de arraste, nos primórdios
da evolução da técnica[42]. Com a introdução dos
detectores por espectrometria de massas, o hélio tornouse mais popular, por prolongar a vida útil desse detector.
Entretanto, com a escassez desse gás tanto na Europa
como nos Estados Unidos e a elevação dos preços dos
mesmos, os novos detectores estão sendo apresentados
como compatíveis com a utilização de hidrogênio ou
nitrogênio como gás de arraste. Por esse motivo, diversas
metodologias analíticas estabelecidas em farmacopeias
estão sendo revalidadas utilizando hidrogênio ou
nitrogênio como gás de arraste.
Existem considerações adicionais para uso de
diferentes gases de arraste com espectrometria de massas
(MS). Vazões elevadas não são geralmente compatíveis
68
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com o MS, e assim algumas técnicas de modulação de
fluxo podem apresentar dificuldades com a detecção MS.
Algumas abordagens foram propostas para superar esta
dificuldade[43,44]. Geralmente sistemas de bombeamento
de maior capacidade são úteis com fluxos mais elevados
de GC.

2.4. Colunas

A seleção de conjuntos de colunas tem sido
um dos temas mais discutidos nas publicações em
GC×GC[3,6,7,45-47], sendo considerada por muitos como
uma etapa fundamental no desenvolvimento de uma
metodologia analítica. Entretanto, a maturidade da
técnica já permite a escolha de alguns conjuntos de
colunas específicos que podem ser aplicados para
determinados problemas analíticos, não sendo mais
necessário o teste de várias combinações para validar
uma metodologia.
Na cromatografia monodimensional, normal
mente são escolhidas colunas já pré-selecionadas
para aplicações específicas. Como exemplo, para
ácidos uma das colunas mais recomendadas são as do
tipo FFAP (polietileno glicol modificado com ácido
nitrotereftálico). Para ésteres metílicos de ácidos graxos
usa-se uma coluna cianopropil ou uma fase iônica
líquida. Para óleos essenciais, talvez uma fase do tipo
WAX (polietilenoglicol). Mas em GC×GC precisamos
escolher duas fases distintas. E se temos uma amostra
de múltiplas classes químicas, quais colunas vamos
escolher? E então, qual arranjo de colunas vamos
utilizar - mais polar-menos polar, ou menos polar, mais
polar? Geralmente, podemos aplicar como regra, usar
qualquer coluna que você usaria para a análise 1D-GC,
como primeira coluna, em seguida, escolher uma coluna
apropriada para fornecer o desempenho de separação
que você precisa para a segunda coluna.
Entretanto, uma questão pouco abordada
na literatura é como avaliar o desempenho de um
conjunto de colunas ao longo do tempo. Para avaliação
sistemática do desempenho das colunas cromatográficas
Scientia Chromatographica 2016; 8(1):63-77
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e do equipamento como um todo, é comum a utilização
de padrões analíticos que forneçam uma resposta
reprodutível e informativa, independentemente da
amostra que está em análise. Uma das misturas de
padrões mais consagradas para esse fim é a mistura de
Grob[48,49], ou Grob Mix. Utilizada inicialmente para
avaliar a performance de uma coluna cromatográfica em
cromatografia monodimensional, essa mistura também
pode ser utilizada para avaliar a reatividade no injetor do
cromatógrafo.
Dimandja e colaboradores[50] propuseram o uso de
uma mistura de 44 compostos para avaliação de colunas
cromatográficas em GC×GC chamada de Phillips mix.
Apesar do potencial de aplicabilidade dessa mistura,
ela não encontra-se disponível comercialmente, o que
torna a sua aplicabilidade em análise de rotina limitada.
Por esse motivo, diversos autores[50,51] tem aplicado o
Grob Mix como uma referência conhecida também para
aplicação em GC×GC e modelagem matemática.
O valor de usar uma mistura teste como esta é
avaliar a idéia de “ortogonalidade na separação”. Se um
padrão de múltiplos componentes pode ser bem separado
no espaço 2D então isso indica que o conjunto de colunas
utilizado está ajustado para separar adequadamente esses
componentes no espaço bidimensional. Mas esse efeito
precisa ser também avaliado para a amostra real, e não
apenas para alguma amostra hipotética. Portanto, pode
ser útil para um laboratório utilizar uma amostra real
fortificada com os compostos de interesse para otimizar
a separação de sua amostra real.

2.5. Separação cromatográfica e modulação

O primeiro experimento que os novos usuários da
GC×GC gostam de realizar é acionar o modulador para
a visualização do diagrama de cores tridimensional. A
expectativa muitas vezes é de apenas ligar o modulador
para obter uma separação muito superior à obtida na
cromatografia monodimensional. Em alguns casos, isso
pode ocorrer, mas como avaliar se a separação não pode
ser melhorada ou se há algum problema?
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Em primeiro lugar, recomenda-se obter uma
separação reprodutível e satisfatória com o modulador
ainda desligado. Quando se chega a etapa de otimização
da modulação, o ideal é que qualquer parâmetro
relacionado a vazão de gases e temperatura da coluna na
primeira dimensão já estejam estabelecidos, uma vez que
essas variáveis alteram significativamente o tempo de
retenção na segunda dimensão, tornando uma possível
otimização realizada inválida.
Para escolher o melhor período de modulação
deve-se ter em mente quais são os analitos de interesse,
e qual informação analítica é relevante. Caso o objetivo
seja realizar uma varredura qualitativa da amostra, é
recomendável realizar experimento para que não hajam
picos fora de ciclo[10] sobrepondo regiões onde já existem
picos, para que as co-eluições sejam evitadas.
Nos casos de seleção de analitos específicos,
muitas vezes a separação desses analitos da matriz já é o
objetivo da análise, sendo que a aparência do diagrama
de cores não é uma informação relevante. Em casos de
determinações quantitativas em baixas concentrações,
recomenda-se observar o número de modulações por
pico e a razão de modulação (MR)[52,53], para determinar o
período de modulação (PM).
Em ambos os casos, busca-se sempre o menor
período de modulação possível, para manter a separação
obtida na primeira dimensão, porém sem apresentar um
número excessivo de modulações por pico (abaixo de 6),
que possam comprometer a quantificação. Geralmente,
picos fora de ciclo devem ser evitados, através do ajuste
do PM para valores superiores ao tempo de retenção do
pico mais retido na coluna 2D. Entretanto, o ideal é que
esse cuidado não afete significativamente a separação
já obtida. Essa observação também pode ser realizada
em termos de razão de modulação, que será foco de
discussão em outro artigo[53].
Outra estratégia interessante é predizer
matematicamente a posição de picos selecionados no
espaço de separação, de forma a simular experimentos
que tirem o máximo proveito da separação possível[51].
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2.6. Detecção

A detecção em GC×GC é realizada como em
cromatografia rápida. Como os picos são estreitos, é
necessário que o detector tenha uma elevada taxa de
aquisição de sinal. Se o sistema em uso já conta com um
detector de ionização em chamas (FID) relativamente
novo, ou um espectrômetro de massas por tempo de voo
com alta taxa de aquisição de sinal, a única alteração
a ser feita é certificar-se de que a taxa de aquisição de
sinal esteja em 100 Hz ou superior. Entretanto, outros
detectores[12,16,19] podem necessitar alguma otimização,
como no caso do NPD[18], ou poderão ser utilizados sob
condições específicas, como no caso de espectrômetro
de massas quadrupolar[12,19]. Revisões mais detalhadas
sobre diversos detectores empregados em GC×GC são
encontradas na língua portuguesa[12] ou inglesa[19], além
de trabalhos recentes com outros detectores.

2.7. Tratamento dos dados

O tratamento de dados em GC×GC geralmente
requer um treinamento específico de alguns dias,
dependendo do software que for utilizado. Existem no
mercado opções de software bastante avançados, que
podem ou não estar vinculados ao equipamento, mas que
não serão abordados no presente manuscrito. Enquanto
que na cromatografia monodimensional o software é
introduzido como uma ferramenta de uso mais ou menos
amigável (mas que essencialmente oferecem as mesmas
informações analíticas), nos sistemas bidimensionais
o software pode representar uma outra dimensão de
separação. Dada a complexidade de amostras que por
vezes apresentam milhares de picos, os sistemas de filtros
de dados devem ser suficientemente poderosos para
permitir que a informação obtida experimentalmente
possa ser extraída de forma eficiente.
Podemos considerar como requerimento mínimo
para um software ser utilizado para GC×GC, que ele
seja capaz de controlar as variáveis experimentais
empregadas, assinalar corretamente a posição dos picos
na primeira e na segunda dimensão, registrar valores de
área e altura de forma reprodutível e permitir a geração de
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listas de todos os componentes em função dos tempos de
retenção. Quando o sistema GC×GC está acoplado à um
espectrômetro de massas, é desejável que a informação
espectral esteja inserida no tratamento de dados e que
tanto o cromatograma como o diagrama de cores possas
ser de alguma forma interligados aos espectros de massas
gerados.

2.8. Métodos sistemáticos para avaliação do
desempenho do equipamento
Na cromatografia convencional já exis
tem
procedimentos de controle de qualidade estabele
cidos[48,49] que foram desenvolvidos no passado quando
a variabilidade entre as colunas cromatográficas era
muito significativa. Na cromatografia bidimensional
os números de fontes de vazamento e atividade química
aumentam, uma vez que multiplicam-se as possibilidades
de fontes de problemas instrumentais ao adicionar uma
ou duas conexões de colunas e um modulador, cujo
princípio de funcionamento nem sempre é conhecido
pelo usuário.
Para auxiliar nesse quesito, experimentos
sistemáticos para avaliação de eficiência em cromatografia
gasosa bidimensional abrangente podem ser executados
desde a instalação do equipamento, para que seja possível
identificar a fonte de um possível problema instrumental
em pouco tempo. Esses experimentos seguem as mesmas
premissas apresentadas por Grob, Grob e Grob[49] em
1978, com alguns acréscimos:
1. O teste deve consistir em uma única corrida
cromatográfica rápida, ou duas no caso de
sistemas bidimensionais.
2. A mistura teste deve conter todos os componentes
necessários para fornecer as informações
requeridas, ser estável e de fácil aquisição.
3. A mistura teste deve ser aplicável a todas as
fases líquidas, ou a maioria delas.
4. Alguns aspectos quantitativos devem ser
incluídos.
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5. As condições devem ser padronizadas para que
os resultados dos testes sejam comparáveis intra
e interlaboratorialmente.

Na sequência do texto segue uma sugestão de
procedimento experimental simples utilizando uma
mistura de padrões analíticos Grob mix[49](adquirido
comercialmente com fornecedores da Sigma-Aldrich,
Restek, entre outras) em uma diluição compatível com a
capacidade das colunas (ou em concentrações próximas
as concentrações de trabalho), para um conjunto de
colunas convencional (apolar x polar).
1. Criar um método cromatográfico para analisar
Grob mix sem ligar o modulador (Método 1).
Alguns equipamentos já possuem um método
salvo em seu sistema, para o conjunto de colunas
que vem instalado de fábrica, uma vez que essa
mistura é utilizada em testes realizados pelos
fabricantes de equipamentos. Outras misturas
podem ser utilizadas, com diferentes volumes
de injeção e concentrações, levando-se em
consideração o processo de injeção e o conjunto
de colunas utilizado.
2. Criar uma cópia do método anterior, com uma
modificação para ligar o modulador durante
a corria (Método 2), utilizando um período de
modulação na ordem de 3 s, que pode variar
dependendo do conjunto de colunas instalado e
do tipo de modulador empregado. Esse período
de modulação é recomendado para um sistema
de modulação criogênica, com uma coluna curta
na segunda dimensão, na ordem de 1 m à 2 m.
3. Realizar corridas em branco com um frasco limpo
contendo solvente, utilizando o primeiro método
(Método 1), até que não sejam observados picos
contaminantes.
4. Analisar um padrão Grob Mix no método 1,
e repetir com o método 2. Cada corrida leva
entre 10 e 15 minutos, logo, em menos de uma
hora é possível obter todos os resultados. Caso
o sistema esteja apresentando problemas de
reprodutibilidade, podem ser realizadas análises
em triplicata em cada método.
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2.8.1. Avaliação dos resultados

Quando o experimento for realizado de maneira
sistemática, com uma mistura de padrões estáveis,
torna-se possível avaliar alterações da resposta analítica
pela sobreposição dos cromatogramas antigos com
os novos, ou por comparação das áreas relativas de
picos específicos. Vale ressaltar que em sistemas com
detecção por espectrometria de massas por tempo de voo
é fundamental que os dados sejam processados com um
método de tratamento de dados adequado antes de serem
avaliados, e que o mesmo método de processamento de
dados seja aplicado para comparações entre diferentes
cromatogramas.
As observações realizadas no cromatograma
monodimensional são as mesmas já tradicionalmente
feitas em GC[48,49], adicionando-se mais possibilidades
de sítios ativos devido a presença de um maior número
de conexões. A primeira observação diz respeito a
presença de resposta analítica observada pela avaliação
dos picos dos hidrocarbonetos alifáticos. Os compostos
decano e undecano presentes na mistura apresentam
interação desprezível com possíveis sítios ativos e
boa resposta analítica para detectores de ionização em
chama e espectrômetros de massas. Esses compostos
são avaliados para observar se os compostos injetados
estão chegando ao detector, ou seja, não é observado
nenhum vazamento pronunciado, ou bloqueio da
coluna. Outra observação possível é de que o detector
está respondendo. Como a resposta dos mesmos não
altera significativamente se uma coluna está ruim ou
se existem sítios ativos presentes, podem ser utilizados
como referência de resposta relativa para outros picos[49].
Para avaliar os efeitos de adsorção, comparandose as mesmas colunas, quatro alterações podem ser
observadas[49]:
1. Alteração do tempo de retenção do pico;
2. Aumento da assimetria do pico, presença de
caudas;
3. Diminuição da área do pico;
4. Alargamento do pico.
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Uma maneira de ter-se uma medida quantitativa
da adsorção é através da determinação da altura relativa
percentual dos picos em relação aos alcanos, uma vez
que todas as distorções citadas acima, com exceção do
tempo de retenção, afetam a altura do pico.
Normalmente a redução do tempo de retenção
de todos os picos está relacionada com a perda da
fase estacionária da coluna por sangramento, cortes,
contração do filme ou contaminação da fase estacionária.
Para avaliar a eficiência de colunas com compostos
de polaridade intermediária, utiliza-se os picos dos ésteres
metílicos de ácidos graxos decanoato de metila, laurato de
metila e undecanoato de metila. Eles são também muito
úteis como compostos de referência para colunas apolares,
já que os alcanos podem apresentar alguma adsorção,
fazendo com que compostos mais polares apresentem
alturas de pico maiores, inviabilizando o uso dos mesmos
como referencial 100% para o efeito de adsorção[48].
Já os álcoois 1-octanol e 2,3-butanodiol além de
excelentes indicadores de adsorção são utilizados para
avaliar a presença de sítios ativos, tanto no sistema
de injeção quanto nas colunas, conexões ou lacunas
de retenção, uma vez que as ligações de hidrogênio
interagem com grupos silanóis expostos.
O aldeído nonanal é utilizado para avaliar a
adsorção de aldeídos saturados por interações distintas
da ligação de hidrogênio.
A amina (diciclohexilamina) é um excelente
indicador de adsorção irreversível. Esse pico costuma
desaparecer quando o injetor e/ou liner encontram-se
muito sujos.
Os pares ácido-base 2,6-dimetilfenol e 2,6dimetilanilina; ácido 2-etilhexanóico e diciclohexilamina
são observados para avaliar-se as características ácidobase das superfícies.
Com o cromatograma gerado com o modulador
ligado, é possível observar se o sistema está modulando
corretamente. Isso é indicado pela reprodutibilidade do
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formato dos picos. Picos com ombros (cromatograma
A da Figura 1, onde o pico foi propositalmente gerado
dessa forma) geralmente indicam modulação ineficiente
ou sobrecarga do modulador, quando não há coeluição de
picos, como no caso dessa aplicação. Já picos regulares,
como ilustrado no cromatograma B da Figura 1, indicam
modulação adequada. Para observar o efeito de uma
modulação ineficiente no diagrama de cores, observa-se
a presença de uma linha vertical ao longo de todo o tempo
de retenção na segunda dimensão (C). O mesmo pode ser
observado no cromatograma tridimensional apresentado
(D). Picos não modulados apresentam-se como linhas
verticais no diagrama de cores e em cromatogramas
tridimensionais (imagem não apresentada).
Ao examinar os picos modulados gerados, é
importante observar a largura do pico à meia altura (2w0.5)
dos compostos[10]. Geralmente, os picos eluídos no início
do cromatograma serão mais estreitos, ao passo que
os picos que eluem a temperaturas mais altas, poderão
ser mais largos. Picos que estejam fora de ciclo ficam
mais retidos na segunda dimensão e por isso apresentam
valores de 2w0.5 inconsistentes com os demais picos da
mesma região no cromatograma linear.
Com os valores de 2w0.5 e o tempo de retenção
na segunda dimensão (2tR) também pode-se calcular
a eficiência da separação na segunda dimensão[10,34].
A eficiência pode ser calculada a partir do número de
pratos teóricos na segunda dimensão (2n), definidos pela
Equação 2:
2

 2t 
n = 5,54  2 R  			(2)
 w0.5 

Em uma coluna 2D de 1 m ou 1,5 m de
comprimento operando com vazão de fase móvel muito
acima da ótima (condição geralmente empregada em
GC×GC), um pico com 2w0.5 = 0,10 s e 2tR = 3,0 s,
pode apresentar uma eficiência de cerca de 5.000 pratos
teóricos[34,54]. Essa pode ser considerada uma eficiência
aceitável nessas condições. Caso o valor obtido esteja
muito abaixo desses valores de eficiência, o analista
deve verificar a origem do baixo desempenho obtido.
Scientia Chromatographica 2016; 8(1):63-77
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Para a avaliação dos picos modulados, a relação
de intensidades relativas pode não ser uma ferramenta
adequada, uma vez que variações na razão de modulação[52]
podem alterar as alturas relativas de cada pico modulado,
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sem, entretanto, representar alterações na resposta analítica.
Vale salientar que a reprodutibilidade dos tempos de
retenção, áreas e intensidades dos picos modulados pode
ser extremamente alta ao longo de sequências de centenas

Figura 1. Segmentos de um cromatograma obtido por GC×GC para um Grob mix diluído. A – pico do decano com problemas de modulação;
B – pico do octanol. C- Diagrama de cores obtidos para os picos A e B acima. D – Cromatograma tridimensional para os mesmos picos.
Scientia Chromatographica 2016; 8(1):63-77
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de análises, para alguns modelos de equipamentos,
considerando um método analítico adequado e boas práticas
de manutenção do equipamento.
Caso seja observada uma variabilidade
considerável nas intensidades relativas dos picos
modulados (acima de 10%), recomenda-se o uso da
soma das áreas dos picos modulados, largura do pico à
meia altura, e o fator de assimetria dos picos modulados,
relativas aos picos de referência. Com esses parâmetros
torna-se possível observar interações específicas após
o modulador, podendo incluir a coluna cromatográfica
da segunda dimensão e uma lacuna de retenção, quando
esta for utilizada. Quando a assimetria do pico aumentar
significativamente na primeira dimensão, também
aumentará o número de modulações desse pico, sendo
também uma informação de fácil determinação.
Entretanto, não é possível descrever indicadores
quantitativos universais para as alterações de resposta
aceitas, uma vez que dependem muito da especificidade
de cada aplicação. Esses indicadores podem ser
estabelecidos pelos usuários, podendo ser automatizados
em métodos de controle de qualidade, nos equipamentos
que possuem essa função.
Quando o laboratório possui como rotina analisar
padrões da mistura de grob semanalmente, ou conforme
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as necessidades do laboratório, torna-se possível
sistematizar as necessidades de troca de liner, colunas da
primeira e da segunda dimensões, conforme a alteração
observada no grob mix. Essas alterações são universais
para qualquer profissional de cromatografia, de forma
a agilizar possíveis soluções com profissionais que
não conheçam as especificidades dos analitos de cada
usuário.
Essa estratégia também pode ser utilizada para
testar novos lotes de coluna, uma vez que podem ocorrer
problemas no processo de fabricação e transporte de
colunas cromatográficas. Fabricantes idôneos costumam
substituir colunas caso as mesmas não apresentem a
resposta esperada com um grob mix.
Outra vantagem é a possibilidade de avaliar
se o conjunto de colunas instalado ainda atende as
necessidades específicas de uma análise, sem precisar
testar uma amostra real, em corridas que podem levar
horas, em alguns casos.

3. Transferência de métodos 1D-GC para
GC×GC

A Figura 2 sumariza os principais passos a serem
observados na transferência de métodos cromatográficos
monodimensionais para bidimensionais com sistemas de

Figura 2. Principais passos a serem observados na transferência de métodos cromatográficos monodimensionais para bidimensionais com sistemas
de cromatografia gasosa bidimensional abrangente.
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cromatografia gasosa bidimensional abrangente visando
o aumento da eficiência em menor espaço de tempo,
conforme discutido no texto. Vale salientar a importância
do emprego de métodos sistemáticos para controle de
qualidade do equipamento que podem ser adaptadas as
necessidades do usuário, mas que visam uniformizar e
agilizar os procedimentos para soluções de problemas
inter e intralaboratoriais.

4. Considerações finais

No presente artigo foram abordados os principais
fatores s serem considerados na transferência de métodos
da 1D-GC para a GC×GC, desde o preparo da amostra,
diluição, sistema de injeção, gás de arraste, colunas,
separação cromatográfica e modulação, sistema de
detecção e tratamento de dados. A observação consciente
desses fatores torna o desenvolvimento e otimização de
metodologias de separação em GC×GC relativamente
simples e efetiva.
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O uso de métodos sistemáticos para avaliação do
desempenho de equipamentos é uma ferramenta aplicada
por diversos usuários da técnica, e tem-se demonstrado
essencial a longo prazo, economizando tempo e recursos
para a detecção de fontes de desvio de resultados.
Essa abordagem também auxilia a comunicação com
assistências técnicas dos equipamentos, agilizando o
processo de solução de problemas.
Esse estudo certamente não esgota as
possibilidades e questões referentes ao desenvolvimento
de metodologias analíticas específicas, mas é um ponto
de partida na busca do melhor desempenho possível de
sistemas GC×GC.
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