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EDITORIAL

Contribuição dos Editores Associados: Hot Topics
Volume 9, Número 2 de 2017

O número 2 do volume 9 do Scientia Chromatographica (SC V9 N2) está repleto de novidades, com
assuntos realmente “quentes” (hot topics ). Este número complementa o número anterior (SC V9 N1), o qual
trouxe artigos de ponta discutindo as recentes inovações na área de cromatografia e técnicas associadas,
escritos pelos Editores Associados do periódico.
Dando continuidade ao enfoque, os artigos redigidos pelos Editores Associados especialmente para
este número, destacam assuntos como o uso de solventes Supramoleculares em técnicas de extração em
fase líquida; o emprego de técnicas analíticas multidimensionais associando “on-line” a etapa de preparo de
amostras com a análise cromatográfica; o papel e a importância dos moduladores de fluxo para Cromatografia
Gasosa Bidimensional Abrangente; e o estado-da-arte das colunas miniaturizadas em cromatografia líquida.
Sem dúvida trata-se de um acervo bastante diversificado, cobrindo diferentes áreas da cromatografia,
preparado por especialistas de reputação internacional nos assuntos abordados, o que reitera o copromisso
do periódico em manter o nível de excelência pretendido desde a fundação do Scientia .
O Editor e os Editores Associados esperam que os leitores encontrem nos artigos uma fonte de
atualização e inspiração para seus trabalhos, estando sempre abertos a receberem comentários e sugestões
que permitam aprimorar os caminhos a serem trilhados pelo Scientia .

Fernando Mauro Lanças
Editor-in-chief
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HPLC

Cromatografia Líquida no modo Column Switching para
Bioanálises
Column Switching Liquid Chromatography for Bioanalysis

Maria Eugênia Costa Queiroz*
Vinicius Ricardo Acquaro Junior
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
CEP 14.040-903, Ribeirão Preto, SP, Brasil
*mariaeqn@ffclrp.usp.br
Recebido: 07/11/2016
Aceito: 03/01/2017

Resumo

A Cromatografia Líquida no modo Column Switching é caracterizada pelo acoplamento
sequencial de duas colunas com diferentes dimensões e fases estacionárias (diferentes
mecanismos de sorção/separação). Inicialmente, alguns microlitos da amostra são
percolados na coluna da primeira dimensão (1D) para sorção seletiva dos analitos e
remoção dos componentes endógenos da amostra biológica. Após este procedimento,
os analitos de interesse (coluna 1D) são eluídos para a segunda coluna (2D) para a
separação cromatográfica e posterior detecção. Diferentes detectores, tais como UV,
arranjo de diodos, fluorescência e de espectrometria de massas têm sido utilizados
com o sistema column switching. Esta técnica automatizada permite a hifenação
(online) da etapa do preparo da amostra com o sistema cromatográfico, diminuindo o
tempo de análise e aumentando a detectabilidade analítica (seletiva pré-concentração
dos analitos). Esta técnica pode ser empregada na determinação de diferentes
analitos em complexas amostras biológicas com injeção direta ou simples tratamento
prévio. Esta revisão descreve as configurações do sistema column switching, recentes
desenvolvimentos, fases estacionárias seletivas e aplicações em biolanálises.
Palavras-chave: Column Switching, cromatografia líquida, preparo de amostra,
bioanálises.

Abstract

The Column Switching Liquid Chromatography is characterized by the sequential
coupling of two columns with different dimension and stationary phases (different
mechanisms of sorption/separation). Initially, some microliters of the sample are
percolated in the column of the first dimension (1D) for selective sorption of the
analytes and removal of the endogenous components from biological samples. After
this procedure, the analytes (column 1D) are eluted for the second column (2D)
for the chromatographic separation and posterior detention. Different detectors,
such as UV, Diode Array Detector (DAD), fluorescence and mass spectrometer have
been used with the column switching system. This automated technique allows the
hyphenation (online) of the step of the sample preparation with the chromatographic
system, diminishing the analysis time, and increasing the analytical sensitive (selective
trace enrichment of the analytes). This technique can be used to determine the
analytes in a biological complex matrix by direct sample injection or by simple
sample pretreatment. This review describes column switching configurations, current
developments, selective stationary phases, and applications in bioanalysis.
Keywords: Column Switching, liquid chromatography, sample preparation,
bioanalysis.
Scientia Chromatographica 2017; 9(2)
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1. Introdução

A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC,
High Performance Liquid Chromatography), em razão
da grande variedade de mecanismos de separação,
propicia a separação de substâncias iônicas, ionizáveis,
não iônicas, polares e apolares.
A HPLC, considerando a natureza das substâncias
(caráter iônico, polaridade e massa molar) e os mecanismos
de separação, tem sido classificada em três grupos.
No primeiro grupo, as modalidades da cromatografia
líquida em fase normal, reversa e por exclusão, para as
determinações de substâncias não iônicas. No segundo
grupo, as modalidades da cromatografia líquida com
supressão iônica, par iônico, troca iônica, para as
determinações de substâncias iônicas ou ionizáveis. Já
no terceiro grupo as separações especiais, tais como a
cromatografia líquida de bioafinidade, por interação
hidrofílica, quiral, entre outras.
Considerando esta diversidade de mecanismos
de separação, a HPLC com os diferentes sistemas
de detecção tem sido considerada uma importante
ferramenta analítica nas áreas farmacêutica, química,
forense, toxicológica, alimentos e clínica.
Com o intuito de atender as demandas destas
diferentes áreas relacionadas ao desenvolvimento de
métodos de alta seletividade e detectabilidade para
determinações rápidas em níveis de traços em amostras
complexas, a tecnologia da HPLC tem avançado a passos
largos. Dentre as diferentes inovações, podemos destacar:
(a) os sistemas de cromatografia líquida de ultra eficiência
(UHPLC, Ultra Performance Liquid Chromatography.)
que operam em pressões superiores a 1500 psi e utilizam
colunas totalmente porosas com diferentes fases
seletivas com partículas de diâmetros internos menores
que 2 µm; (b) colunas superficialmente porosas que
apresentam eficiência semelhante às totalmente porosas
(di < 2 µm) com diminuição significativa na pressão do
sistema cromatográfico; (c) as colunas monolíticas que
resultam em separações rápidas em baixa pressão e (d) os
sistemas multidimensionais que utilizam o acoplamento
74
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sequencial de colunas com diferentes fases estacionárias,
consequentemente, os analitos são sorvidos/separados
por diferentes mecanismos de sorção/separação.
Os sistemas de cromatografia líquida
multidimensional, considerando as diferentes configu
rações são classificados no modo Comprehensive,
Heart-cutting e Column Switching.
A cromatografia líquida bidimensional no modo
Comprehensive é caracterizada pelo acoplamento
sequencial de duas colunas com diferentes fases
estacionárias (diferentes mecanismos de separação) e
dimensões, sendo na primeira dimensão uma separação
mais lenta com maior capacidade de pico, já na segunda
dimensão uma separação rápida, geralmente 60 s, com
menor capacidade de pico. O sistema de modulação
(válvula de 6 a 8 pórticos) entre as duas colunas transfere
continuamente, frações eluídas da primeira dimensão
(modo isocrático) para a segunda dimensão (eluição por
gradiente), de forma que a separação obtida na primeira
coluna é mantida e aquela na segunda é extremamente
rápida, resultando em uma separação cromatográfica
bidimensional com alta eficiência e resolução. Já no
modo Heart-Cutting, somente a fração de interesse do
eluato da primeira dimensão, é transferida para a segunda
dimensão para separação adicional.
Na cromatografia líquida multidimensional
no modo Column Switching, inicialmente, alguns
microlitos da amostra são percolados na coluna da
primeira dimensão (1D) para sorção seletiva dos analitos
e remoção dos componentes endógenos (Figura 1a).
Após este procedimento, os analitos (coluna 1D) são
eluídos para a segunda coluna (2D) para a separação
cromatográfica e posterior detecção (Figura 1b).
Desta forma, no modo Comprehensive e HeartCutting, a separação cromatográfica da amostra ocorre
nas duas dimensões (sistema bidimensional), já no modo
Column Switching, os analitos são sorvidos na primeira
dimensão (coluna de extração) e separados (separação
cromatográfica) na segunda dimensão. Portanto, o
modo column switching permite a hifenação da etapa
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):73-82
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Figura 1. Esquema do sistema de Cromatografia Líquida no modo Column Switching (modo normal, straight-flush), (a) sorção seletiva, (b) separação
cromatográfica. Adaptado de Katatoka et al., 2012[1].

do preparo da amostra com o sistema cromatográfico,
aumentando a seletividade e detectabilidade analítica
(pré-concentração dos analitos) e diminuindo o tempo de
análise.
Esta revisão descreve as configurações do sistema
column switching, recentes desenvolvimentos, fases
estacionárias seletivas e aplicações em biolanálises.

2. Configurações do Sistema de Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência no modo
column switching

Dentre as diferentes configurações do sistema
Column Switching, a mais usual consiste na utilização
de duas colunas com diferentes configurações
(comprimento, diâmetro interno e tamanho de partícula)
e distintas fases estacionárias, duas bombas de HPLC
de alta pressão e uma válvula de seis a oito pórticos
(interface) para a hifenação das colunas, Figura 2. Nesta
configuração, no momento da separação cromatográfica
(coluna 2D, Bomba B), a coluna 1D, simultaneamente
é re-equilibrada (Bomba A), Diferentes detectores,
tais como UV, arranjo de diodos, fluorescência e de
espectrometria de massas têm sido utilizados com o
sistema column switching.
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):73-82

Geralmente, na primeira dimensão (coluna 1D)
tem sido utilizada coluna seletiva de menor comprimento
(3-5 cm) recheada com partículas de diâmetro interno
30‑50 µm para facilitar a percolação da amostra
(geralmente viscosa) e rápida sorção dos analitos,
Figura 2a. Já na segunda dimensão, tem sido utilizada
uma coluna totalmente porosa ou superficialmente porosa
(10-15 cm) com partículas de pequeno diâmetro interno,
geralmente menores que 2 µm, para eficiente separação
cromatográfica em menor tempo de análise, Figura 2b.
A eluição dos analitos da primeira coluna para
a segunda dimensão pode ser realizada no modo direto
(straight-flush, Figura 1), ou seja, com o fluxo de
fase móvel (Bomba B) no mesmo sentido da etapa de
sorção (percolação da amostra, Bomba A); ou fluxo
reverso (back flush, Figura 2), sentido contrário à préconcentração dos analitos (Figura 2). A pré-concentração
(fator de enriquecimento) dos analitos é mais eficiente
no modo reverso. Nesta configuração, os componentes
endógenos da amostra biológica sorvidos na coluna 1D
são eluídos (Bomba A) para o descarte, antes da eluição
(Bomba B) dos analitos para a coluna analítica. A sorção
dos analitos em estreita banda no início da coluna 1D,
minimiza o alargamento do pico (dispersão).
75
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Figura 2. Esquema do sistema de Cromatografia Líquida no modo Column Switching (modo reverso (back flush). (a) sorção seletiva, (b) separação
cromatográfica. Adaptado de Katatoka et al., 2012[1].

3. Fases seletivas para a primeira dimensão do
sistema column switching

Diferentes fases seletivas têm sido utilizadas na
primeira dimensão do sistema column switching, tais como
os materiais de acesso restrito, polímeros molecularmente
impressos (MIP, Molecularly Imprinted Polymer), fases
monolíticas, imunossorventes, dentre outras.
Os materiais de acesso restrito (RAM – Restricted
Acess Media) têm permitido a introdução direta de
fluidos biológicos, ou com simples tratamento prévio, em
sistemas cromatográficos, reduzindo o tempo da análise.
As fases de acesso restrito possuem uma superfície
hidrofílica biocompatível na parte externa e hidrofóbica
(suportes de sílica, C8 ou C18) no interior dos poros da
partícula. As macromoléculas dos fluidos biológicos são
excluídas por uma barreira física ou de difusão química.
Já as moléculas pequenas (fármacos, metabólitos ou
biomarcadores) penetram nos poros (hidrofóbicos) e são
retidas, através do processo de partição.
A extração com imunossorventes apresenta alto grau
de seletividade molecular, pois se baseia no reconhecimento
molecular (interações antígeno-anticorpo). Geralmente, os
76

anticorpos são imobilizados em suportes sólidos, como a
sílica, por ligações covalentes. Inicialmente, a superfície
da sílica é silanizada com aminopropil trietoxissilano
(APTES), resultando em aminas primárias, em seguida,
a solução de glutaraldeído em tampão fosfato modifica
esta superfície, permitindo a ligação das moléculas de
anticorpo, através da reação entre a amina da proteína e o
grupo aldeído da superfície. Após esta etapa, boro hidreto
de sódio reduz iminas (bases de Schiff) para aminas
secundárias e estabiliza as ligações covalentes.
Os MIP são materiais sintéticos com propriedades
de reconhecimento molecular baseados em sistemas
biomiméticos, semelhante aos sistemas específicos
enzimas-substratos ou antígeno-anticorpo. A maioria
dos polímeros de impressão molecular é baseada em
polímeros acrílicos ou acrilatos orgânicos, os quais
são sintetizados através da polimerização radicalar. A
síntese dos MIP consiste, basicamente, em três etapas:
(a) Formação de um complexo pré-polímero através
de interações covalentes ou não covalentes entre a
substância molde (analito) e o monômero funcional;
(b) Etapa de polimerização em redor do complexo
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):73-82
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Tabela 1. Sistemas LC no modo column-switching para determinações de fármacos em amostras biológicas.

Analito

Amostra

Column-Switching

Coluna Analítica

Detecção

Limite de
Quantificação

Referência

Sulfonamidas

Leite
bovino

RAM-MIP-SG
(40 × 4,6 mm)

C18
(250 × 4,6 mm, 5 μm)

UV

0,7 a 1,8 ng/mL

Xu et al.,
2010[2]

Compostos
perfluorados

Soro

C18-SPE
(30 x 2,1 mm, 10 μm)

XDB-C18
(50 x 4,6 mm, 1,8nμm)

MS/MS

10-50 ng/L

Gosetti et al.,
2010[3]

Inibidor da
topoisomerase

Plasma

C18
(10 × 2,1 mm, 5 μm)

C18
(50 × 2,0 mm, 5 μm)

MS/MS

0,04 a 0,8 ng/mL

Kamei et al.,
2011[4]

Quimioterápico

Plasma

C18
(20 x 3,0 mm, 5 μm)

C18
(25 x 2,1 mm, 5 μm)

MS/MS

0,1 a 1,0 ng/mL

Wickremsinhe
et al., 2013[5]

11-nor-9-carboxitetra-hidrocanabinol

Cabelo

C18
(50 x 3,0 mm, 2,6 μm)

C18
(75 x 2,1 mm, 2,7 μm)

MS³

0,1 pg/mL

Park et al.,
2014[6]

Estatinas

Plasma

C18-RAM-BSA
(30 × 4,6 mm, 15 μm)

C18
(125 × 4,0 mm, 5 μm)

UV

125 a 500 ng/mL

Fagundes
et al., 2014[7]

Ácidos alquil
mercaptúricos

Urina

C18-RAM-ODS
(25 x 4 mm, 25 μm)

C18
(150 × 4,6 mm, 3 μm)

MS/MS

6,6 e 15,5 µg/L

Eckert et al.,
2014[8]

Bisfenol

Urina

C18-RAM-ODS
(25 x 4 mm, 25 μm)

C18 monolítica
(100 × 4,6 mm)

MS/MS

0,08 a 0,72 ng/mL

Zhou et al.,
2014[9]

Apixaban

Plasma

C18-SPE
(30 x 2,1 mm, 10 μm)

C18 monolítica
(50 × 4,6 mm)

MS/MS

1 a 5 ng/mL

Pursley et al,
2014[10]

Antipsicóticos
Ansiolíticos
Anticonvulsivantes
Antidepressivos

Plasma

Capilar, sílica
híbrida cianopropil
(530 μm x 4,5 cm)

C18
(100 x 2,1 mm, 2,5 μm)

MS/MS

63 a 1250 pg/mL

Domingues
et al, 2015[11]

Opióides e
benzodiazepínicos

Urina

C18-SPE
(20 x 2,1 mm, 25 µm)

C18
(150 x 2,1 mm, 3,5 μm)

MS/MS

1 a 20 ng/mL

Xiong et al.,
2015[12]

Metabolitos de
Ftalatos

Urina

C18
(10 × 3 mm, 5 μm)

C18
(100 × 2,10 mm, 2,6 μm)

MS/MS

0,1 a 0,5 ng/mL

Sabaredzovic
et al., 2015[13]

Biomarcadores para
o 1,3-butadieno

Urina

C8-RAM-ADS
(25 × 4 mm, 25 μm)

C18
(75 × 3,0 mm, 3 μm)

MS/MS

0,15 a 0,27ng/mL

Zhang et al.,
2015[14]

Doxazosina
Clenbuterol

Plasma

C4-RAM-ADS
(20 × 2 mm, 25 µm

C18
(150 x 4,6 mm, 3,5 µm)

UV

37,5 e 75 ng/mL

Andac et al.,
2016[15]

Antipsicóticos

Plasma

C18-SPE
(10 × 4,6 mm, 25 µm)

C18
(50 x 2,0 × mm, 1,6 μm)

MS/MS

0,00321 a 2,75 µg/L

Zhong et al.,
2016[16]

Catecolaminas

Urina de
rato

PBA
(30 × 3,0 mm, 7 µm)

Hilic
(150 × 3,0 mm, 5 µm)

DF

0,05 a 0,1 µmol/L

Kanamori
et al., 2016[17]

11-nor-9-carboxitetra-hidrocanabinol

Sangue

C18
(10 × 2,0 mm, 4 µm)

PFP
(30 × 2,1 mm × 2,6 μm)

MS/MS

5 µg/L

Hadener
et al., 2016[18]

UV: detector de ultravioleta, MS: detector de espectrometria de massas, DF: detector de fluorescência, RAM: material de acesso restrito, MIP; polímero molecularmente impresso,
ADS: alquil diol sílica, BSA: albumina sérica bovina, SG: sílica gel, PBA: ácido fenilborónico, PFP: pentafluorofenil.
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molde-monômero, gerando uma cadeia polimérica
tridimensional altamente entrecruzada e (c) Remoção
da molécula molde das cavidades do polímero. Após
a etapa de remoção da molécula molde, cavidades
seletivas ao analito (molde) ou à substâncias análogas
são estabelecidas, tanto em tamanho e forma, quanto
à presença de grupos funcionais. Estas cavidades
constituem os sítios específicos de ligação que atuam no
reconhecimento molecular do molde e/ou substâncias
com estruturas químicas análogas.
As fases monolíticas constituem em um meio
contínuo com estrutura sólida altamente porosa, contendo
os mesoporos (≈ 13 nm di) e os macroporos (≈ 2 µm di),
os quais favorecem, respectivamente, a sorção dos
analitos e a permeabilidade de amostras viscosas. As
amostras biológicas podem ser percoladas em altas
vazões pelos macroporos sem gerar altas pressões ao
sistema cromatográfico, e as macromoléculas (proteínas)
são eluídas no volume morto. As fases monolíticas
apresentam algumas vantagens, tais como: (a) não
necessitam de filtros nas extremidades (meio propício
para a sorção de endógenos), (b) durante o procedimento
de síntese é facilmente controlado a porosidade
e incorporação de diferentes grupos (moléculas
hidrofóbicas, moléculas carregadas, moléculas para
interações específicas, etc.) e (c) capacidade de sorção
superior às colunas capilares abertas.
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A Tabela 1 ilustra algumas aplicações do sistema
LC no modo column switching com diferentes fases
seletivas.

4. Cromatografia líquida no modo column
switching com fluxo turbulento

A cromatografia líquida no modo column
switching com fluxo turbulento (TFC, turbulent-flow
chromatography) é uma excelente alternativa para a
injeção direta (on-line) ou com simples tratamento de
amostras biológicas em sistemas cromatográficos.
Na primeira dimensão são utilizadas colunas com
diâmetro interno que variam de 0,5 e 2,1 mm, tamanhos
de partículas de 25 a 60 µm e altas vazões de fase móvel
(1,25 – 5 mL min-1). Nestas condições, o fluxo da fase
móvel não é laminar, mas sim turbulento (Figura 3).
A amostra biológica, geralmente volumes
superiores a 100 µL, é percolada rapidamente sob fluxo
turbulento na primeira dimensão. As macromoléculas
(por exemplo, proteínas) em razão da lenta difusão
são excluídas da coluna sem interação com a fase
estacionária. Já as moléculas menores (biomarcadores,
fármacos ou metabólitos), em razão da rápida difusão,
são retidas (sorção) de acordo com a afinidade com os
grupos funcionais da fase estacionária quimicamente
ligada (interações hidrofóbicas). Após a sorção dos

Figura 3. A cromatografia líquida no modo column switching com fluxo turbulento. Adaptado de Souverain et al., 2004[19].
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analitos em fluxo turbulento (Bomba A) na coluna 1D,
os analitos são eluídos para a coluna analítica no modo
reverso com fluxo laminar (back flush, Bomba B).
A Tabela 2 ilustra diferentes aplicações da técnica
de cromatografia líquida no modo column switching com
fluxo turbulento.

5. Sistema in-tube SPME-LC

O sistema in-tube SPME-LC também é
considerado uma das configurações do modo column
switching. Este sistema pode ser montado fixandose uma coluna capilar entre a alça de amostragem e a
agulha do injetor automático do LC, ou substituindo a
alça de amostragem. Para o processo de sorção (válvula
do injetor LC na posição carregar), uma alíquota da
amostra, presente no frasco do injetor automático LC, é
aspirada, transportada para a coluna capilar e dispensada
novamente no frasco, à vazão constante, Figura 4a. Estas
etapas são denominadas como ciclos aspirar/dispensar,

as quais são executadas repetitivamente, segundo
programa do injetor automático. Quando atingido o
equilíbrio de sorção, os analitos pré-concentrados no
capilar são rapidamente dessorvidos da fase estacionária
através da percolação da fase móvel, após posicionar
a válvula do injetor LC na posição injetar (Figura 4b).
Os analitos dessorvidos são transportados para a coluna
analítica (Coluna 2D) para separação cromatográfica e
posterior detecção.
A técnica in-tube SPME-LC tem sido aplicada
com êxito na análise de compostos hidrofóbicos e
hidrofílicos presentes em diferentes matrizes, podendo
ser facilmente acoplada a vários métodos analíticos,
principalmente os em micro escala (Tabela 3).
Queiroz et al. comprovaram a especificidade
das interações antígeno-anticorpo (reconhecimento
molecular) através das análises in-tube SPME-LCMS de fluoxetina[28] e in-tube SPME-LC-FD de
interferon α2a[29], em amostras de plasma para fins

Tabela 2. Sistemas LC com fluxo turbulento para a determinação de diferentes analitos em amostras biológicas.

Analito

Amostra

Coluna de Fluxo
Turbulento

Coluna Analítica

Detecção

Limite de
Quantificação

Referência

Alcalóides
esteroidais

Plasma

Oasis HLB
(20 x 2,1 mm, 25 µm)

C18
(50 x 4,6 mm, 1,8 µm)

MS

0,12 a 0,595 ng/mL

Xin et al.,
2010[20]

Antidepressivos
tricíclicos

Soro

Ciclone-P
(50 x 0,5 mm, 60 µm)

C18
(50 x 3 mm, 5 µm)

MS/MS

9 a 18 ng/mL

Breaud et al.,
2010[21]

Esteróides
endógenos

Soro
Equino

Ciclone-P
(50 x 0,5 mm, 60 µm)

C18
(100 x 2,1 mm, 3 µm)

MS/MS

0,125 a 25 ng/mL

Moeller et al.,
2012[22]

Metabolito da
anilina

Urina

Oasis HLB
(20 x 2,1 mm, 25 µm)

C18
(150 x 3 mm, 3 µm)

MS/MS

0,75 µg/L

Modick et al.,
2013[23]

Metrotexatos

Soro

Ciclone-P
(50 x 0,5 mm, 60 µm)

C8
(50 x 2,1 mm, 5 µm)

MS/MS

0,05 a 0,1 µmol/L

Schofield et al.,
2015[24]

Prostaglandinas
(E2 e D2)

Plasma

Ciclone-P
(50 x 0,5 mm, 60 µm)

C18
(50 x 2,1 mm, 1,9 µm)

MS/MS

4 ng/mL

Shin et al.,
2016[25]

Irinotecano e
metabolito

Plasma

Ciclone-P
(50 x 0,5 mm, 60 µm)

C18
(50 x 2,1 mm, 3 µm)

MS/MS

5 e 25 ng/mL

Herviou et al.,
2016[26]

Docetaxel

Soro

Ciclone-P
(50 x 0,5 mm, 60 µm)

C18
(50 x 2,1 mm, 3 µm)

MS/MS

7,8 ng/mL

Crutchfield et al.,
2016[27]

MS: detector de espectrometria de massas, HLB: hidrofílica e lipofílica.
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de monitorização terapêutica. Os autores utilizaram
capilares imunossorventes com anticorpos policlonais[28]
e monoclonais[29] imobilizados, respectivamente.
As fases monolíticas com polímeros orgânicos
ou à base de sílica têm sido utilizadas para análises intube SPME-LC. Os polímeros monolíticos orgânicos

Cromatografia Líquida no modo Column Switching para Bioanálises

apresentam boa estabilidade em ampla faixa de pH,
no entanto, a dilatação desses polímeros na presença
de solventes orgânicos pode levar à diminuição da
estabilidade mecânica. Já os monólitos à base de sílica
apresentam altas permeabilidade e estabilidade mecânica
e não dilatam na presença de solventes orgânicos,

(a)

(b)

Figura 4. Esquema do processo in-tube SPME. (a) extração e (b) dessorção.
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Tabela 3. Sistemas in-tube SPME-LC para determinações de diferentes analitos em amostras biológicas.

Analito

Amostra

In-tube

Coluna Analítica

Detecção

Limite de
Quantificação

Referência

Rifampicina

Plasma

Capilar de polietileno glicol
(60 cm × 0,32 mm 0,05 μm)

C18
(250 x 4 mm, 5 µm)

UV

0,1 µg/mL

Queiroz et al.,
2011[31]

Interferon α2a

Plasma

Capilar C18-RAM-BSA
(50 x 0,508 mm)

C18
(125 x 4 mm, 5 µm)

DF

0,06 MIU/mL

Queiroz et al.,
2011[32]

Lidocaína e
metabolitos

Plasma

Capilar sílica fundida
(100 cm x 250 µm, 0,05 µm)

C18
(250 x 4 mm, 5 µm)

UV

50 ng/mL

Queiroz et al.,
2012[33]

Interferon α2a

Plasma

Capilar de MIP
(50 x 0,508 mm)

C18
(125 x 4 mm, 5 µm)

DF

8 ng/mL

Queiroz et al.,
2013[34]

Aminas
Heterocíclicas

Cabelo

Capilar de divinilbenzeno
(60 cm x 0,32 mm, 17 µm)

C18
(150 x 4,6 mm, 5 µm)

MS/MS

0,17 a 1,32 pg/mL

Kataoka et al.,
2013[35]

Interferon α2a

Plasma

Capilar de Imunossorvente
(60 cm x 0,25 mm)

C18
(125 x 4 mm, 5 µm)

DF

0,006 MIU/mL

Chaves et al.,
2013[29]

Aminas
Heterocíclicas

Urina

Capilar de divinilbenzeno
(60 cm x 0,32 mm, 17 µm)

C18
(150 x 4,6 mm, 5 µm)

MS/MS

1,7 a 4,1 pg/mL

Kataoka et al.,
2014[36]

Sulfonamidas

Leite de
Vaca

Capilar C18-RAM-BSA
(50 x 0,508 mm)

C18
(250 x 3 mm, 5 µm)

UV

150 ng/mL

Jardim et al.,
2015[37]

8-Isoprostano

Urina

Capilar carboxen 1006
(60 cm x 0,32 mm, 17 µm)

C18
(250 x 2 mm, 4 µm)

MS/MS

20 pg/mL

Mizuno et al.,
2015[38]

Hidrocarbonetos
Aromáticos
Policíclicos

Cabelo

Capilar CP-Sil 19CB
(60 cm x 0,32 mm, 1 µm)

C18
(100 x 2,1 mm, 3,5 µm)

DF

20 pg/mL

Yamamoto
et al., 2015[39]

Parabenos

Leite
Materno

Capilar MIP-RAM
(50 x 0,53 mm)

C18
(100 x 2,1 mm, 1,7 µm)

MS/MS

10 ng/mL

Queiroz et al.,
2016[30]

UV: detector de ultravioleta, MS: detector de espectrometria de massas, DF: detector de fluorescência. RAM: material de acesso restrito, MIP; polímero molecularmente impresso,
BSA: albumina sérica bovina.

mas o preparo convencional é moroso e de baixa
reprodutibilidade. Uma alternativa promissora tem sido
os monolitos híbridos organo-silica para as análises
in-tube SPME-LC. Estes apresentam uma ligação
covalente entre a parte orgânica (trialcoxisilano organofuncionalizado) e a parte inorgânica (tetrametoxisilano,
TMOS ou tetraetoxisilano, TEOS). Os grupos alcóxidos
sob reações de hidrólises e policondensação, processo
sol-gel, resultam na matriz de sílica híbrida com grupos
orgânicos covalentemente incorporados. O meio ácido
favorece as reações de hidrólise, enquanto que o meio
alcalino favorece as reações de condensação. Geralmente,
os monolitos híbridos são sintetizados via reações sol-gel,
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):73-82

em duas etapas. Inicialmente, os silanos são hidrolisados
em altas temperaturas em solução água/metanol (cosolvente), na presença de um catalisador ácido (ácido
clorídrico, ácido acético). Em uma segunda etapa,
dodecilamina é adicionada à solução como um catalizador
secundário, aumentando o pH e acelerando as reações
de condensação e reduzindo tempo de gelatização. A
dodecilamina também atua como supramolecular
template para formar poros na matriz monolítica. Este
procedimento foi adotado para a síntese de monolitos
com grupos cianopropil incorporados, os quais foram
utilizados para análises in-tube SPME/LC de fármacos
em amostras de plasma de pacientes esquizofrênicos[30].
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Resumo

A crescente pressão para diminuir o uso de solventes orgânicos em laboratórios
está promovendo a busca de solventes alternativos. A separação de fases contendo
tensoativos, induzida pelas condições ambientais como temperatura e pH, tem
sido amplamente utilizada em sistemas de extração analítica e pré-concentração
de diversos compostos. A fase rica em surfactante é um líquido nano-estruturado,
recentemente designado por solvente supramolecular (SUPRAS), um meio líquido
formado por uma fase contínua e uma fase dispersa geradas à partir da associação
espontânea de diferentes moléculas num sistema auto-organizado. Os SUPRAS
apresentam propriedades macroscópicas específicas que surgem do alto nível
de organização nas escalas nano e molecular. Uma das principais vantagens dos
SUPRAS consiste em sua natureza anfifílica. Assim, a presença de diferentes graus
de polaridade nas diferentes regiões dos agregados supramoleculares proporciona
excelentes propriedades de solvatação para uma ampla variedade de compostos
orgânicos e inorgânicos. Essa revisão abrange os progressos nos aspectos teóricos
e práticos relacionados ao uso de solventes supramoleculares em extrações
analíticas. Especial atenção destina-se ao uso de SUPRAS para microextrações, como
SDME, LLME, HF-LPME e DLLME, em substituição aos solventes orgânicos usados
tradicionalmente. Em suma, essa revisão tem como objetivo a discussão sobre a
produção e aplicação de SUPRAS para microextrações de diversos analítos em uma
grande diversidade de amostras.
Palavras-chave: Solventes supramoleculares, Microextração líquido-líquido, SDME,
HF-LPME, Cromatografia líquida.
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Abstract

The increasing demand to reduce the use of organic solvents in laboratories has promoted the search for alternative solvents. The
phase separation of surfactants, induced by environmental conditions such as temperature and pH, has been widely used in analytical
extraction and pre-concentration systems of various analytes. The surfactant rich phase is a nanostructured liquid, recently referred to
as supramolecular solvent (SUPRAS), which are formed by a continuous phase and a dispersed phase generated from the spontaneous
association of different molecules in a self-organized system. SUPRAS have specific macroscopic properties that arise from the high level of
organization at the nano and molecular scales. One of the main advantages of SUPRAS involve its amphiphilic nature, so that the presence
of different degrees of polarity in the different regions of the supramolecular aggregates provides excellent solvation properties for a wide
variety of organic and inorganic compounds. This review covers progress in both the theoretical and practical aspects related to the use of
supramolecular solvents in recently reported analytical extractions. Especial attention is devoted to discuss the use of SUPRAS for microextractions, such as SDME, LLME, HF-LPME and DLLME in substitution of the traditionally used organic solvents. In summary, this review
aims to discuss the production and the application of SUPRAS for microextractions of a sort of analytes in a great diversity of samples.
Keywords: Supramolecular solvents, Liquid-liquid microextraction, SDME, HF-LPME, Liquid chromatography.

1. Introdução

A produção, a utilização e o descarte de
solventes orgânicos relacionam-se dentre as principais
fontes de emissões tóxicas à atmosfera. Assim, por
apresentarem volatilidade praticamente nula, os
solventes supramoleculares (SUPRAS) têm surgido
nos últimos anos como uma alternativa interessante e
em consonância aos princípios da química verde. Além
disso, eles encontram importantes aplicações em técnicas
de microextração para grande variedade de analitos em
uma ampla faixa de polaridade.
Em geral os sistemas supramoleculares são
organizações moleculares nanométricas, formadas
pela associação de moléculas por meio de forças
intermoleculares dos tipos interações hidrofóbicas,
ligações de hidrogênio, interações p-p, forças de
atração eletrostática, entre outras. A princípio se
distinguem dois tipos de sistemas supramoleculares,
as supermoléculas (receptor-substrato) e os agregados
moleculares, que podem se apresentar nos estados sólido
ou líquido e dentre os quais se encontram os solventes
supramoleculares (SUPRAS)[1].
Os SUPRAS são líquidos nano-estruturados. Eles
são formados por uma fase contínua e uma fase dispersa
geradas a partir da associação espontânea de diferentes
moléculas em um sistema auto-organizado. Os SUPRAS
apresentam propriedades macroscópicas específicas que
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surgem do alto nível de organização nas escalas nano e
molecular[2].
A formação de um solvente supramolecular
acontece quando moléculas anfifílicas (normalmente
tensoativos e ácidos carboxílicos de cadeia longa) se
auto-organizam, processo que ocorre em duas etapas
sequenciais. Primeiramente, por efeito de interações
atrativas e repulsivas, as moléculas anfifílicas em
solução orientam-se de modo que seus segmentos
polar e apolar diminuam as interações solvatofóbicas
com o solvente. Esta etapa dá origem à formação de
agregados moleculares tridimensionais (Figura 1), cuja
morfologia depende dos tamanhos relativos da cabeça
polar hidrofílica e a cadeia carbônica hidrofóbica do
anfifílo. A morfologia do agregado pode ser predita pelo
fator de empacotamento (Cpp): Cpp = V
, onde V
A×L
é o volume da cadeia hidrofóbica, A é área da seção
transversal da cabeça polar e L o comprimento da cadeia
totalmente extendida[2].
As micelas aquosas e inversas apresentam
formato esférico e diâmetros parecidos, da ordem
de 3-60 Å e 40-80 Å, respectivamente. As vesículas
apresentam tamanho consideravelmente maior (300 –
5000 Å) e, consequentemente, apresentam maior volume
ou capacidade para solubilização do que as micelas[1].
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Figura 1. Estrutura dos diferentes tipos de agregados moleculares, segundo seu fator de empacotamento. L = comprimento da cadeia, A = área da
seção transversal da cabeça polar, V = volume da cadeia hidrofóbica, Cpp = fator de empacotamento.

A segunda etapa de auto-organização, conhecida
como coacervação, é um fenômeno de separação das
fases líquidas. A coacervação somente acontece acima
de uma concentração mínima das moléculas anfifílicas,
a concentração micelar crítica. Esse fenômeno envolve a
aproximação e a agregação das estruturas tridimensionais,
levando à formação das gotas de coacervado, que em
seguida organizam-se em aglomerados (clusters) de
maior tamanho, micro e nano-estruturados, tornando-se
imiscíveis e dispersos na fase contínua.
A formação das gotas de coacervado ocasiona a
mudança de densidade e consequente separação de fases,
formam-se uma fase rica no solvente utilizado e outra rica

no coacervado imiscível em água (Figura 2). Essas etapas
de auto-organização em escalas maiores são direcionadas
principalmente pelas condições do ambiente químico e
não pela natureza e concentração do tensoativo[3].
Uma das principais vantagens dos SUPRAS é sua
natureza anfifílica, de forma que a presença de diferentes
graus de polaridade nas diferentes regiões dos agregados
supramoleculares proporciona excelentes propriedades
de solvatação para uma ampla variedade de compostos
orgânicos e inorgânicos.
Ante a demanda pela diminuição do uso de
solventes orgânicos, esta revisão pretende abordar o uso

Figura 2. Processo de formação do solvente supramolecular.
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de SUPRAS em laboratórios de análises, apresentando
suas características proeminentes e discutindo os
principais desafios que possam resultar do seu uso no que
concerne a estratégias de microextração em fase líquida.

2. Preparo de solventes supramoleculares

De forma geral, a síntese dos SUPRAS
envolve algumas etapas básicas as quais incluem a
formação e subsequente separação dos coacervados
moleculares formados. Deve-se sempre trabalhar
com as concentrações de tensoativos acima das
concentrações críticas de agregação, de forma que estes
estejam presentes em concentrações suficientes para
a formação da fase imiscível de coacervados, a qual é
posteriormente separada da fase aquosa, geralmente
por métodos físicos como centrifugação ou filtração.
Alguns parâmetros são primordiais para o sucesso no
preparo e extrações analíticas com SUPRAS, dentre
eles pode-se citar: pH, concentração do tensoativo,
temperatura, tempo de extração e centrifugação, força
iônica e agente quelante, este último principalmente
quando se trata da extração de íons metálicos[4]. Dessa
forma, esses são os principais parâmetros que devem ser
levados em consideração quando se planeja executar e
otimizar a síntese e extrações analíticas com o emprego
de solventes supramoleculares.

2.1. Reagentes frequentemente utilizados na
preparação de SUPRAS

A formação dos SUPRAS tem lugar por meio
da dissolução de quantidade suficiente de monômeros
anfifílicos num solvente apropriado, geralmente utilizamse água[5,6], soluções aquosas de sais como o hidróxido
de tetrabutilamônio (Bu4N+)[7-10] e o NaCl[11], solventes
orgânicos como THF[12-14], ou ainda, uma mistura de
solventes aquosos e orgânicos[15-17]. Alguns tensoativos
e condições de extração comumente utilizados para
preparação de SUPRAS são ilustrados na Tabela 1.
É importante que se utilize a quantidade suficiente
de monômeros, pois um tensoativo só apresentará a
formação de agregados depois de atingida a concentração
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crítica de agregação ou concentração micelar crítica,
a partir da qual existe a formação de solução coloidal
e agregados moleculares tridimensionais nanoestruturados como as micelas ou vesículas, a depender
principalmente do solvente utilizado e da concentração e
natureza do tensoativo utilizado[3].
As estruturas dos coacervados formados na
mistura dependerão da composição do solvente utilizado,
por exemplo, para solventes compostos majoritariamente
por água, será favorecida a formação de estruturas como
as micelas e vesículas aquosas (com a parte hidrofóbica
voltada para dentro do agregado). Por sua vez, para
solventes compostos principalmente por componentes
orgânicos, será favorecida a formação de estruturas
como as micelas inversas (com a parte polar voltada para
o centro do agregado molecular). Em geral, o êxito no
preparo dos SUPRAS depende dos fenômenos de autoorganização das moléculas anfifílicas e diminuição
da repulsão entre os seus grupos polares. Isso pode ser
atingido pelo aumento da temperatura acima do ponto de
nuvem, pela adição de co-solvente ou co-tensoativo com
grupo polar menor, pela adição de um contra-íon anfifílico
ou um eletrólito, ou ainda por mudanças no pH[3].
Para os sistemas não-iônicos, pode-se variar a
temperatura ou adicionar um solvente onde o tensoativo
seja pouco solúvel, diminuindo a disponibilidade de
moléculas para a solvatação do tensoativo e causando
consequente crescimento do agregado molecular. Outra
estratégia, dessa vez para favorecer o crescimento de
agregados iônicos, é a adição de co-tensoativos alcóolicos
de cadeia longa ou ainda a adição de eletrólitos, sendo
que quanto maior a cadeia carbônica do tensoativo
utilizado, menor a quantidade de sal necessária. O
ajuste de pH para separação de fases muitas vezes se
encontra em regiões extremamente ácidas e pode ser
uma desvantagem para o uso de SUPRAS em aplicações
analíticas[19]. Um exemplo disso ocorre na extração de
compostos ionizáveis como fenóis e aminas, já que a
máxima eficiência de extração é atingida em valores de
pH em que essas espécies se apresentam em sua forma
não-ionizada[4].
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Tabela 1. Tensoativos e condições geralmente empregadas na obtenção de SUPRAS para química analítica.

Tipo de
Surfactante

Condições de Separaçâo
dos SUPRAS

% m/v
Tensoativo

Brometo de cetiltrimetil amônio (Br-CTA)

6,8 M NaCl/0,05–0,08
1–octanol (% v/v)

0,5

Cloreto de cetilpiridínio (CPC)

–

–

[1]

Dodecil sulfato sódico (SDS)

4,0 M HCl

0,25

[19]

Dodecasulfonato de sódio

3,0–4,0 M HCl

0,25–1,0

[19]

Bis(2-etilexil)sulfosuccinato sódico (Aerosol OT)

–

–

[1]

Polietilenoglicol tert-octil fenil éter (Triton X-114)

35–65 ºC

0,05–0,2

[20,21]

Ácido decanóico (DeA)

–

–

[1]

Etoxilatos alcoólicos (EA):
C12E5
C12E6
C12E8
C10E6
C16E6

0,8 M NaCl, 80 ºC

.
2,9
3,2
3,9
3,0
3,6

[22]

1,0

[23]

Alquilfenil etoxilatos

0,6 M Na2SO4
–

–

[23]

Surfactantes siliconados:
Óxido de etileno/co-polímero de óxido de propileno
(PEG/PPG 18-18 dimeticona)

50 ºC

0,05

[20]

3-(dodecildimetilamônio) propano-1-sulfonato (SB-12)

–

–

[1]

3-(decildimetilamônio) propil sulfato

35 ºC

2,0

[24]

Micelas reversas de
ácidos carboxílicos

Ácido decanóico

5% (v/v) THF

0,2

[25]

Vesículas de ácidos
carboxílicos

Ácido octanóico (OcA)
Ácido decanóico (DeA)
Ácido dodecanóico (DoA)
Ácido tetradecanóico (TeA)

[Bu4N+]/[Tensoativo] = 0,5

0,1–1,0

[26]

Catiônicos
micelares
Aniônicos
micelares

Não-iônicos
micelares

Nome ou Composição Química
Brometo de cetiltrimetil amônio (Br-CTA)

Tergitol 15-S-7

Anfóteros
micelares

3. Uso de solventes supramoleculares na
microextração em fase líquida
Além de suas caraterísticas verdes, três
propriedades particulares fazem dos SUPRAS solventes
úteis e promissores em procedimentos de microextração
e preparo de amostra:
I.

São imiscíveis em água, embora possam ter uma
composição majoritariamente aquosa (± 85%).

II. São compatíveis com a força inicial das fases móveis
empregadas em RP-LC, de fato a maior parte de
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):83-100

Ref.
[1]
[18]

aplicações das extrações coacervativas têm envolvido
esta técnica cromatográfica.
III. Possuem regiões hidrofílicas e hidrofóbicas que
permitem solubilizar analitos numa ampla faixa
de polaridade. Por serem formados por agregados
anfifílicos, os solutos hidrofóbicos são solubilizados
na região hidrocarbonada, enquanto solutos
hidrofílicos são solubilizados na região polar, através
de interações do tipo eletrostática, p-p ou ligações de
hidrogênio. Já os solutos anfifílicos são solubilizados
na estrutura supramolecular, através de ambas
interações, hidrofóbicas e hidrofílicas.
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Embora o uso de surfactantes para extração e
concentração de analitos de interesse tenha sido relatado
pela primeira vez por Watanabe et al. em 1977[27], esta
ainda não é uma técnica popularizada e seu uso tem se
restringido a alguns poucos grupos de pesquisa ao redor
do mundo.
Entre os diferentes procedimentos de
microextração relatados podem-se distinguir basicamente
dois tipos:
a) aqueles em que o SUPRAS é previamente preparado e
usado em sequência no processamento da amostra;
b) aqueles nos quais a preparação do SUPRAS acontece
in-situ simultaneamente com a extração/concentração
dos analitos.

3.1. Microextrações com SUPRAS previamente
preparados
Neste caso, o solvente supramolecular é
preparado em uma etapa prévia ao procedimento de
extração e em quantidade suficiente para realizar todo
o desenvolvimento do método (< 20 mL). O SUPRAS
deve ser armazenado sob refrigeração (normalmente
4 °C), onde a estrutura supramolecular pode manter-se
estável por períodos de até um mês.
A Tabela 2 apresenta um compêndio dos
exemplos mais recentes do uso de SUPRAS previamente
preparados, para o preparo de amostras mediante
técnicas de microextração em fase líquida. São
apresentados os diferentes tipos de analitos extraídos,
as matrizes processadas, os tipos de SUPRAS usados,
a técnica de preparo empregada, os sistemas analíticos
e a eficiência dos métodos desenvolvidos em termos das
figuras de mérito fornecidas pelos autores, tais como
limites de detecção (LOD), limites de quantificação
(LOQ), porcentagens de recuperação (%R) e fatores de
enriquecimento (EF).
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Em termos gerais, quatro técnicas têm sido
descritas: microextração sólido-líquido (SLME, solidliquid microextraction), microextração líquido-líquido
(LLME, liquid-liquid microextraction), microextração
assistida por fibra oca (HF-LPME, hollow-fiber liquidphase microextraction) e microextração em uma única
gota (SDME, single drop microextraction).
A maior parte das aplicações corresponde a
microextrações do tipo sólido-líquido e líquido-líquido.
Neste último caso, uma porção da amostra é misturada
com o solvente supramolecular e submetida a agitação,
em vórtice ou ultrassom, por alguns minutos. Em
seguida a fase orgânica é retirada, seja por decantação,
solidificação ou arrastre com partículas magnéticas e
depois injetada no sistema cromatográfico. Em geral
estes procedimentos são muito rápidos, consomem pouca
amostra e somente algumas centenas de microlitros de
solvente.
Chamam a atenção as aplicações referentes aos
formatos mais modernos da microextração em fase
líquida, como a microextração em uma única gota
(SDME) e a microextração assistida por fibra oca
(HF-LPME). Estas técnicas consumem até 10 vezes
menos solvente que as SLME ou LLME e podem ser
completamente automatizadas e acopladas de forma offline e at-line com os sistemas cromatográficos.
O uso de solventes supramoleculares com este
tipo de técnica tem sido bastante escasso. Ao melhor do
nosso conhecimento, só existe uma experiência relatada
sobre o uso de SUPRAS em SDME[8] e três em HFLPME[7,28,29].

3.1.1. Uso de SUPRAS na SDME
A SDME (Figura 3) é uma forma miniaturizada,
verde, simples e barata de extração líquido-líquido que
emprega apenas uma única gota de fase aceptora, que
pode ser imersa diretamente na amostra (DI-SDME) ou
exposta no headspace (HS-SDME). Após a extração, a
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de estabilidade sob condições de agitação. Além disso,
sua baixa volatilidade possibilita o desenvolvimento de
aplicações no modo headspace (HS-SDME), aplicação
nem sempre possível com os solventes orgânicos
convencionais.

Figura 3. Representação esquemática do preparo de amostras por
SDME.

gota de solvente enriquecido com os analitos é injetada
no sistema cromatográfico.
Em geral, a SDME é uma técnica de equilíbrio
não exaustiva. Esta técnica tem sido empregada de forma
especialmente exitosa com GC, uma vez que o volume
de solvente de injeção pode ser o mesmo empregado
na extração, já em LC sua aplicação tem sido um tanto
limitada. A limitação se deve principalmente ao fato de
que os solventes comumente usados em SDME, como
tolueno, hexano, isooctano, tetracloreto de carbono,
entre outros, normalmente não são compatíveis com a
força da fase móvel nas condições iniciais da corrida
cromatográfica no modo reverso de eluição. Contudo,
várias experiências de seu uso para LC podem ser
encontradas na literatura[30], que envolvem tanto sistemas
de 3 fases[31] quanto líquidos iônicos[32].
Os solventes supramoleculares, assim como
os líquidos iônicos, são compatíveis com a RP-LC,
imiscíveis em água, viscosos e de baixa volatilidade,
o que os tornam também uma ótima alternativa para
resolver os problemas de compatibilidade entre SDME
e RP-LC. Adicionalmente, a alta viscosidade dos
SUPRAS permite aumentar o volume da gota sem perda
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):83-100

Ao melhor do nosso conhecimento, só existe uma
experiência do uso de solventes supramoleculares na
extração mediante SDME, seguida da análise mediante
RP-LC. Em 2008, Bendito et al.[8] relataram a extração
de clorofenóis por imersão direta de uma gota de 30 µL
de coacervado DeA/Bu4N+/água, no seio de uma amostra
de 20 mL de esgoto sanitário durante 60 minutos. A
recuperação (%R) e os limites de detecção (LOD)
obtidos foram comparáveis aos obtidos em extrações
similares mediante LLME, HF-LPME e DLLME.
Esses autores estabeleceram que a estabilidade
das gotas de coacervados formadas na ponta de uma
agulha imersa numa solução depende em geral de sua
densidade, a força de empuxo na solução, da sua massa
e das forças de aderência do SUPRAS ao suporte da
gota. Sobre a influência da composição do SUPRAS
na estabilidade da gota, encontrou-se que coacervados
constituídos por micelas aquosas não-iônicas e aniônicas
não formaram gotas sob as condições de estudo. As
forças coesivas da camada superficial não foram
suficientes para manter a gota estável. De outra maneira,
coacervados obtidos a partir de micelas inversas e
vesículas de ácido octanóico (OcA) ou decánoico (DeA)
formaram gotas suficientemente estáveis para serem
usadas em procedimentos de extração por SDME.
A diferença no comportamento dos coacervados
na formação de gotas foi resultado das diferentes
forças intermoleculares envolvidas na composição
dos agregados supramoleculares. No primeiro caso, as
interações hidrofóbicas entre as cadeias hidrocarbonadas
dos surfactantes, responsáveis pela agregação dos
mesmos, não foram suficientes para permitir a formação
de gotas de seus coacervados. As moléculas de ácidos
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carboxílicos, por outro lado, se unem fortemente por
meio de ligações de hidrogênio, o que aumenta a coesão
intermolecular permitindo a formação de gotas altamente
estáveis.
O procedimento relatado por Bendito et al.[8]
corresponde a uma forma estática da SDME, na
qual gotas são formadas por operação manual da
microsseringa e mantidas imersas na amostra durante
todo o processo de extração. Incorporar sistemas
automatizados, eventualmente, poderia permitir
explorar o uso de SUPRAS em formas dinâmicas da
SDME. Esta modalidade da técnica permitiria reduzir
consideravelmente o tempo de extração.
Embora ainda não explorado, o uso de solventes
supramoleculares na extração mediante SDME, no modo
headspace (HS-SDME), mostra-se bastante promissor. O
uso de solventes orgânicos convencionais em HS-SDME
está limitado pela volatilidade do solvente. Em extrações
no headspace, o volume da gota diminui drasticamente
no decorrer da extração, devido aos efeitos de evaporação
do solvente. Esta perda é ainda maior no modo dinâmico
da técnica, onde em extrações prolongadas a gota pode
evaporar completamente. Uma vez que sua volatilidade
é considerada praticamente nula, este problema não se
apresentaria com o uso de solventes supramoleculares.

3.1.2. Uso de SUPRAS na HF-LPME
A HF-LPME é uma técnica que emprega um
segmento de fibra tubular porosa (tamanho do poro em
torno de 0,2 µm) como interface entre a fase doadora e
a aceptora, de forma que esta técnica pode proporcionar
excelente pré-concentração e clean-up da amostra. A
extração pode acontecer por meio de sistemas de três
ou duas fases (Figura 4). Nos sistemas de duas fases, a
amostra e o solvente de extração devem ser imiscíveis.
Neste caso, a face aceptora é depositada no lúmen e
poros da fibra em contato direto com a amostra. No
sistema trifásico, um solvente orgânico imiscível com
90

Figura 4. Representação esquemática do preparo de amostras por
HF-LPME. SLM = supported liquid membrane (membrana líquida
suportada).

as fases doadora e aceptora é impregnado nos poros da
fibra atuando como fronteira (SLM, supported liquid
membrane) de transferência dos analitos desde a amostra
para a fase extratora contida no lúmen da fibra.
A transferência de massa entre a fase doadora, a
SLM e a fase aceptora consiste em um processo cinético,
e a eficiência da extração depende de fatores tais como a
agitação, pH, força iônica da solução e temperatura.
O solvente usado na SLM deve ser compatível
com a fibra lipofílica de polipropileno, imiscível tanto
com a fase doadora quanto com a fase aceptora, de
baixa volatilidade e de viscosidade suficiente para evitar
desgaste/desprendimento sob condições de agitação
vigorosa. Usualmente utilizam-se hidrocarbonetos ou
álcoois de cadeia longa, como dodecano ou 1-octanol.
A densidade e a viscosidade dos SUPRAS são
similares às de solventes orgânicos de cadeia longa ou
às dos líquidos iônicos. Adicionalmente, sua pressão de
vapor negligenciável faz dos SUPRAS ótimos candidatos
para a formação da SLM.
Na literatura encontram-se 3 experiências de
utilização de SUPRAS na microextração mediante
HF-LPME. Todos os casos correspondem a sistemas
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):83-100
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de duas fases nos quais o solvente supramolecular
foi utilizado como solvente de extração. Em 2012
Yamini et al.[28] obtiveram excelentes recuperações na
extração de cloroanilinas mediante esta técnica. Neste
caso, 24 mL de uma amostra aquosa, após o ajuste do
pH e da força iônica, foram extraídos em 40 minutos,
sob agitação constante (900 rpm), com 10 cm de fibra
preenchida com 25 µL de SUPRAS obtido a partir da
coacervação de micelas aquosas de DeA em presença de
tetrabutilamônio e água (DeA/Bu4N+/água). A eficiência
da extração foi similar à obtida com 1-octanol e superior
à observada com tolueno, 1-undecanol e acetato de etila.
Também em 2013 Yamini et al. conseguiram
extrair e quantificar com excelentes recuperações
benzodiazepinas a partir de amostras de plasma, urina,
suco de frutas e água de torneira. O procedimento
otimizado demorou 50 minutos e empregou 24 mL de
amostra, um segmento de 10 cm de fibra e 10 µL de
solvente de coacervados de DeA/Bu4N+/água como fase
aceptora[29].
Recentemente, Ebrahimzadech e Asgharinezhad
demostraram a possibilidade de extrair simultaneamente
contaminantes ácidos, básicos e anfipróticos mediante
HF-LPME, num sistema de duas fases que utilizou
27 µL de uma mistura de 40% de coacervado DeA/
Bu4N+/água em 1-octanol como fase aceptora. Os autores
usaram 4-nitrofenol, 3-nitroanilina e 1-amino-2-naftol
como compostos modelos a serem extraídos a partir de
amostras de 8 mL de águas de diferente procedência.
A extração se realizou a pH = 9, concentração de sal
20% w/v, com agitação constante (1200 rpm) durante
30 minutos[7].
Em geral o uso de SUPRAS em HF-LPME requer
tempos de extração de 30 minutos ou mais. A cinética
da extração mediante HF-LPME está determinada pela
velocidade de transferência de massa através das fases.
No caso dos sistemas em duas fases, a transferência
dos analitos desde a amostra até a superfície da fibra
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):83-100
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é a etapa determinante da velocidade do processo[28].
Os SUPRAS têm maior viscosidade que os solventes
orgânicos convencionalmente usados em procedimentos
de extração, o que pode tornar tanto a difusão através da
membrana quanto as extrações mais lentas.
Os procedimentos descritos correspondem a
formas estáticas da HF-LPME. Os tempos de extração
poderiam ser reduzidos mediante o uso de formatos
dinâmicos da técnica. A HF-LPME dinâmica foi
introduzida por Zhao et al. em 2002[33]. Neste caso, o
procedimento integra certo grau de automação, para
recircular o solvente contido no lúmen da fibra. Este
movimento aumenta a taxa de transferência de massa entre
a SLM e a fase aceptora, reduzindo consideravelmente
os tempos requeridos para atingir o equilíbrio.
Entretanto, até o momento não foi explorada
a possibilidade de usar SUPRAS exclusivamente na
formação de uma SLM, em uma configuração de
três fases. Esta configuração permitiria aproveitar a
seletividade do solvente supramolecular, porém com
maiores taxas de transferência de massa entre a SLM
e fase aceptora. Gjestad et al. investigaram os aspetos
cinéticos envolvidos na extração mediante HF-LPME em
três fases[34]. Como regra geral, membranas delgadas de
baixa viscosidade facilitam os processos de transferência
de massa. Assim, o uso de solventes orgânicos de cadeia
longa, líquidos iônicos, ou SUPRAS na formação da
SLM, impacta mais em termos da seletividade e afinidade
pelos analitos do que na velocidade de transferência de
massa da SLM, dado que suas densidades e viscosidades
são bastante similares.
O uso de SUPRAS unicamente na SLM, enquanto
um solvente orgânico é empregado como fase aceptora,
poderia permitir a secagem e re-suspensão dos analitos
após a extração, com o intuito de injetar no sistema
cromatográfico a maior concentração possível. Desta
forma os limites de detecção (LOD) e quantificação
(LOD) dos métodos poderiam ser melhorados.
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Tabela 2. Exemplos de uso de SUPRAS em preparo de amostra nos quais o preparo do solvente e a microextração acontecem em etapas separadas.

Técnica de
Extração

Sistema
Analítico

Figuras de
Mérito

Ref.

Coacervado de vesículas
aquosas de DeA/Bu4N+/Água
(Ferrofluido)

LLME

RP-HPLC-UV

LOD: 0,35 µg L–1

[6]

Alimentos
de soja

Coacervado de micelas
inversas de DeA/THF/Água

SLME

RP-HPLC-UV

%R: 90,3–105
LOD: 0,7 µg L–1

[35]

Difenilamina e derivados
mononitrados

Propelentes

Agregados hexagonais
inversos de 1-Octanol

LLME

RP-HPLC-UV

%R: 82–98

[36]

Contraceptivos
hormonais
Levonorgestrel e
megestrol

Plasma

Coacervado de micelas
inversas de DeA/THF/Água

SFE/SLME

RP-HPLC-UV

LOD: 0,1–0,2 mg kg–1

[37]

4-Nitrofenol, 3-nitroanilina,
1-amino-2-naftol

Água

Coacervado de vesículas
aquosas de DeA/Bu4N+/Água

HF-LPME
(2 fases)

RP-HPLC-DAD

%R: 66
LOD: 0,1–0,2 µg L–1

[7]

Metil e
etil-centralites

Propelentes

Agregados hexagonais
inversos de 1-Octanol

LLME

RP-HPLC-UV

Warfarina

Plasma,
urina

Coacervado de vesículas
aquosas de DeA/Bu4N+/Água

FDME

RP-HPLC-UV

LOD: 04–14,5 ng mL–1

[39]

Enantiômeros de Ibuprofeno,
naproxeno e cetoprofeno

Peixe

Agregados hexagonais
inversos de DeA/THF/Água

SLME

RP-HPLC-MS
(Quiral)

%R: 97–104
LOQ: 1,7–3,3 ng g–1

[40]

Levofloxacino

Plasma
e urina

Coacervado de vesículas
aquosas de DeA/Bu4N+/Água
(Ferrofluido)

LLME

Espectrofluorimetria

LOD: 0,2 ng mL–1

[41]

Difenilamina (DPA)

Polpa de
fruta

Coacervado de vesículas
aquosas de DeA/Bu4N+/Água

SFE/SLME

RP-HPLC-UV

LOD: 0,3 mg kg–1

[42]

PAHs

Musgo

Agregados hexagonais
inversos de DeA/THF/Água

SLME

RP-HPLC-FLD

LOD: 0,4–0,24 µg L–1
LOQ: 0,14–0,80 µg L–1

[43]

Bisfenol e
derivados

Alimentos
enlatados

Agregados inversos de
tetradecanol/THF/Água

SLME

RP-HPLC-FLD

%R: 80–110
LOQ: 0,9–3,5 µg kg–1

[44]

Triazinas

Água

Coacervado de vesículas
aquosas de DeA/Bu4N+/Água

LLME

RP-HPLC-UV

LOD: 0,5 µg L–1
EF: 285–421

[45]

Isômeros de
nitroanilina

Água

Coacervado de vesículas
aquosas de DeA/Bu4N+/Água

LLME

RP-HPLC-UV

EF: 98–133
LOD: 0,3–1 µg L–1

[10]

Curcuminóides

Snacks, gelatina, iogurte,
maionese, manteiga,
peixe e doces

Coacervado de micelas
inversas de DeA/THF/Água

SLME

RP-HPLC-DAD

%R: 82–106
LOQ: 2,9–11,2 µg kg–1

[46]

PAHs

Carne defumada,
peixe, moluscos,
cerais processados

Coacervado de vesículas
de OcA/Bu4N+

SLME

RP-HPLC-FLD

LOQ: 0.3–0.7 µg kg−1

[47]

Herbicidas quirais
MCPP, DCPP

Solos

Coacervado de micelas
inversas de DeA/THF/Água

SLME

Quiral-HPLCMS/MS

%R: 93–104
LOQ: 0,03 ng g–1
LOD: 1 03 ng g–1

[17]
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Matriz

Supras

Pesticidas
organofosforados

Água e
suco de frutas

Flavonoides

LOD: 0,007–0,010 mg g–1 [38]
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Tabela 2. Continuação...

Analito

Matriz

Supras

Técnica de
Extração

Sistema
Analítico

Figuras de
Mérito

Naproxeno

Plasma e
urina

Benzodiazepínicos

Brometo de cetil trimetil
amônio (CTAB).

LLME (Fe3O4)

RP-HPLC-UV

EF: 198
LOD: 0,01 ng mL–1

[48]

Água, sucos de frutas,
plasma e urina

Coacervado de vesículas
aquosas de DeA/Bu4N+/Água

HF-LPME
(2 Fases)

RP-HPLC-DAD

LOD: 0,5–0,7 µg L–1
%R: 90–98

[29]

o -Nitrofenol,
p -Nitrofenol

Água

Coacervado de vesículas
aquosas de DeA/Bu4N+/Água

LLME

RP-HPLC-UV

EF: 160–166
LOD: 0,26–0,58 µg L–1

[49]

Glucocorticoides

Água

[BMlM]BF4/n-butanol

SS-BVMME

RP-HPLC

LOD: 0,09925–
2428 ng mL–1

[50]

Bisfenol e
derivados

Sucos de frutas, bebidas
lácteas, bebidas
carbonatadas

1-Octanol/THF/Água

LLME

RP-HPLC-UV

LOD: 0,14–0,32 ng mL–1
LOQ: 0,41–1,02 ng mL–1
%R: 91–105

[51]

Hormônios e
bisfenol

Sedimentos

Agregados hexagonais de
decanol (RAM)

SLME

RP-HPLC-MS/MS

%R; 94–104
LOD: 0,03–0,28 ng g–1

[52]

Enantiômeros
de Hexabromociclododecano

Peixe

Coacervado de micelas
inversas de DeA/THF/Água

SLME

Quiral-HPLCMS/MS

%R: 87–114
LOQ: 0,5–3,4 ng g–1

[53]

Anilinas
halogenadas

Água

Coacervado de vesículas
aquosas de DeA/Bu4N+/Água

HF-LPME
(2 fases)

RP-HPLC-UV

EF: 74–203
% R: 90–107
LOD: 0,5–1,0 µg L–1

[28]

Ocratoxina A
(OTA)

Frutas
passas

Coacervado de vesículas
aquosas de DeA/Bu4N+/Água

SLME

RP-HPLC-UV

%R: 95–101
LOQ: 5,3 µg kg–1

[54]

Bixinas

Alimentos

Coacervados de micelas
inversas de OcA/THF/Água

SLME

RP-HPLC-DAD

LOQ: 0,19–0,23 mg kg–1

[55]

Sulfonamidas

Carne

Coacervados de micelas
inversas de DeA/THF/Água

SLME

RP-HPLC-FLD

%R: 98–109
LOQ: 12–44 µg kg–1

[56]

Antibióticos
Ácido oxolínico e
Flumequine

Peixe e
ostras

Coacervados de micelas
inversas de DeA/THF/Água

SLME

RP-HPLC-FLD

%R: 99–102
LOQ: 6,5–22 µg kg–1

[57]

Fungicidas benzoimi
dazólicos (BFs)

Frutas e
vegetais

DeA/Bu4NDe/Água

SLME

RP-HPLC-FLD

%R: 92–100
LOQ: 0,03–14 µg kg–1

[58]

2-clorofenol, 2,4-diclorofenol,
2,4,6-triclorofenol
e pentaclorofenol

Águas e
esgoto sanitário

Coacervado de vesículas
aquosas de DeA/Bu4N+/Água

SDME

RP-HPLC-DAD

%R: 79–106
LOD: 0,1–0,3 µg L–1

[8]

3.2. Preparação do SUPRAS in-situ – Extração
simultânea

Neste caso, a formação do SUPRAS e a extração
dos analitos ocorre numa única etapa. Não existe
consenso na literatura para se referir a este tipo de
técnicas e procedimentos. Diferentes nomes e acrônimos
podem ser encontrados na literatura. No entanto, todos
eles fazem referência a métodos que, depois do ajuste
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):83-100

Ref.

do pH e da força iônica da amostra, esta é misturada
com o surfactante e o agente de coacervação, na
presença de um solvente apropriado. Após agitação
vigorosa por alguns minutos, é promovida a formação
do SUPRAS e a extração simultânea dos analitos.
Posteriormente, a camada do solvente supramolecular
enriquecido com os analitos é separada e injetada no
sistema cromatográfico[59].
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Tabela 3. Exemplos de uso de SUPRAS em preparo de amostra nos quais o preparo do solvente e a microextração acontecem in-situ e de forma simultânea.

Analito

Supras

Técnica de
Microextração

Sistema
Analítico

Figuras de
Mérito

Ref.

--

RP-HPLC-UV

EF: 110–145
LOD: 0,2 µg L–1

[59]

UASMDLLME-SFO

RP-HPLC-UV

LOD: 0,08–1,3 µg L–1

[60]

--

UV-Vis

LOD: 2,16 µg L–1
EF: 80

[61]

LLME/ Fe3O4

RP-HPLC-UV

LOD: 0,3–0,5 µg L–1

[62]

SSME

RP-HPLC-UV

LOD: 0,3–0,4 ng mL–1
[63]
%R: 92

iSAME

RP-HPLC-UV

%R: 80–112

[64]

SSME

RP-HPLC-UV

LOD: 0,1 µg L–1

[65]

SSME

HPLC-MS/MS

ERM-SSME

RP-HPLC-UV

-SFE/SSME

Piretroides:
Cyhalothrin fenavalerato
Cetoconazol, clotrimazol,
miconazol
Colorante azoico
Azul de Sudão II

Água e solos

C14C2C14(Me)/THF/Água/NaCl

Água e amostras
biológicas
Cosméticos e
ceras

Triazinas

Água

Loratadina

Água e plasma

Coacervado de micelas inversas
de 1-dodecanol em THF
Coacervado de micelas inversas
de 1-dodecanol em THF
Coacervados de vesículas de
DeA/De-/ Bu4N+/Água
Coacervado de micelas
inversas de DeA/THF/Água

Filtros UV

Águas e esgoto
sanitário

Etinilestradiol

Água

Ibuprofeno, Naproxeno
e cetoprofeno

Esgoto
sanitário

Triazinas

Água

Benzo(a)pireno
Herbicidas de
sulfonilureia

Água

Ftalatos
Herbicidas quirais
MCPP, DCPP
Diclofenaco e ácido
mefenâmico
Carotenoides
Astaxantina, cantaxantina
Herbicidas
Ácido 2,4-diclorofenoxi
acético e
Ácido 4-cloro-2-metil
fenoxiacetico
Compostos perfluorados
(PFASs)
Corante aniônico
Orange II
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Matriz

Água e solos
Água e produtos
cosméticos
Água
Água e urina
Água de
aquicultura
Água

Plasma

Parabenos

Cosméticos,
água

Herbicidas CPAHs

Água

Corante verde
malaquita
Corantes azul de
Sudão I, II, III

Esgoto
industrial
Tomate, vinagre,
molho

Ocratoxina A

Trigo

Agregados de SSA/CTAB
Coacervado de micelas
inversas de DeA/THF/Água
Coacervado de micelas
inversas de DeA/THF/Água
Coacervado de vesículas
aquosas de DeA/Bu4N+/Água
Agregados de NoA/THF/Água
Coacervado de micelas
inversas de DeA/THF/Água
Coacervado de micelas
inversas de DeA/THF/Água
Coacervado de micelas
inversas de DeA/THF/Água
Coacervado de micelas
inversas de DeA/THF/Água
Coacervado de micelas
inversas de DeA/THF/Água
Coacervado de micelas
inversas de DeA/THF/Água
Coacervado de micelas
inversas de DeA/THF/Água
Agregados de
DeA/Bu4NOH/Bu4NBr
Coacervado de vesículas
aquosas de DeA/Bu4N+/Água
Coacervados de micelas inversas
de OcA, DeA e DoA/THF/Água
Coacervados de micelas
inversas de DeA/THF/Água
Coacervados de micelas
inversas de DeA/THF/Água
Coacervados de micelas
inversas de DeA/THF/Água

USAEME
SUSME

RP-HPLC-FLD

%R: 97–103
LOD: 0,5–1,2 ng L–1
LOD: 0,3 µg L–1
EF: 330–505
LOD: 4,1 ng mL–1

[16]

RP-HPLC-UV

LOD: 0,5 µg L–1

[12]

EF: 176–412
LOD: 0,1–0,7 µg L–1
%R: 75
Qiral-HPLC-MS/MS
LOQ: 1–4 ng L–1
RP-HPLC-UV

[66]
[45]

[11]
[67]

SPE-SUPRASF

RP-HPLC-UV

EF: 341–489

[68]

--

RP-HPLC-UV

%R: 94–106

[69]

--

RP-HPLC-UV

LOD: 0,5–0,8 µg L–1

[70]

--

RP-HPLC-MS/MS

SM-DLLME

FO-LADs

SFVCDME

RP-HPLC-UV

--

RP-HPLC-MS

SM-DLLME

RP-HPLC-UV

--

RP-HPLC-DAD

--

RP-HPLC-FLD

%R: 75–89
LOD: 2 –20 pg mL–1
EF: 74
LOD: 0,35 µg L–1
EF: 81–174
%R: 91–108
EF: 260–400
LOQ: 22–30 ng L–1
EF: 52
LOD 4 µg L–1
%R: 86–106
LOD: 4,2–7,4 µg kg–1
LOQ: 1,5 µg kg–1

[71]
[9]
[72]
[73]
[74]
[75]
[15]
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A Tabela 3 fornece um resumo das aplicações
mais recentes de SUPRAS para etapas de microextração,
apresentando os diferentes tipos de analitos extraídos, as
matrizes processadas, os tipos de SUPRAS usados, os
acrônimos cunhados, os sistemas analíticos empregados
e a eficiência dos métodos desenvolvidos em termos das
figuras de mérito fornecidas pelos autores, tais como
limites de detecção (LOD), limites de quantificação
(LOQ), porcentagens de recuperação (%R) e fatores de
enriquecimento (EF).
Dependendo do tipo de solvente, têm sido
empregados nomes do tipo ERM-SSME (Emulsification
of reverse micelle-based supramolecular solvent
microextraction)[45]. Também, de acordo com o
mecanismo empregado, tanto na promoção da formação
do SUPRAS quanto na separação final das fases, várias
designações para a técnica podem ser encontradas na
literatura.
A formação dos SUPRAS pode ainda ser
promovida por agitação magnética, vórtice ou ultrassom.
Assim, quando a agitação magnética é empregada, a
técnica tem sido designada com acrônimos do tipo SSME
(Supramolecular solvent microextraction)[63], SUSME
(Supramolecular solvent based microextraction)[67] ou
iSAME (in-situ suspended aggregate microextraction)[64].
De maneira análoga, quando a mistura é agitada em
vórtice ou mediante ultrassom, podem-se encontrar siglas
como VA-SMS-LLME (Vortex-assisted supramolecular
solvent liquid-liquid microextraction)[10] ou USAEME
(Ultrasound-assisted emulsification microextraction)[11].
Em alguns casos a mistura de surfactante/
agente coacervante é injetada dentro da amostra à alta
velocidade, de forma que a extração é promovida pela
dispersão do solvente supramolecular em formação
dentro da amostra. Realmente este é um tipo de
microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME) e
por isso também é frequente encontrar alusões à esta
técnica como SM-DLLME (Supramolecular-based
dispersive liquid-liquid microextraction)[9].
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Várias estratégias para separar os SUPRAS após
a extração também têm sido empregadas. Na maior parte
dos casos, uma alíquota do SUPRAS enriquecido, o
sobrenadante da mistura de extração, é recolhida com uso
de uma microsseringa ou um capilar de vidro, e depois
injetada no sistema cromatográfico. Do mesmo modo,
tem-se relatado também a solidificação por resfriamento
da fase extratora sobrenadante (SFVCDME, Solidified
floating vesicular coacervative drop microextraction)[72]
e o uso de nano partículas magnéticas de Fe3O4, que se
associam eletrostaticamente às micelas ou vesículas dos
SUPRAS e permitem sua separação com ajuda de um
imã[62].
Também existem casos onde diferentes tipos
destas estratégias combinadas têm sido empregadas,
como é o caso da UASMDLLME-SFO (Ultrasonicassisted supramolecular dispersive liquid–liquid
microextraction based on solidification of a floating
organic droplet)[60].
Em geral todas estas técnicas são altamente
eficientes, simples, não requerem automatização ou
instrumentação especializada, consomem poucas
quantidades de amostra e de SUPRAS (< 1 mL),
enquanto permitem atingir fatores de recuperação e
enriquecimento adequados em alguns poucos minutos
(< 20 min).

4. Compatibilidade entre a microextração
com SUPRAS e os sistemas de separação e
detecção

A técnica preferida para a análise dos
extratos obtidos com solventes supramoleculares é a
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Por
sua vez, espectrofotometria UV-Vis, fluorescência
molecular e espectrometria de massas constituem os
principais sistemas de detecção empregados. Os extratos
de solventes supramoleculares podem ser diretamente
injetados no sistema cromatográfico e, embora não
prejudiquem o sistema, podem afetar negativamente a
separação e a detecção dos analitos[2].
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Quando os SUPRAS entram em contato com
o solvente orgânico da fase móvel, a sua organização
supramolecular é destruída e uma alta concentração
dos monômeros constituintes é distribuída pelo leito
cromatográfico. Na maioria dos casos a presença dos
monômeros gera novas interações da fase móvel e/ou
estacionária com o analito. Isto pode resultar em picos
mais estreitos e maior resolução, ou, pelo contrário, pode
gerar picos alargados e separações com menor resolução.
Por sua vez, a dissolução do extrato em uma pequena
quantidade de solvente orgânico pode evitar essas
alterações no formato dos picos[3].
Peyrovi et al. (2015) estudaram a extração de
loratadina em amostras de plasma sanguíneo. Para isso,
injetaram diretamente no sistema cromatográfico o
extrato do solvente supramolecular baseado em DeA/
THF/água, sem tratamento prévio à injeção. Para as
análises cromatográficas, empregaram um sistema de
HPLC com coluna C18 (250 mm x 4.6 mm, 10 µm),
uma vazão de 1 mL min–1, detecção UV-vis e uma fase
móvel composta por água (tampão fosfato) e acetonitrila.
A injeção direta foi possível porque nestas condições
cromatográficas o solvente supramolecular e os
interferentes da matriz apresentaram tempos de retenção
entre 2 e 8 minutos, enquanto que a loratadina foi eluída
da coluna após 10 minutos. Assim, quando empregada
a detecção por UV-vis e/ou fluorescência, é importante
que os constituintes do solvente supramolecular não
coeluam ou apresentem as mesmas bandas de absorção/
emissão dos analitos[63].
No caso da detecção por espectrometria de
massas, estratégias como o descarte por meio de válvulas
são empregadas para evitar que os SUPRAS cheguem
até a fonte de ionização, danificando-a e/ou suprimindo
a ionização dos analitos. Esta foi a estratégia empregada
por Moradi et al. (2012)[28], para a análise de herbicidas
clorofenoxiacidos em águas de rio, extraídos por solventes
supramoleculares baseados em DeA/THF/água. Assim,
5 µL do extrato em SUPRAS foram injetados diretamente
no sistema cromatográfico, composto por uma coluna C8
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(5 cm× 2.1 mm, 3µm), uma fase móvel 47% água (0,5
M ácido fórmico/formiato de amônio, pH 2,5) e 53%
de metanol, usando-se um espectrômetro de massas do
tipo ion trap. Inicialmente, uma válvula localizada na
saída da coluna analítica foi configurada para enviar
durante 4,5 minutos o ácido decanóico e os compostos
mais polares da matriz para o descarte. Posteriormente,
a válvula foi girada e os analitos foram conduzidos até a
fonte de ionização por electrospray (ESI)[73].
Embora seja possível analisar os extratos dos
solventes supramoleculares por cromatografia gasosa
(CG), a análise por esta técnica requer, na maioria dos
casos, a eliminação ou derivatização do tensoativo,
previamente à injeção. Assim, diferentes estratégias têm
sido empregadas para eliminar o tensoativo dos extratos
supramoleculares. A estratégia mais comum emprega a
SPE para reter os analitos e eluir o tensoativo, ou viceversa. Quando os analitos apresentam cargas é comum
empregar resinas de troca iônica na SPE. Outra estratégia
emprega uma “re-extração” líquido-líquido assistida por
micro-ondas ou ultrassom, para retirar os analitos de
interesse do extrato supramolecular e posteriormente
injetá-los no sistema cromatográfico. É possível,
também, derivatizar o tensoativo antes da injeção no
GC. O objetivo da derivatização é obter um pico do
tensoativo estreito, que não atrapalhe a quantificação
dos analitos e que permita que os tempos de retenção dos
analitos sejam reprodutíveis[2].
Quando a técnica de análise é a eletrocromatografia
capilar, CEC, torna-se necessário diluir o extrato dos
solventes supramoleculares com um solvente orgânico
para diminuir a sua viscosidade e evitar o entupimento
do capilar. Uma estratégia similar é usada para o
acoplamento com cromatografia eletrocinética micelar,
MEKC. Neste caso o solvente orgânico de preferência é
o metanol, e os fatores de diluição estão entre 1,5 e 3. Por
outro lado, a estratégia para a análise dos extratos com
solventes supramoleculares por eletroforese capilar em
zona (CZE) é o emprego de meio aquoso, assim se evita
a adsorção do tensoativo na parede do capilar[2,3].
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Resumo

Esta revisão apresenta os princípios fundamentais do funcionamento dos
moduladores de fluxo em conjunto com a cromatografia gasosa bidimensional
abrangente, bem como os principais modelos de moduladores de fluxo que marcam
a evolução tecnológica dos mesmos. Estes moduladores apresentam grande
potencial para o desenvolvimento da cromatografia bidimensional abrangente,
pois apresentam baixo custo de operação, o que torna a técnica mais acessível.
Além disso, é possível minimizar a perda de sensibilidade na hifenação do sistema
cromatográfico com detectores de espectrometria de massas, empregando-se
moduladores de baixo fluxo (< 8 mL min-1).
Palavras-chave: Cromatografia gasosa bidimensional abrangente, modulador de
fluxo, detector de espectrometria de massas.

Abstract

This review paper presents the fundamental principles related to the operational
principles of flow modulators associated with comprehensive two-dimensional gas
chromatography (GC×GC), as well as the main designs of flow modulators that have
marked their technological evolution. Flow modulators present a great potential for
the development of comprehensive two-dimensional gas chromatography, due to
their low operational cost, which may turn GC×GC into a more accessible technique.
In addition, it is possible to minimize the lack of sensitivity of a chromatographic
system hyphenated to a mass spectrometric detector, with the use of low flow
modulators (< 8 mL min–1).
Keywords: Comprehensive two-dimensional gas chromatography, flow modulation,
mass spectrometric detector.
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1. Introdução

A cromatografia gasosa bidimensional abrangente
(GC×GC) é uma técnica com um histórico de 25 anos[1]
e desde o seu surgimento, tem gerado grande impacto
no campo da cromatografia gasosa devido às diversas
vantagens proporcionadas por ela, como maior resolução,
capacidade de pico, seletividade, sensibilidade e eluição
estruturada de componentes da amostra no cromatograma
de acordo com suas propriedades físico-químicas. As
separações GC×GC são realizadas em uma sequência
de duas colunas, com um sistema de transferência
(modulador) localizado entre elas.
A modulação é uma das principais etapas do
sistema GC×GC, sendo responsável por aprisionar,
focalizar e introduzir frações do efluente oriundo da coluna
da primeira dimensão (1D), na coluna da segunda (2D)
dimensão[2,3]. A separação na 1D pode ocorrer por ponto
de ebulição ou por algum outro mecanismo de separação
que favoreça a separação dos analitos e na 2D a fase
estacionária deve, idealmente, operar de acordo com um
mecanismo de interação que seja o mais diferente possível
do mecanismo empregado na 1D, que pode estar amparado
em diferenças de polaridade, aromaticidade, etc[4].
O tempo em que o modulador amostra o efluente
da D e o direciona para a 2D é um fator crucial, pois
influencia a qualidade do cromatograma a ser obtido,
sendo que a sequência de amostragem seguida de injeção
deve ser definida e repetida de forma precisa durante
toda a análise cromatográfica. Este intervalo de tempo
é denominado de período de modulação. Idealmente,
a separação na 2D deverá ter ocorrido antes da injeção
da fração cromatográfica subsequente para minimizar a
ocorrência de picos fora de ciclo[2,5].
1

Atualmente os moduladores podem basicamente
ser classificados em duas categorias de acordo com seu
princípio de funcionamento: moduladores térmicos e de
fluxo[3,6]. Moduladores térmicos podem ser definidos
como aqueles que utilizam uma diferença positiva e/ou
negativa de temperatura a fim de atingir um processo
ideal em GC×GC[7]. Dentre os moduladores térmicos
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mais empregados atualmente estão aqueles baseados em
criogenia, por apresentarem alta eficiência na retenção e
focalização das frações de efluente provenientes da 1D
e rápida liberação das bandas cromatográficas na 2D[4].
Um dos primeiros moduladores criogênicos
reportados na literatura científica foi o sistema
criogênico longitudinalmente modulado (LMCS, do
inglês longitudinally modulated cryogenic system. Este
modulador utiliza uma armadilha criogênica cilíndrica
móvel, abastecida com dióxido de carbono em expansão,
a qual envolve o capilar cromatográfico na região onde
ocorre a modulação, sendo acionada por um motor.
Na zona onde a banda cromatográfica fica circundada
pela armadilha criogênica, ocorre a concentração dos
analitos. Logo após, a armadilha criogênica se move
sobre o capilar e a banda cromatográfica no ponto
anteriormente resfriado é exposta ao ar aquecido do
forno do cromatógrafo, sendo liberada. Na sequência,
o movimento se repete[3,4]. Atualmente, os moduladores
criogênicos que empregam jatos resfriados de dióxido
de carbono ou nitrogênio gasoso são os mais utilizados,
pois trouxeram como vantagem a ausência de peças
móveis, comparativamente ao LMCS. Os moduladores
criogênicos modernos alternam a incidência de jatos de
gás resfriados e/ou jatos aquecidos sobre a coluna capilar
para realizar o processo de modulação. Entre os principais
tipos de moduladores criogênicos de jatos, destacam-se
na literatura científica, como os mais empregados: o de
duplo jato frio, o qual utiliza dióxido de carbono como
agente de resfriamento[8], o de quatro jatos (dois frios e
dois quentes)[9] e o modulador de alça (loop)[10], sendo
que estes dois últimos utilizam nitrogênio líquido como
agente de resfriamento. O emprego de dióxido de carbono
como agente criogênico resulta em um processo eficiente
de modulação, entretanto para compostos muito voláteis
(abaixo de C6) é necessário o uso de nitrogênio líquido
para que a modulação destes compostos seja apropriada[4].
Apesar da eficiência comprovada dos moduladores
criogênicos, a simplicidade dos moduladores de
fluxo associada ao seu baixo custo de operação e
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):101-116
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robustez faz com que estes moduladores sejam uma
alternativa bastante interessante para análises de rotina
e tem suscitado grande interesse e avanço, em termos de
pesquisa científica[6,11-13].

2. Moduladores de Fluxo

Os moduladores de fluxo podem ser classificados
de acordo com vários critérios. Para Edwards et al., os
moduladores de fluxo (FM, do inglês, flow modulators),
cujo funcionamento se dá pelo emprego de válvulas,
podem ser classificados em moduladores com desvio de
fluxo (flow diversion) e moduladores de fluxo diferencial
(differential flow)[2]. Já Tranchida et al.[7] classificou os
moduladores em duas categorias: (1) sistema de válvulas
em linhas e (2) sistema de válvulas fora de linha. Por
sua vez, Seeley[14] propôs uma classificação com base
na fração do efluente da 1D que é coletada e transferida
para a coluna 2D (taxa de transferência, em inglês duty
cycle). Neste artigo de revisão, será utilizada uma
classificação quanto ao fluxo empregado no sistema,
sendo (1) moduladores de fluxo com fluxo superior a
15 mL min -1 e (2) moduladores de baixo fluxo com fluxo
menor de 8 mL min -1.

2.1. Histórico

O início do desenvolvimento dos moduladores
de fluxo ocorre a partir dos moduladores de válvulas,
também chamados de moduladores pneumáticos.
Bruckner, Prazen e Synovec (1998) foram os primeiros a
descrever o uso de um modulador pneumático, composto
por uma válvula de diafragma (seis portas) entre as duas
colunas, sendo utilizadas quatro portas desta válvula. Em
duas portas foram conectados a saída da 1D e a entrada
da 2D e, nas portas restantes, entrada de fluxo de gás
auxiliar e resíduo (purga do efluente da 1D que não foi
encaminhado para a 2D). Nesse modulador, apenas cerca
de 10 % do efluente da coluna 1D era transferido para a
coluna da 2D, o que diminuía a sensibilidade da análise.
Além disso a válvula não suportava aquecimento acima
de 175°C, o que limitava o seu emprego na análise de
compostos semi-voláteis. Os períodos de modulação e
os tempos de análise eram pelo menos uma ordem de
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):101-116
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grandeza inferiores aos dos moduladores térmicos.
Os autores utilizaram 0,55 s de modulação, dos quais,
0,5 segundos se destinavam à acumulação e 0,05 s à
etapa de injeção. Neste sistema, apenas um percentual
pequeno do efluente da 1D foi direcionado para a 2D
(±10 %), sendo o restante desviado para resíduo (purga).
Embora o percentual de efluente transferido para a
2
D fosse pequeno, este sistema foi considerado como
cromatografia bidimensional abrangente (GC×GC)
pois apresentava uma alta frequência de modulação e
conduzia para a 2D uma fração representativa da amostra.
Entretanto, o direcionamento de um percentual tão
pequeno do efluente da 1D para a 2D implica em menor
sensibilidade. Além disso, o fato de as válvulas estarem
instaladas dentro do forno limitava sua temperatura de
operação[2,15]. Apesar das limitações deste modulador, a
idealização do mesmo por parte do grupo do Dr. Synovec
pautou o caminho para avanços posteriores que levariam
até os moduladores modernos.
Seeley, Kramp e Hicks, (2000) alteraram o projeto
do modulador anterior pela introdução de uma alça de
amostragem (loop) e foram os primeiros a reportar um
modulador de fluxo diferencial, cujo funcionamento se
baseia em uma válvula diafragma de seis portas, e um
loop de aço inoxidável (10 cm × 0,51 mm diâmetro
interno) que retém o efluente da primeira coluna e
periodicamente introduz parcelas deste, na segunda
coluna por um fluxo auxiliar de gás de arraste em vazão
alta. O período de modulação foi de 1 s (sendo 0,8 s o
período de acumulação e 0,2 s o período de injeção).
Na Figura 1 é possível visualizar um esquema
representativo de funcionamento, no qual a válvula
diafragma foi instalada no exterior do forno GC, com
temperatura controlada de 125 °C. O modulador de fluxo
diferencial apresentou como vantagem a transferência de
cerca de 80 % do efluente da coluna 1D para a 2D, já que o
modelo anterior permitia apenas a transferência de 10 %.
Entretanto, uma desvantagem deste é a necessidade de
uma vazão alta na coluna 2D.
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Um aspecto positivo deste modulador de fluxo
diferencial comparado ao modulador descrito por Bruckner
et al. (1998) é o aumento da sensibilidade do sistema,
visto que a transferência de amostra, neste caso, atinge
aproximadamente 80 % da amostra original.
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A investigação relacionada ao aprimoramento dos
moduladores a base de válvulas passou por contínuos avanços
ainda na primeira metade dos anos 2000, conforme se verifica
pelos relatos na literatura científica, de forma que alcançou
um patamar de qualidade e eficiência cada vez maior[17-22].

Figura 1. Esquema representativo do funcionamento de um GC×GC com modulador de fluxo diferencial. Figura feita pelo autor, tendo Seeley
et al. 2000 como base)[16].
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Bueno e Seeley[21], projetaram um sistema com
dois loops e uma válvula solenoide que representou um
avanço significativo no que se refere à transferência de
toda a amostra que elui da 1D para a 2D. Enquanto o
efluente coletado em um loop era transferido para a 2D,
a fração consecutiva era coletada no outro loop para a
transferência seguinte. Sendo assim, 100% do efluente
da 1D pode ser encaminhado para a 2D. Contudo, a
construção deste modulador é complexa e tem também
como desvantagem o fato de ter funcionado apenas em
uma estreita faixa de condições de fluxo.

2.2. Moduladores de fluxo modernos
2.2.1. Moduladores com fluxo superior a 15 mL min–1
Um grande salto tecnológico foi obtido por
Seeley et al. (2006). Neste novo sistema, que ficou
conhecido como modulador fluídico (fluidic modulator),
o controlador de fluxo auxiliar se encontra fora do forno
do GC. Esse modulador apresenta duas uniões em forma
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de T que ligam as duas colunas (1D e 2D) a um loop e a
uma válvula selenoide de três portas (Figura 2).
O modulador opera em dois estágios: coleta e
transferência. Durante a etapa de coleta, o efluente da
1
D entra para o loop (15 cm por 0,45 mm) e um fluxo
de gás auxiliar (20 mL min-1) é direcionado para a 2D.
A segunda etapa começa quando a válvula solenoide
inverte a direção do gás auxiliar para o loop. A vazão
mais alta desse fluxo de gás paralisa temporariamente o
fluxo da coluna 1D e transfere rapidamente o conteúdo
do loop para a coluna 2D. Conforme a Figura 2, quando
o fluxo auxiliar é direcionado à micro união em “T” que
se localiza mais perto da coluna da 2ª dimensão, diz-se
que o modulador está na etapa de acumulação. Neste
estágio, o efluente oriundo da 1ª dimensão é direcionado
para a alça de amostragem (loop). Este sentido de fluxo
é mantido por período pré-determinado. Após, o fluxo
auxiliar no sentido anterior cessa e é direcionado para
a micro união em “T” que se localiza mais próxima à

Figura 2. Sistema modulador de fluxo introduzido por Seeley et al 2006 (figura feita pelo autor, tendo Seeley et al. 2006 como base)[23].
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coluna da 1ª dimensão. Esta etapa é descrita como
estágio de liberação da banda cromatográfica (injeção).
O fluxo é mantido até que todo efluente retido no loop
seja liberado para a segunda dimensão. Na sequência, um
novo ciclo de acumulação / liberação é mantido durante
toda a análise.
Um problema observado durante o funcionamento
deste modulador foi a possibilidade do efluente da 1D
entrar no loop durante a fase de injeção na coluna 2D e
provocar caudas nos picos modulados ou até um aumento
da linha de base entre as modulações. Esse problema
foi solucionado pelos autores com uma modificação
pneumática que consistiu em incluir colunas de sílica
com diferentes comprimentos (8 cm × 0,25 mm e 38 cm ×
0,25 mm) conectadas à válvula solenoide, conforme
Figura 2, gerando diferentes resistências ao fluxo. A maior
resistência ao escoamento com o emprego da coluna
de sílica de 38 cm (comparativamente à resistência da
coluna de 8 cm) conduz a uma pressão elevada na micro
união inferior durante o estágio de acúmulo. Quando
se inicia a etapa de liberação da banda cromatográfica,
uma menor resistência ao fluxo, obtida com a coluna de
8 cm, gera um aumento de pressão na micro união mais
próxima à 1D, que interrompe temporariamente a entrada
de efluente da coluna da primeira dimensão (stop flow)
e proporciona o esvaziamento da amostra contida no
loop[23].
Em 2007, um modulador baseado no trabalho
Seeley et al. (2006) passou a ser comercializado pela
Agilent Technologies. O dispositivo foi fabricado
usando-se a tecnologia de difusão de fluxo capilar, em
uma placa microfluídica, tendo sido baseado na dinâmica
de acúmulo e injeção (Figura 2). O modulador comercial
consiste em um dispositivo de aço inoxidável desativado,
que contém os divisores de fluxo e o loop embutidos.
O modulador é conectado a uma válvula solenoide de
três vias instalada fora do cromatógrafo. O modulador
executa a etapa de coleta e, em seguida, a transferência
é feita por um fluxo de gás que varre o conteúdo do
loop para dentro da 2D a uma vazão de 20 mL min-1
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e por cerca de 0,1 s. Segundo Seeley (2012)[14], esse
modulador não contém a modificação pneumática feita
no projeto original dos pesquisadores e por isso pode
gerar cromatogramas com pequenas variações na linha
de base que indicam a entrada do efluente da coluna 1D
no loop, durante a fase de injeção. Segundo Tranchida
et al.[7], outra desvantagem desse modulador é o fato
do volume do loop ser fixo, o que impossibilita ao
operador otimizar esse parâmetro do método em relação
a diferentes combinações de colunas e vazão de gás. O
projeto desse modulador fluídico continua em evolução,
com melhorias introduzidas por diferentes grupos de
pesquisa[12,14,24].
Trabalhos que empregaram este modulador foram
reportados na literatura científica, os quais demonstram
a aplicação bem sucedida deste sistema a vários tipos
de analitos e matrizes, como por exemplo na análise
de diazinon e permetrina em coentro e na análise de
gasolina[25,26]. Outros moduladores de fluxo também
baseados no modelo apresentado por Seeley foram
construídos por diferentes pesquisadores e empregados
em análises de combustíveis como, gasolina, nafta
e diesel, bem como em análises de óleos essenciais,
lipídeos e bifenilas policloradas. Estes moduladores
apresentaram eficiência na modulação, sem implicar em
deterioração da separação na 2D, sendo seu desempenho
comparável ao dos moduladores criogênicos, com a
vantagem de não utilizar líquido de resfriamento[20,22,27,28].
Contudo, apresentam como desvantagem a necessidade
de altas vazões de gás de araste (até 20 mL min-1), também
observados nos moduladores de fluxo anteriormente
descritos.
Tranchida et al. (2011) produziram um modulador
de fluxo com alça flexível (loop de sílica e/ou aço
inoxidável), de forma a aprimorar o design e eficiência
do modulador anteriormente proposto por Seeley et al.
(2006). Este modulador se caracteriza por um sistema de
canais que permitem a separação controlada do fluxo de
gás que entra na 2D, a fim de aliviar o excesso de pressão
e gerar uma velocidade linear de gás controlada na 2D.
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):101-116
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Figura 3. (a) Esquema representativo da configuração do modulador de fluxo, idealizado por Tranchida et al. (2011), (b) canais retangulares (traços
em cinza) internos do modulador. (c) Estágio de acumulação do efluente da primeira coluna cromatográfica e (d) estágio de injeção do efluente
na segunda dimensão (figura feita pelo autor, tendo Tranchida at al 2001 como base)[29]). Controle avançado de pressão (APC), controle avançado
de fluxo (AFC), válvula (Val).
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Além disso, o sistema é equipado com um segundo
dispositivo, que torna possível dividir o fluxo que sai
da segunda coluna para dois detectores diferentes que
operam na mesma ou em diferentes pressões[23,30,31].
A Figura 3a ilustra o modulador desenvolvido
por Tranchida et al., onde a pressão (velocidade linear
constante) oriunda do controle avançado de fluxo (AFC,
do inglês advanced flow control) na primeira dimensão,
é denominada P1. Uma válvula solenoide de duas vias
se encontra localizada fora do forno do cromatógrafo e
ligada a uma unidade de controle avançado de pressão
(APC, do inglês, advanced pressure control), a qual gera
uma pressão auxiliar denominada P2. Um disco de aço
inoxidável com diâmetro de 2,5 centímetros, com canais
retangulares internos (250 µm altura / 75 µm largura),
liga os pontos 1-2-3 e 4-5-6 -7 (Figura 3b). A válvula
solenoide está conectada à interface nas posições 2 e
5, a coluna da primeira e da segunda dimensão estão
conectadas nas posições 1 e 6, respectivamente, e um
loop de aço inoxidável desativado (20 cm × 0,71 mm
diâmetro externo × 0,51 mm diâmetro interno) interliga
as posições 3 e 4. Na posição 7, uma linha denominada de
“resíduo” é conectada a uma válvula agulha, sendo esta
responsável por ajustar o fluxo que chega ao detector.
Durante o estágio de acumulação, a pressão
da posição 5 é equalizada com a pressão P2, o que
gera um alto fluxo na segunda dimensão e uma baixa
pressão no loop, acarretando a acumulação de um certo
volume do efluente oriundo da primeira dimensão. No
estágio de injeção, a pressão na posição 2 é equalizada
com P2, forçando uma rápida injeção da banda
cromatográfica contida no loop, na coluna da segunda
dimensão e consequentemente interrompendo o fluxo
de gás de arraste proveniente da primeira coluna (P1).
Este modulador demonstrou ser eficaz na separação de
compostos do óleo de hortelã e de óleo diesel utilizandose detector de ionização em chama[29].
Tranchida et al. (2012) utilizaram um GC×GC/
qMS equipado com um modulador de fluxo com alça
flexível para avaliar o perfil de ácidos graxos em óleo de
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peixe e plasma humano, onde foram identificados 52 e
21 ésteres metílicos de ácidos graxos, respectivamente[12].
Em outro trabalho, empregaram o mesmo modulador com
um detector de triplo quadrupolo GC×GC/QqQMS para
análise de componentes de óleo essencial de tangerina e
pesticidas[32]. Os resultados obtidos foram satisfatórios,
tendo em vista que os analitos em estudo não se
encontravam em nível de traços, o que permitiu que a
sensibilidade alcançada no método analítico estivesse a
contento. Isto porque os moduladores de fluxo, embora
sejam fáceis de construir e operar, não são apropriados,
quando se objetiva analisar componentes presentes
em baixas concentrações e o detector empregado é um
detector de espectrometria de massas quadrupolar no
modo varredura, visto que se observa uma certa perda de
sensibilidade com o uso destes moduladores. A principal
razão para que o uso do modulador de fluxo resulte em
redução de sensibilidade é o emprego de um fluxo elevado
na segunda dimensão. Sendo assim, é necessário desviar
parte deste fluxo em outra direção (canal “resíduo”), de
forma que não seja excedida a capacidade da bomba do
sistema de espectrometria de massas[33,34].

2.2.2. Moduladores com fluxo menor do que
8 mL min–1

Em 2014, Tranchida et al. demostraram a
possibilidade de reduzir o fluxo que anteriormente era de
20 mL min-1 até aproximadamente de 6 a 8 mL min-1, sem
que ocorra perda na capacidade de modulação do sistema,
minimizando os problemas já mencionados no item
anterior, quando do uso de detector de espectrometria de
massas quadrupolar, no modo varredura[24]. O primeiro
modulador de fluxo operado à baixo fluxo é constituído
por uma interface de sete portas e foi descrito por
Tranchida et al.[29], conforme Figura 4, cujo design é
semelhante aquele que consta da Figura 3. A diferença
entre estas duas figuras é que na Figura 4, a posição 7
foi fechada com uma porca cega e, por conseguinte,
foi possível direcionar todo o efluente para o detector
de massas. A coluna da primeira dimensão (SLB-5ms,
30 m × 0,25 mm × 0,25 µm) foi conectada na posição 1,
onde o fluxo da primeira dimensão é controlado por
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):101-116
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Figura 4. Esquema representativo da configuração do modulador de fluxo, operado a baixo fluxo, utilizado por Tranchida et al. (2014), configurado
para transferir 100% do efluente da 1D para a 2D. a) Estágio de acumulação, b) Estágio de injeção. APC: controle avançado de pressão; AFC: controle
automático de fluxo e pressão (do inglês, automatic frequency control )[24].

controle automático de fluxo e pressão (AFC, do inglês,
automatic frequency control). A coluna da segunda
dimensão (SPB-50, 8 m × 0,32 mm × 0,20 µm) encontrase conectada na posição 6 da interface. As posições 2
e 5 foram ligadas às saídas da válvula solenoide de
duas vias, a qual foi conectada ao controle avançado de
pressão (APC, do inglês advanced pressure control).
As posições 3 e 4 estavam conectadas ao loop (tubo
de aço inox de 20 cm × 0,71 mm - diâmetro externo- ×
0,51 mm- diâmetro interno e a posição 7 foi bloqueada
com uma rosca cega (Figura 4).
No estágio de acumulação (Figura 4a), a válvula
solenoide direciona o fluxo da APC para a posição 5, que
por sua vez transfere o fluxo para a 2D. O fluxo proveniente
da AFC (1D), na posição 1, é direcionado para o loop.
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):101-116

No estágio de injeção (Figura 4b), a válvula solenoide
direciona o fluxo da APC para a posição 2, descarregando
o efluente aprisionado no loop, na 2D. Devido à diferença
de pressão entre a AFC e a APC (pressão devida à APC>
pressão devida à AFC) no estágio de injeção, ocorre
uma retenção (retenção de fluxo, do inglês stop flow)
do efluente oriundo da primeira dimensão na posição 1.
Porém, este estágio de injeção não deve ser mantido por
um período muito longo, pois se estas condições de stop
flow são mantidas por muito tempo, pode ocorrer o início
do preenchimento do loop antes do fim do fim do estágio
de injeção[24]. Esta invenção está sob o número de patente
WO2015110573 A1[35], que consiste no emprego de
uma coluna na segunda dimensão de diâmetro igual ou
superior a 0,30 mm, ligada a um segmento de coluna de
restrição não revestida, com diâmetro superior a 25 mm.
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A partir de 2015, o modulador de fluxo operado
à baixo fluxo, produzido por Tranchida et al. segue um
novo design[36,37], mais próximo ao de Seeley et al. (2006).
Este modulador é composto por duas micro uniões MXT
em Y (Restek Corporation, Bellefonte, PA, EUA) e
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uma válvula solenoide com duas saídas localizada fora
do forno do cromatógrafo, sendo conectado a uma
fonte auxiliar de pressão (APC: controle automático de
pressão). As portas de saída da válvula solenoide são
interligadas às micro uniões através de tubulações de

Figura 5. Modulador de fluxo operado à baixo fluxo. a) imagem renderizada do modulador de fluxo operado a baixo fluxo. b) Representação do
processo de acumulação do efluente no loop oriundo da coluna da primeira dimensão cromatográfica. c) Representação do processo de injeção
do efluente retido no loop na segunda dimensão cromatográfica. Vermelho = efluente proveniente da 1D; Azul = fluxo auxiliar (figura feita pelo
autor, tendo Franchina et al. 2016 como base)[38].
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metal. Uma micro união é conectada à saída da coluna
da primeira dimensão e a outra à entrada da segunda
dimensão. Um loop de sílica (Sigma-Aldrich/Supelco)
de 40 cm de comprimento por 0,53 mm de diâmetro
interno (ID, do inglês internal diameter) interliga as
duas micro-uniões. Na Figura 5a é possível verificar a
representação do modulador de baixo fluxo.
Uma otimização eficiente do ciclo de acumulação
no loop (Figura 5b) é essencial neste sistema e, para isto,
é importante que se calcule e ajuste a velocidade linear
da banda cromatográfica no loop, durante o período de
acumulação, de forma que não ocorra breakthrough da
banda cromatográfica. A banda isolada no loop só deverá
entrar na segunda dimensão através do pulso de injeção
(Figura 5c) e este dever ser suficiente para eluir todo o
efluente presente no loop.
Visando um melhor entendimento desta etapa,
na Figura 6 é possível verificar a representação de
um processo de modulação de uma solução padrão de
n-alcanos composta por nonano (C9) e decano (C10),
realizado por Tranchida et al. (2014). Foi utilizado um
período de modulação de 5 s (4,5 s de acúmulo e 0,5 s
de injeção), isoterma de 120°C e pressões de 84,1 kPa
e 40 kPa para o injetor e pressão auxiliar (APC),
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respectivamente. A velocidade linear média do gás
de arraste no loop, no período de acumulação foi de
3,4 cm s-1, o que implica em um percurso de 15,3 cm
percorrido pela banda cromatográfica, durante o período
de acumulação (3,4 cm s-1 × 4,5 s = 15,3 cm) em um
loop de 20 cm (emprega-se aqui um loop de 20 cm para
exemplificar o funcionamento do processo de modulação
em duplo estágio) (Figura 6a). Na etapa de injeção,
(Figura 6b) a velocidade média no loop aumenta para
46,8 cm/s, suficiente para que a banda cromatográfica
que está sendo modulada percorra 23,4 cm (46,8 cm/s ×
0,5 s = 23,4 cm), ou seja, suficiente para expelir todo
o efluente acumulado no loop durante o período de
acumulação[24].
Além das vantagens já mencionadas, quando se
emprega um modulador de fluxo operado a baixo fluxo,
é importante também relatar que existe um certo grau
de dificuldade durante a etapa de otimização de métodos
em GC×GC, comparativamente aos moduladores
comerciais que utilizam modulação criogênica ou mesmo
modulação de fluxo. Isto se deve ao fato de que todos os
cálculos e considerações em relação ao fluxo, velocidade
no loop no processo de acumulação e injeção devem ser
feitos de forma manual, pois até o momento não existe
um software especifico interligado a este sistema.

Figura 6. Demonstração de um eficiente processo de modulação em um modulador de fluxo, operado a baixo fluxo, com um loop de 20 cm: (a)
processo de acumulação; (b) processo de injeção. Pinj: pressão injetor; Paux.: pressão auxiliar; VL: velocidade linear. O período de modulação é de 5 s
(4,5 s de acúmulo e 0,5 s de injeção) e a velocidade linear média do gás de arraste no loop, no período de acumulação foi de 3,4 cm s-1 e na etapa
de injeção na 2D foi de 46,8 cm s-1. Figura feita pelo autor, tendo Tranchida et al. (2014), como base)[24].
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Este sistema apresenta como grande vantagem a
transferência de todo o efluente da 1D para a 2D e desta
para o detector de espectrometria de massa, através do
emprego de um fluxo que é compatível com este detector
(6 a 8 mL min-1). Estas características fazem com que
ocorra um aumento da sensibilidade da técnica[24,33]. A
segunda vantagem está na possibilidade de trabalhar
com loops de diferentes comprimentos e diâmetros, o
que possibilita trabalhar com modulações descritas como
sistema de duplo estágio (acumulação e injeção)[24,33,37]
ou sistema de quatro estágios (duas acumulações e duas
injeções)[34,36,39].
Quando se utiliza o sistema de modulação de duplo
estágio (acumulação e injeção), este requer a utilização
de um loop mais curto, pois como exemplificado na
Figura 6, o efluente deve ocupar o loop no período de
acúmulo, e deve ser totalmente liberado do loop no
pulso de injeção. Entretanto, quando se trabalha com
sistema de quatro estágios, é necessária a utilização de
um loop mais longo, pois ele deve suportar um período
de acúmulo, um período de injeção, outro período
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de acúmulo, e por fim, outro período de injeção que
encaminha a primeira fração inserida no loop para a 2D,
como pode ser observado na Figura 7.
Tranchida et al. (2016)[36] utilizaram um período de
modulação de quatro estágios para análise de compostos
alergênicos em perfumes, bem como uma coluna SLB5ms na 1D (20 m × 0,18 mm ID). A velocidade linear
inicial e final do gás de arraste, na 1D, durante a análise,
foi de aproximadamente 16 cm s-1 (0,46 mL min-1) e
13 cm s-1 (0,33 mL min -1), respectivamente. A utilização
de uma baixa velocidade linear do gás de arraste na 1D
é necessária para que não ocorra breakthrough durante
o período de acumulação. Na 2D (SLB-35, média
polaridade, 5 m × 0,25 mm ID), a velocidade linear
inicial do gás de arraste foi de 235 cm s-1 (7,0 mL min-1)
e final 250 cm s-1 (7,0 mL min-1). A velocidade linear do
gás de arraste no modulador de fluxo, durante a análise
cromatográfica variou de aproximadamente 2,2 cm s-1
(0,46 mL min-1) até 1,7 cm s-1 (0,33 mL min-1), devido
à programação de temperatura do forno. Tendo em
vista o percurso do loop (válvula por 4,9 s na posição

Figura 7. Desenho representativo do processo de modulação de quatro estágios: (a) processo de acumulação; (b) processo de injeção; (c) processo
de acumulação; (d) processo de injeção. Pinj: pressão injetor; Paux.: pressão auxiliar[36].
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acumulação), a largura da banda cromatográfica na parte
inicial do mesmo foi de aproximadamente 11 cm e na
parte final, de 8 cm, durante o período de acúmulo. Já
para o período de injeção, os valores de velocidade linear
do gás de arraste no loop foram de aproximadamente
34,8 cm s-1 (7,0 mL min-1), no início da corrida
cromatográfica e 37,1 cm s-1 (7,0 mL min-1) ao final
da corrida cromatográfica. Desta forma considerando-
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se que o período de injeção foi de 0,5 s, o pulso de
injeção percorre entre 17,5 e 18,5 cm, entre o início e
o fim da análise. No primeiro estágio de acumulação,
a banda do analito ocupara cerca de 11 cm do loop e,
no primeiro estágio de injeção, a banda presente dentro
do loop será deslocada por mais 17,5 cm, percorrendo
uma distância de cerca de 28,5 cm. Após o segundo
estágio de acumulação a banda atinge uma distância de

Tabela 1. Utilização de sistema de modulação, operado a baixo fluxo em cromatografia gasosa bidimensional abrangente.

Matrix

Detector

Conjunto colunas

Fluxo (mL/s)

Modulação (s)

D

D

Acum

Inj

1

2

Ref.

2

D SLB-5ms (30 m × 0.25 mm × 0.25 µm)
D SPB-50 (8 m × 0.32 × 0.20 µm)
loop aço inox. (20 cm × 0.71 mm × 0.51 mm)

0,44

7,9

4,5

0,5

[24]

q/MS

D Supelcowax-10 (30 m × 0.25 mm × 0.25 µm)
D SLB-5ms (10 m × 0.53 mm × 0.10 µm)
+ (1.5 m × 0.25 mm)
loop aço inox. (20 cm × 0.71 mm × 0.51 mm)
loop aço inox. (46 cm × 0.71 mm × 0.51 mm)

0,44

7,0

2,7

0,4

[33]

q/MS

1D Supelcowax-10 (30 m × 0.25 mm × 0.25 µm)
2DS LB-5ms (10 m × 0.53 mm × 0.10 µm)
+ (1.5 m × 0.25 mm)
loop aço inox. (20 cm × 0.71 mm × 0.51 mm)
loop sílica (51 cm × 0.71 mm × 0.53 mm)

0,37

7,5

4,6

0,4

[33]

2

D SLB-5ms (20 m × 0.18 mm × 0.18 µm)
D SPB-50 (10m × 0.32 × 0.20 µm)
loop aço inox. (47 cm × 0.53 mm)

0,30

6,7

7,7

0,5

[39]

2

D SLB-5ms (30 m × 0.25 mm × 0.25 µm)
D SPB-50 (8 m × 0.32 × 0.2 µm)
loop aço inox. (44 cm × 0.51 mm)

0,50

7,9

5,3

0,5

[34]

2

D SLB-5ms (20 m × 0.18 mm × 0.18 µm)
D SPB-50 (5 m × 0.32 × 0.20 µm)
loop aço inox. (20 cm × 0.51 mm)

0,44

7,8

3,9

0,6

[37]

2

D SLB-5ms (20 m × 0,18 mm × 0,18 µm)
D SLB-35 (5 m × 0,25 × 0,25 µm)
loop de sílica (40 cm × 0,53 mm)

0,46

7,0

4,9

0,5

[36]

D SLB-5ms (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm)
D SLB-35 (5 m × 0,25 × 0,25 µm)
loop aço inox. (20 cm × 0,51 mm)

0,40

4,0

4,5

0,7

[38]

1

Perfume

q/MS

1

Leite
(FAMES)

Óleo peixe
(FAMES)

Gasóleo
petróleo
Gasóleo
petróleo

2

1

MS/MS

1

TOF/MS

1

Diesel

BID

1

Alergênicos
Óleo
essencial

qMS

1

qMS

2

Acum: tempo empregado para acumulação da amostra no loop; Inj: tempo empregado para injeção da banda cromatográfica na segunda dimensão; Ref: referência da literatura de onde a
informação foi retirada; MS/MS ou MS2: detector de espectrometria de massas em tandem, onde os espectrômetros são usados em sequência, sendo separados por uma câmara de colisão;
BID: detector de descarga por ionização de plasma (do inglês barrier ionization discharge detector ).
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aproximadamente 39,5 cm e, com o segundo estágio de
injeção, toda a banda do analito entrará na 2D. Embora a
otimização do período de modulação em um modulador
de fluxo de duplo estágio seja mais laboriosa, ela implica
em maior eficiência na focalização dos analitos antes da
injeção na segunda dimensão e, desta forma, reduz a
largura de pico visualizado na 2D[33,34].
Diversas matrizes complexas já foram analisadas,
empregando-se este sistema de modulação, conforme
pode ser verificado na Tabela 1. Em todos estes trabalhos
é possível observar que o fluxo utilizado na segunda
dimensão não supera 8 mL s-1, o que está de acordo com
a capacidade de bombeamento do sistema de detecção
por espectrometria de massas quadrupolar. A única
exceção ocorreu quando do emprego de um TOFMS,
pois neste sistema, a bomba de vácuo suporta um fluxo
de até 4 mL s-1. Neste caso especifico, parte do efluente
teve de ser descartado.

3. Conclusões

A tecnologia de modulação de fluxo passou
por um avanço tecnológico substancial nos últimos
15 anos, o qual resultou em moduladores de fluxo
modernos e muito mais eficientes, os quais são
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utilizados em cromatografia gasosa bidimensional
abrangente (GC×GC). Estes moduladores são de grande
importância para o desenvolvimento da GC×GC, já que
são de baixo custo de operação, por não empregarem
líquidos criogênicos. Inclusive, seu uso com detectores
de espectrometria de massas foi possibilitado, através
do emprego de baixos fluxos, de forma a minimizar
perda de sensibilidade analítica. O uso de GC×GC com
moduladores de fluxo abre perspectivas de emprego
desta tecnologia em análises de rotina, de menor
custo, tendo em vista que se pode empregar a GC×GC/
MS com moduladores criogênicos e com detectores
de espectrometria de massas para desenvolvimento
de métodos e elucidação de estruturas moleculares
e, na sequência, transcrever o método desenvolvido
para GC×GC com modulador de fluxo e com o
detector mais apropriado para cada situação analítica,
inclusive detectores de espectrometria de massas. Estes
avanços possibilitam o acesso de um maior número de
pesquisadores e profissionais da área da química e de
áreas correlatas a esta tecnologia, o que poderá permitir
uma maior abrangência do uso destes moduladores
associados a GC×GC, nos próximos anos, em um
grande número de aplicações.
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Resumo

Nas diversas técnicas cromatográficas, os avanços da instrumentação e da
tecnologia de preparo de colunas têm conduzido, cada vez mais, a análises mais
rápidas com aumento no poder de separação. Por sua vez, a miniaturização vem
ganhando espaço e demonstrando ser uma tendência nesta área, nos últimos anos.
No caso da cromatografia liquida miniaturizada as vantagens estão concentradas,
principalmente, no menor consumo de amostra, sorvente e fase móvel, assim como na
baixa vazão de fase móvel a qual eleva a relação sinal/ruído dos detectores sensíveis
à concentração do analito sendo detectado. Neste contexto, ocorre a diminuição das
dimensões das colunas, surgindo a necessidade de obter-se colunas com elevada
eficiência o que, em conjunto com o sistema miniaturizado de cromatografia liquida,
torna possível a exploração de diferentes tipos de colunas miniaturizadas como as
microempacotadas, as monolíticas, tubulares abertas e as colunas preparadas no
formato de microchips, as quais possuem ótimo potencial para serem exploradas
em cromatografia líquida tanto em escala micro (micro-LC) quanto em escala nano
(nano- LC). Essas colunas serão descritas e avaliadas no presente trabalho.
Palavras-chave: Colunas miniaturizadas: monolítica, tubular aberta, empacotada,
micro chip; cLC.

Abstract

In chromatography, instrumental advances and column technology have conducted
to faster analysis with a notable increase in the separation power. Besides that, the
miniaturization has gained prominence and proving to be a trend in recent years.
In the case of miniaturized liquid chromatography the advantages are concentrated
in the lower consumption of sample, sorbent and mobile phase as well as the
lower flow rate of the reduced column dimensions that increase the sensitivity of
detectors that are sensitive to concentration owing to the lower dilution. In this
context, there is a decrease on the column inner diameter, which requires special
conditions to obtain columns with high efficiency. As a consequence, different types
of miniaturized columns as micro-packed, as monolithic, open tubular and columns
prepared in chips are potentials to be exploited in liquid chromatography on either
micro or nano scales. These columns will be described and evaluated in this review.
Keywords: Micropacked columns; monolithic columns; open tubular LC columns,
capillary LC; micro chip based columns.
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1. Introdução

Desde sua descoberta, no início do século
passado, a cromatografia vem sendo amplamente
explorada em suas diversas formas e formatos, incluindo
a cromatografia planar, liquida, gasosa, supercrítica e,
nos últimos anos em particular, os avanços têm ocorrido
na miniaturização das técnicas cromatográficas.
O passo inicial na direção da miniaturização em
cromatografia líquida (LC) foi o trabalho publicado em
1967 por Horváth e colaboradores o qual empregou
colunas tubulares abertas de aproximadamente
0,28 mm e colunas empacotadas de 1 mm de diâmetro
interno (D.I). Preparadas em tubos de aço inoxidável,
ambas apresentaram eficiência comparáveis às
obtidos em cromatografia gasosa para a separação de
ribonucleotideos[1].

Miniaturização em Cromatografia Líquida

miniaturizadas em LC se tornou então atraente devido à
elevada eficiência obtida nas separações, além do menor
consumo de amostra e fase móvel, em consonância com
o contexto da química verde. Outras vantagens como a
baixa vazão (ou fluxo) empregada nestas colunas, não só
permite o uso de modificadores da fase móvel mais caros
como também eleva a sensibilidade dos detectores que são
sensíveis à concentração, em função da menor diluição.
Neste contexto, nos anos seguintes surgiu a necessidade
de explorar outros tipos colunas miniaturizadas[1].
Na presente revisão, os tópicos a seguir serão
focados na discussão da evolução da LC miniaturizada,
com destaque para o preparo de colunas, incluindo
colunas empacotadas, monolíticas, tubulares abertas, e
no formato de microchips, assim como o acoplamento da
LC miniaturizada à espectrometria de massas.

Entretanto, foi apenas em 1973 que Ishii[2] e
colaboradores relataram os resultados dos esforços
no desenvolvimento de um sistema instrumental de
LC na escala micro e, pela primeira vez, propôs-se
o emprego de colunas com diâmetro interno igual a
0,5 mm, bastante inferior ao DI das colunas empregadas
na época. As colunas foram produzidas em tubos de
politetrafluoretileno (PTFE) com comprimentos de até
30 cm e empacotadas com partículas de octadecilcilano
de 30 µm de diâmetro. Os autores demonstraram o bom
desempenho das colunas na separação de hidrocarbonetos
aromáticos e, posteriormente, na separação de ftalatos,
vários tipos de oligômeros e de polímeros.

Tabela 1. Classificação de colunas LC miniaturizadas de acordo com
Saito et al.[1].

O ponto chave da miniaturização da LC foi
a miniaturização das colunas. Um grande avanço no
desenvolvimento de colunas miniaturizadas na LC
ocorreu em 1981 quando Takeuchi e Ishii utilizaram
tubos de sílica fundida de 250 µm (0,25 mm) de D.I
para o preparo das mesmas[2]. Tais colunas apresentaram
vantagens em relações aquelas preparadas em tubos de
aço inox, PTFE e de vidro, pelo fato da sílica fundida
ser um material vítreo mais inerte, mais flexível e
possuir relativa resistência mecânica, permitindo assim
explorar colunas com diferentes D.I[3]. O uso de colunas

As colunas miniaturizadas foram inicialmente
classificadas por D.I., de acordo com a sugestão de
Ishii e colaboradores. Outro parâmetro para essa
classificação foi a vazão da fase móvel, proposto por
Chevert. Uma vertente mais abrangente foi proposta por
Saito compreendendo colunas de 0,5 mm à 0,1 mm DI
(Tabela 1) a qual é, atualmente, a mais empregada. Saito e
colaboradores, a partir dessa classificação, introduziram
novos termos no que se refere à miniaturização da
cromatografia líquida incluindo os termos micro-LC, LC
capilar (cLC) e nano-LC[1].
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Diâmetro interno
da coluna (mm)

Classificação

3,0 – 5,0
<2
0,5 – 1
0,1 – 0,5
0,01 – 0,1
0,005 – 0,05

HPLC
Narrow-bore HPLC
Micro-LC
Cromatografia Líquida capilar (cLC)
Nano-LC
LC Tubular aberta

2. Classificação das colunas miniaturizadas na
cromatografia líquida
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Dentre as técnicas miniaturizadas destaca-se,
atualmente, a nano-LC, a qual é uma técnica microfluídica
desenvolvida mais recentemente, apresentando algumas
vantagens em relação à HPLC devido à vazão reduzida,
a qual resulta em uma maior sensibilidade de massa
quando comparada à HPLC. Além disso, o uso de
volumes muito menores de fase móvel e amostra resulta
em análises mais baratas do que a HPLC, além de
facilitar o acoplamento da cromatografia líquida com
espectrometria de massas (MS)[3].
Neste trabalho os termos micro-LC, capilar
LC (cLC) ou LC-capilar e nano-LC serão tratados de
maneira generalizada como LC miniaturizada.
As colunas miniaturizadas podem ser divididas
em dois grandes grupos, sendo um composto por colunas
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em que o tubo é preenchido e outro compreendendo tubo
abertos. O primeiro grupo, no qual o tubo é preenchido
totalmente com a fase estacionária, pode ser sub dividido
em dois tipos: as colunas empacotadas, em que o tubo
é preenchido por partículas - geralmente denominadas
colunas microempacotadas - e as colunas monolíticas nas
quais o tubo é preenchido por um sólido poroso. O outro
grupo de colunas denominadas tubulares abertas pode ser
sub dividido em outros dois tipos, os quais diferem entre
si na porosidade da fase estacionária empregada na parede
interna do tubo. As colunas WCOT são constituídas
por um material não poroso e as colunas PLOT por
um material poroso[4]. Uma representação esquemática
dessas colunas com corte frontal e longitudinal, cujas
características e aplicações serão discutidas em tópicos
no decorrer deste artigo, é ilustrada na Figura 1.

Figura 1. Classificação dos tipos de colunas miniaturizadas em cromatografia líquida.

3. Colunas Empacotadas (colunas
microempacotadas)

As colunas empacotadas (Figura 2) são geralmente
preenchidas com partículas de DI compreendido entre 3 e
5 µm, existindo também colunas com partículas de diâmetros
menores. Esse tipo de coluna é o mais empregado atualmente
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):117-133

em LC miniaturizada pois, além de apresentarem como
vantagem um menor consumo de amostra e fase móvel, se
destacam pelo uso de menor quantidade de sorvente (fase
estacionária), possibilitando o uso de materiais mais caros e
de menor disponibilidade, assim como a avaliação de novos
sorventes sintetizados, por exemplo.
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Figura 2. Esquema ilustrativo de uma coluna microempacotada para c-LC. À esquerda, corte frontal e à direita longitudinal.

As colunas microempacotadas mais utilizadas
são as de diâmetros internos de 100 à 250 µm e,
geralmente, possuem 15 cm de comprimento. Por
possuírem menor diâmetro interno, as colunas
microempacotadas apresentam cerca de 10 vezes
mais pratos teóricos do que as colunas empacotadas
destinadas a LC convencional. Isso pode ser explicado
através da equação de van Deemter (constituída
pelos termos A, B e C), a qual estabelece que a
altura equivalente a um prato teórico é dependente
basicamente de quatro fatores: dispersões devido aos
múltiplos caminhos (termo A), dispersão devido à
difusão longitudinal (termo B) e dispersões devido
à resistência à transferência de massa na fase móvel
(termo Cm) e na fase estacionária (termo Cs), sendo esses
os fatores que contribuem para o alargamento da banda
cromatográfica. Desta forma, quanto menor o diâmetro
da coluna, menor a dispersão do analito no interior da
mesma e, então, maior será a sua eficiência[5].
Uma vez que os sorventes de preenchimento
utilizados em LC convencional podem ser também
utilizados para colunas microempacotadas, existe uma
ampla faixa de sorventes disponíveis comercialmente
para micro-LC; dentre eles os mais usados em colunas
microempacotadas são as fases reversas como o C8 e C18[6].
Embora já existam diferentes fases estacionárias
para colunas empacotadas miniaturizadas, disponíveis
120

comercialmente, a variedade, quando comparada às
disponíveis para LC convencional é menor. Isto é
devido à diminuição do D.I da coluna, o que requer o
uso de partículas de tamanho reduzido para promover
um aumento da eficiência da coluna. Entretanto, isto
provoca diminuição da permeabilidade da fase móvel e,
consequentemente, aumento da pressão. Isto dificulta o
emprego de colunas com partículas menores que 3 µm
requerendo equipamentos que trabalham com pressões
mais elevadas que as usuais ou, alternativamente, o uso
de partículas mais porosas em comparação às disponíveis
comercialmente.
A tecnologia de partículas contendo um “núcleo
fundido” (introduzidas por Advanced Materials
Technology, Inc., em 2006), resultou em uma mudança
nas colunas de LC, pois introduziu-se partículas de sílica
de alta pureza de 3 µm de diâmetro com um núcleo
sólido e um invólucro poroso, causando um aumento
da eficiência e operando em contrapressões moderadas.
O sucesso dessas partículas de núcleo fundido evoluiu
resultando nas partículas superficialmente porosas,
chegando à partículas com diâmetro de 1,7 µm. Estas
operam com cerca de metade da pressão em relação às
partículas totalmente porosas. Ainda assim, embora a
baixa pressão com o uso de partículas, esta dimensão
requer o uso de equipamentos dimensionados para
pressões mais elevadas, ou seja U-HPLC. Nos últimos
anos essas partículas de dimensões sub-2µm (diâmetro
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):117-133
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inferior a 2 microns) tem sido empregadas em nano-UHPLC, sendo este um desenvolvimento relativamente
novo no mundo da cromatografia líquida e que tem
impulsionado avanços recentes em várias áreas,
especialmente em proteômica[7].
Fanali et al. utilizaram partículas C18 Kinetex®
(2,6 μm) para empacotar uma coluna de 100 μm
D.I x 10 cm para a separação de onze polifenóis e três
metilxantinas utilizando nano-LC. Os autores obtiveram
um bom desempenho cromatográfico, o que permitiu a
determinação dos compostos estudados no extrato de
chá. Além de ser uma alternativa de menor consumo de
solvente e amostra, apresentou melhor desempenho em
termos de capacidade de resolução e tempo de análise
quando comparada a coluna empacotada com partículas
sub-2 μm (100 μm D.I x 10 cm), Figura 3[8].
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A fim de se obter não só fases que sejam
constituídas de materiais mais permeaveis, porosos
e seletivos, mas também com diferentes polaridades,
com o objetivo de permitir a separação de uma grande
variedade de compostos com elevada eficiência, os
grupos de pesquisa tem desenvolvido novas partículas
de fases estacionárias para esse tipo de coluna.
Dentre as novas alternativas de fases estacionárias
destacam-se as colunas empacotadas com materiais
poliméricos, colunas empacotadas com grafeno,
nanoparticulas, dentre uma infinidade de materiais
desenvolvidos, utilizando a sílica como suporte e
funcionalizados com diferentes materiais[9,10].
Não só o tamanho das partículas e o diâmetro
interno do tubo influencia na eficiência das colunas
miniaturizadas como também o método de preenchimento

Figura 3. Cromatograma de uma mistura de padrões de polifenois e metilxantinas (10 μg/mL). Coluna capilar (100 μm D.I × 10 cm) empacotada
com partículas de C18 Kinetex® (2.6 μm); vazão de 1200 nL/min. Comprimento de onda linha solida (inferior) e linha pontilhada (superior) igual a
200 and 280 nm, respectivamente[8].
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):117-133
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das mesmas, pois caso não se mostre perfeitamente
adequado, as colunas não apresentarão bom desempenho
cromatográfico. O empacotamento das colunas pode ser
feito através de três técnicas: empacotamento a seco,
empacotamento por fluido supercrítico e a técnica de
empacotamento com partículas em suspenção. Esta
última técnica é a mais empregada, tanto no preparo de
colunas convencionais, como no preparo das colunas
microempacotadas[11].

4. Colunas Monolíticas

Uma coluna monolítica (Figura 4) é constituída
de um monólito; a palavra “monolith” é derivada da
palavra grega mono que significa “único” e lithos, a
“pedra”. Em termos cromatográficos, representa uma
única haste contínua de material poroso[12].
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As colunas monolíticas têm sido amplamente
empregadas devido a sua morfologia, por ser uma rede
composta de macroporos e mesopores, a qual resulta
em um material com alta permeabilidade. A presença
de macroporos (Figura 5) permite elevado fluxo da fase
móvel e transporte de massa[13,14].
As colunas monolíticas são preparadas “in situ”
em capilares de sílica fundida ou tubos de aço inoxidável
via polimerização radicalar, e têm a vantagem de não ser
necessário a etapa de empacotamento. Em comparação
com as colunas de partículas convencionais, as colunas
monolíticas atraem interesse significativo devido à sua
facilidade de preparação e ao rápido transporte de massa.
No entanto, alguns problemas podem ser encontrados
na preparação, tais como encolhimento ou dilatação do
monólito[15].

Figura 4. Esquema de uma coluna monolítica para c-LC. À esquerda, corte frontal e à direita longitudinal.

Existem dois tipos principais de colunas
monolíticas: as baseadas em sílica e as baseadas em
polímero[13,16]. Entre estes, as colunas monolíticas à
base de polímero são mais fáceis de preparar quando
comparadas aquelas à base de sílica.

utilizados como fase móvel, pois os polímeros
orgânicos tendem a dilatar. Dentre os polímeros
orgânicos mais utilizados estão os baseados em
acrilatos, acrilamidas, estirenos, divinil benzeno, entre
outros[17-19].

As colunas monolíticas baseadas em polímeros
orgânicos são as mais utilizadas, devido à facilidade
do seu preparo. Um dos principais inconvenientes da
utilização dessas colunas é a instabilidade das fases
estacionárias na presença de solventes orgânicos,

A preparação das colunas monolíticas à
base de polímero consiste em fazer uma mistura
homogênea de polimerização contendo monômeros,
agentes porogênicos e um iniciador permitindo que a
polimerização ocorra por calor ou irradiação.
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A grande vantagem das colunas monolíticas
baseadas em polímeros é conter um maior número de
macroporos a mesoporos, o que resulta em elevada
permeabilidade, baixa contrapressão e análises mais
rápidas[17].

Figura 5. Imagem de MEV de coluna monolítica PS-OC-DVB.

Os polímeros mais utilizados são o estireno[18,19]
e o metacrilato para preparar colunas monolíticas de
fase reversa (RP)[17]. Aydoğan[20] preparou uma coluna
monolítica trocadora iônica mista (aniônica e catiônica)
baseada em polímero à base de metacrilato, para a
separação de moléculas pequenas e ânions inorgânicos
utilizando nano-LC. Derivados de alquil-benzeno e
compostos fenólicos foram bem separados sob condições

Figura 6. Cromatograma da separação de ânions inorganicos. Condicoes experimentais: Fase móvel; 20/80% (v/v) MeOH/H2O em solução de
10mM NaClO4 (pH 6.5), e 20/80% (v/v) MeOH/H2O em solução de 10mM NaClO4 (pH 2.5), concentração da amostra: 0.3 mg/mL, Ordem de elução
(1) brometo, (2) bromato, (3) nitrito, (4) nitrato, (5) iodeto, (6) tiocianato[20].
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):117-133
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otimizadas, assim como obteve-se separação eficiente
de ânions inorgânicos explorando a coluna como uma
coluna monolítica catiônica (Figura 6).
As colunas monolíticas à base de sílica apresentam
poros menores e, por isso, são geralmente empregadas
para a separação de moléculas pequenas. Podem
ser preparadas a partir de uma grande variedade de
percussores ou da mistura deles, como o tetrametoxisilano,
metiltrietoxisilano, etiltrimetoxisilano, entre outros.
Embora apresentem boa estabilidade frente às fases
moveis orgânicas, elas apresentam como principal
inconveniente a dificuldade de adesão do monólito à
parede do tubo capilar. Entretanto, quando comparada às
colunas a base de polímeros orgânicos, elas apresentam
menor estabilidade química em faixas extremas de pH[15].
Uma nova tendência nesta área é a incorporação
de outros materiais na estrutura do monolito com a
finalidade de ampliar a área de contato, como o uso do
grafeno ou o uso de reagentes tornando o monolito mais
seletivo, como o uso de ciclodextrina para a separação
enantiomérica[21,22].
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GC pois, devido ao estado físico da fase móvel, os
coeficientes de difusão da fase móvel e estacionária
são significativamente mais baixos em LC quando
comparado a GC[23].
A grande vantagem das colunas OT em LC é sua
elevada permeabilidade e menor influência da dispersão
convectiva. Através da equação estendida de Golay
(Equação 1), pode-se entender melhor a influência
da difusão na eficiência da coluna. Os três termos na
equação extendida de Golay, representam a difusão axial
(Dm), o equilibrio lento da fase móvel (Cm), o equilibrio
lento da fase estacionária (Cs) e a velocidade linear (µ).
H=

d2
2 ⋅ B ⋅ Dm
+ 2 ⋅ ( Cm + Cs ) ⋅ f ⋅µ i (Eq. 1)
µi
Dm

De acordo com a equação de Golay a altura
do prato teórico (H) é inversamente proporcional ao
coeficiemente de difusão do soluto na fase móvel (Dm) e
diretamente proporcional à espessura do filme (df ).

5. Colunas Tubulares Abertas

Embora as percebidas vantagem das colunas OT
estimulam sua utilização com vantagens em relação
à HPLC convencional, o emprego das mesmas em LC
foi discutida somente no final da década de 70 e início
de 80. O primeiro a estudar OT em LC foi Ishii et al.[2]
empregando uma coluna OT de diâmetro interno de
50-150 µm e utilizando como fase estacionária SE30; através de estudos comparativo demonstrou que as
colunas OT apresentavam elevada eficiência em relação
às colunas empacotadas em LC.

Quando utilizadas em LC, as colunas tubulares
abertas (OTs) apresentam maior eficiência do que em

Inicialmente explorou-se o uso das colunas do
tipo WCOT (do inglês Wall Coated Open Tubular) em
que o filme da parede interna do tubo não era poroso;
posteriormente preparou-se colunas constituídas por um
filme poroso na parede interna do tubo denominadas
colunas PLOT (Porous Layer Open Tubular). À
época, e embora os resultados obtidos tenham sido
promissores, algumas limitações foram encontradas, as
quais retardaram o desenvolvimento e aceitação dessas
colunas[1,2,11].

Embora possuam as vantagens descritas, uma
das desvantagens das colunas monolíticas é a difícil
reprodutibilidade das mesmas; embora estas tenham
sido largamente estudadas, ainda assim este fato não foi
totalmente resolvido. Estas colunas, mais recentemente,
foram disponibilizadas também na escala capilar tanto à
base de sílica quanto de polímeros orgânicos[5].

As colunas tubulares abertas (OT) podem ser
descritas como colunas em que a fase estacionária está
ligada covalentemente à parede do capilar e podem ser
obtidas em diferentes comprimentos, diâmetros internos
e espessuras de filme (fase estacionária). Essas colunas
são largamente utilizadas em GC e o preparo das mesmas
também é bem estabelecido, assim como seu potencial tem
sido demonstrado em diversas aplicações utilizando GC.
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Poppe[24], entre outros pesquisadores, demonstrou
a existência de limitações do emprego dessas colunas
OT em LC, destacando problemas relacionados ao
dispositivo de injeção inapropriado; os grandes volumes
extra coluna proveniente de conexões inadequadas;
a necessidade do uso de elevadas pressões e fluxos
baixos necessitando de bombas adequadas para essas
descrições, além da dificuldade de acoplamentos com
o detector. Sendo assim, essas colunas deixaram de ser
exploradas por aproximadamente 30 anos.
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principal motivo das colunas WCOT terem sido pouco
exploradas. Por outro lado, essa característica tornase ideal quando se dispõe de pequenas quantidades
de amostras, como é o caso de algumas áreas como a
proteômica, genômica, análise forense, biomédica, entre
muitas outras. Uma forma de aumentar a área superficial
de contato da fase estacionaria, quando assim desejar,
seria empregar fases mais espessas, para com isso
aumentar a capacidade de carga de massa da coluna[26].

Nas colunas do tipo WCOT (Figura 7) a fase
estacionária é composta de um material não poroso,
geralmente imobilizado na parede do capilar ou
aderido a ele a partir do processo de “cross-linking”.
A utilização da mesma, em cromatografia gasosa, já
está bem consolidada. Essas colunas também vem
sendo bastante exploradas na eletroforese capilar, e na
eletrocromatografia capilar. Tsuda, et al., 1978[25] foi o
primeiro a obter êxito em realizar separações eficientes,
empregando colunas WCOT LC; mesmo assim, pouco
se tem explorado a aplicação das mesmas em LC.

As fases estacionárias mais empregadas em
colunas WCOT são as mesmas que tem sido utilizadas
em cromatografia gasosa, sendo um polímero líquido
de polisiloxano (PDMS) o mais utilizado. A partir desse
polímero pode-se produzir uma grande quantidade de
novas fases pela inserção de novos grupos funcionais
nos grupos pendentes dos siloxanos como, por exemplo,
fenil e ciano. Tal como o PDMS, vários outros tipos de
revestimentos têm sido desenvolvidos e investigados,
como é o caso do GeO2-PDMS, Al2O3, polipirrol, SiO2,
ZrO2, TiO2, TiO2-PDMS, 3-mercaptopropiltrimetoxilanosilica e β-ciclodextrina, entre outros diversos formatos
propostos[27].

A espessura da fase estacionaria em uma coluna
WCOT é mais fina que nas colunas PLOT; assim a área
superficial de contato onde ocorre as interação analito/
fase estacionária é ainda menor, conferindo a essas
colunas baixa capacidade de amostra. Isso consiste no

As fases estacionárias para WCOT podem ser
obtidas pelo processo sol-gel ou processos alternativos
de revestimentos químicos. O preparo dessas colunas
pode se dar através de duas técnicas: recobrimento
dinâmico ou recobrimento estático. Essa última destaca-

5.1. Colunas WCOT

Figura 7. Esquema de uma coluna tubular aberta (OT) do tipo WCOT para c-CL. À esquerda, corte frontal e à direita longitudinal.
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se devido a possibilidade de se trabalhar com fases de
altas massas molares, e pela capacidade de predizer
a espessura do filme de fase estacionaria, através da
variação da concentração de polímero em solução. Além
disso, é um tipo de recobrimento pouco influenciado por
fatores externos.

5.2. Colunas PLOT

A fase estacionária das colunas PLOT (Figura 8)
proporciona uma maior área superficial para interação
com a fase móvel e, assim, as moléculas do soluto que se
encontram dissolvidas na fase móvel podem migrar (por
meio dos processos de partição ou adsorção) de forma
mais efetiva para a fase estacionária, resultando em
maior capacidade de transporte de massa em comparação
às WCOT. A Figura 9 ilustra uma imagem obtida por
microscopia eletrônica de varredura (MEV) de uma
coluna PLOT típica.
As colunas PLOT apresentam como principal
vantagem sobre a WCOT o fato da retenção do analito
ser aumentada uma vez que a área superficial do filme na
parede da coluna é ampliada devido à maior porosidade.
Vale ressaltar também que neste tipo de coluna o número
de pratos teóricos não é tão elevado, porém isto não é de
suma importância uma vez que a retenção dos compostos
nestas colunas é baseado no processo de adsorção e
na rápida transferência de massa devido a elevada
permeabilidade.
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Nos últimos anos, as colunas OT do tipo
PLOT emergiram como ferramentas promissoras
em cromatografia líquida[28,29]. OT têm um consumo
extremamente baixo de solventes, e permite maior
sensibilidade ao usar espectrometria de massas por
ionização por electrospray (ESI-MS)[30]. Colunas OTs
têm recebido atenção devido ao seu bem sucedido
desempenho na análise cromatográfica de compostos de
elevada massa molecular tais como proteínas e peptídeos,
com alta capacidade de pico e boa sensibilidade em
sistemas nano-LC-MS / MS[29,31-35].
Em 2007, Karger et al. reintroduziu o uso de
colunas PLOT em LC, preparando uma coluna PLOT de
10 µm id baseada em poli(estireno-co-divinilbenzeno)
(PS-DVB) ligado covalentemente à parede do capilar
de silica fundida e obtendo alta eficiência para
separação de peptídeos. Além disso, as colunas PLOT
não exigem conexões especiais (frit) facilitando o uso
dos sistemas instrumentais miniaturizados disponíveis
comercialmente como nano-LC e cLC[28,34,36].
Colunas PLOT PS-DVB de 10 µm id obtidas por
iniciação térmica tem sido largamente aplicada para a
separação de macromoléculas. Karger foi pioneiro na
preparação de colunas PLOT PS-DVB de 10 µm; 4,2 m
de comprimento com filmes de até ~1 µm. O mesmo
grupo desenvolveu uma nova coluna PLOT baseada em
com etilenodiamina modificada por poli (vinilbenzil
cloreto-co-divinilbenzeno)[28].

Figura 8. Esquema ilustrativo de uma coluna tubular aberta (OT) do tipo PLOT para c-LC. À esquerda, corte frontal e à direita longitudinal.
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sílica porosa de película espessa sobre a parede interna
de um capilar de sílica fundida.

Figura 9. Imagem de MEV de uma coluna PLOT PS-DVB.

Lundanes et al. empregou uma coluna (PS-DVB)
PLOT em sistema LC-MS e obteve baixo “carry-over”,
boa repetibilidade na separação de proteínas do leite
desnatado[32]. O mesmo grupo efetuou o acoplamento em
linha de colunas PLOT (PS-DVB) (~0.75 espessura µm),
em uma montagem do tipo SPE-PLOT-nano-LC-MS,
para a separação de peptídeos. Neste estudo foi possível
identificar cerca de 500 proteínas (1958 peptideos) em
uma única injeção de um extrato, correspondente a
1000 BxPC3 beta catenina de células (+/-). O mesmo
grupo realizou a digestão “on-line” de proteínas com
subsequente separação de peptídeos empregando uma
coluna PLOT (PS-DVB 10 um id) em sistema SPE online-nano-PLOT-LC-MS/MS. O sistema apresentou
“backpressure” relativamente baixa (<400 bar)[28].
Embora o uso de colunas PLOT tenha despertado
interesse na comunidade científica, pouco se tem
explorado para a obtenção de novas fases estacionárias;
os trabalhos tem se concentrado no uso de colunas PLOT
PS-DVB. Uma alternativa que tem sido discutida é o
preparo de colunas PLOT baseadas em sílica, o que é
uma alternativa vantajosa em comparação às colunas
baseadas em fase estacionária polimérica devido ao
coeficiente de difusão. Diferentes estratégias podem
ser utilizadas para o preparo de colunas PLOT baseadas
em silica, pois este tipo de fase estacionária requer mais
etapas para a deposição covalente de uma camada de
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):117-133

Colunas PLOT com diferentes fases estacionárias
tem sido pouco exploradas até o momento. Luo et al. foi
um dos pioneiros em explorar novas fases estacionárias,
o qual preparou uma coluna HILIC-PLOT (poli
(vinilbenzil cloreto-divinilbenzeno) ) 2,5 m × 10 μm
D.I funcionalizada com etilenodiamina para criar uma
fase estacionária cromatográfica de interação hidrofílica
adequada para a separação de glicanos. Esses autores
obtiveram resultados reprodutíveis e coluna com alta
eficiência para a separação de glicanos; além disso a alta
sensibilidade do sistema nanoLC / ESI / MS permitiu a
análise de glicano em baixos níveis de concentração, da
ordem de ng.L-1, Figura 10[37].
As colunas do tipo OT estão associadas a uma
fraca retenção, o que não favorece a análise de moléculas
pequenas, estando muito mais associadas a colunas
maiores e de alta capacidade. Para permitir a injeção
de μL de amostras (isto é, capacidade superior) em
colunas OT, pode ser utilizada a SPE em linha. Apenas
um número limitado de estudos exploraram variantes de
coluna SPE para acoplamento OT[28,29,31-35,38,39].

6. Colunas no formato de micro-chips

Os dispositivos de microchip são circuitos de
minúsculos canais fechados e poços, gravados em um
corpo de vidro, silício, plástico, polímero entre outros
que atuam como suporte para a fase estacionária.
O formato mais popular de uma coluna em microchip é plano devido ao uso da máquina para fabricar os
dispositivos. Os métodos empregados para produzir
o canal no dispositivo são fotolitografia, gravura,
deposição, ablação e gravação em relevo. A escolha da
estratégia tem influência no tamanho e forma do canal,
em que afeta diretamente a eficiência de separação.
O tamanho do canal em uma coluna do tipo
microchip, ou seja o diâmetro, afeta a difusão assim como
nas colunas de LC. Em canais de pequeno diâmetro, em
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Figura 10. Análise por nanoLC-ESI-MS / MS de alta eficiência de um padrão de dextrano usando uma coluna HILIC-PLOT 2,5 m × 10 μm D.I. A
concentração da amostra foi de ~ 50 fmol. Gradiente: fase móvel A (ácido fórmico a 0,1% (v / v), água a 10% (v / v) em acetonitrila) e 100% B (0,1%
(v / v) de ácido fórmico, água a 40% (v / v) em acetonitrila) e 75 min com coleta de dados, iniciada no início do gradiente. Fluxo: 20 nL / min a uma
pressão de entrada de 700 psi[37].

que os mesmos são empacotados, há menor influência
dos múltiplos caminhos (redução do termo A da equação
de van Deemter) e, no caso de canais abertos, há um
rápido transporte de massa[40].
Existem diferentes formatos de chips; os chips
transversais são constituídos de cruzamentos como
quadrático, retangular, trapezoidal, semicircular e
elíptico. A geometria não cilíndrica pode causar
problemas de dispersão axial e é mais difícil de ser
empacotado. Uma preocupação em colunas de microchip
128

empacotados é quanto ao frit, uma vez que a fabricação
destes é uma tarefa tediosa e muito difícil devido aos
vários formatos e formas usados de microchip[41].
Outra abordagem é o uso de canais abertos em
cromatografia; neste caso, a fase estacionária é inserida
diretamente na “parede do chip” usando técnicas como a
sol-gel, semelhante às usadas na preparação de colunas
tubulares abertas (WCOT e PLOT). A principal vantagem
desta configuração é a baixa contrapressão no sistema
em comparação ao canal empacotado, semelhante à
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):117-133
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observada com as colunas tubulares abertas. No entanto,
esta configuração é limitada quando se deseja determinar
baixas concentrações, considerando os baixos volumes
de injeção exigidos pelas colunas tubulares abertas e
a espessura do filme da fase estacionária. Assim, essa
configuração requer que o sistemas seja acoplado a
detectores sensíveis como um espectrômetro de massas,
MS[42].
Os microchips no formato de colunas monolíticas,
apresentam baixa contrapressão e eliminam a restrição
ao fluxo com os microchips empacotados; além disso
podem ser preparados dentro dos dispositivos da
coluna de chip através da introdução de uma mistura
de monômeros, e um iniciador radical seguido por uma
reação térmica ou fotoquímica. Uma desvantagem desses
dispositivos monolíticos é a dificuldade de obter boa
reprodutibilidade entre diferentes lotes sintéticos, como
no caso das colunas monolíticas em LC convencional
e miniaturizadas, quando comparado aos dispositivos
empacotados[43].
As colunas de micro-chip possuem os mesmos
formatos que a LC miniaturizada: as empacotadas em
que é possível explorar diferentes partículas (tamanho
de poros, diâmetro e química), as tubulares abertas
e as monolíticas, sendo uma alternativa promissora
principalmente visando diagnósticos rápidos no caso de
análises de rotinas de amostras biológicas, por exemplo.

7. Instrumentação

Um dos principais fatores que ainda limitam o
uso de colunas miniaturizadas em cromatografia líquida
é a pequena disponibilidade comercial de equipamentos
adequados para uso dessas colunas. Uma vez que o
volume ideal da amostra a ser injetada neste tipo de coluna
é muito pequeno (nanolitros a picolitros), a exigência
por sistema de injeção de nano volumes é uma limitação
grande. As bombas para impulsionar a fase móvel devem
ser capazes de empurrar nanolitros por minuto de fase
móvel, de forma reprodutível e sem pulsos. O sistema de
detecção precisa também ser miniaturizado, de maneira
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):117-133
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evitar alargamento das bandas separadas pela coluna.
Finalmente, os tubos que unem os diversos componentes
do sistema também precisam ser miniaturizados. Esta
demanda tem sido atendida de forma muito lenta, apesar
da demonstração clara das vantagens obtidas com a
miniaturização das colunas. Um grande impulso nesta
direção tem vindo do desenvolvimento das denominadas
ciências ômicas (genômica, proteômica, lipodômica,
petrolômica, alimentômica, entre muitas outras), nas
quais a cromatografia líquida miniaturizada acoplada a
espectrometria de massas, em especial a nano-LC-MS/
MS, tem encontrado uma área fértil de investigação.
Entretanto, a análise de moléculas pequenas através de
micro-LC ainda não foi contemplada, consistindo em um
nicho aberto a novos trabalhos de investigação. Uma vez
que vários trabalhos já foram publicados pelos autores
a respeito da instrumentação em geral para micro-LC,
vários dos quais neste mesmo periódico, esta parte do
trabalho será focalizada no sistema de detecção, um dos
grandes problemas ainda enfrentados pela miniaturização
em LC.
A detecção do sinal analítico após a separação
em uma coluna miniaturizada pode ser realizada
utilizando os mesmos tipos de detectores já empregados
em LC convencional. Porém, devido à diminuição das
dimensões em micro-LC os detectores também devem
ser redimensionados; por exemplo, diminuir as celas
de detecção para detectores de fluorescência e UV-vis,
a fim de evitar alargamento de banda. Assim como
na escala convencional esses detectores também são
um fator limitante, uma vez que os baixos volumes de
injeção usados restringem o número total de compostos
que podem ser analisados, já que estes devem apresentar
características específicas como, por exemplo,
fluorescência[4].
Uma solução para estes problemas é acoplar a LC
miniaturizada com espectrometria de massas; estudos
para o desenvolvimento de interfaces miniaturizadas
tem sido extensivamente explorados nos últimos anos.
A vantagem não está somente concentrada no ganho de
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sensibilidade mas também na vantagem de identificação
de falso positivo e/ou falso negativo e informações
estruturais adicionais dos compostos de interesse[30,44].
O acoplamento entre a LC convencional e a MS
faz uso de técnicas de ionização à pressão atmosférica
(API), em particular a técnica de electrospray (ESI); a
mesma tendência foi utilizada para a LC miniaturizada,
como o desenvolvimento da nano-electrospray (nanoESI)[48].
O acoplamento entre a LC miniaturizada e a
técnica nano-ESI apresenta grandes vantagens como a
elevada eficiência de ionização em função da baixa vazão
da fase móvel, resultando em ganho de sensibilidade
e detectabilidade utilizando pequeno volume de
amostra. Este tipo de acoplamento pode levar a detectar
concentrações extremamente baixas da ordem pg.L-1,
utilizando um detector de elevada resolução[35].
Embora a nano-ESI tenha sido um grande
avanço na LC miniaturizada, todas as técnicas de
API são baseadas em processos de ionização de baixa
energia, os quais geram íons moleculares protonados
ou desprotonados. Nessas técnicas, a fragmentação é
muito pequena ou mesmo inexistente. Dessa maneira,
faz-se necessário a utilização de instrumentos capazes de
realizar análise sequencial de massas (MS/MS ou MSn) a
fim de se obter alguma informação estrutural acerca dos
compostos em estudo.
Uma outra opção seria utilizar o EI em LC, uma
vez que geraria maior fragmentação quando comparada
às técnicas API, facilitando a identificação dos analitos.
Porém, o problema encontrado no acoplamento LC e
MS empregando EI é o excesso de solvente que entra na
fonte de íons com o uso de colunas operando a vazões
convencionais de fase móvel (0,2 a 1,0 mL min-1). Sendo
assim, possivelmente com o uso de um sistema LC
miniaturizado essa desvantagem seria diminuída.
Recentemente Cappiello[45] têm explorado o
acoplamento LC-EI/MS realizando o acoplamento
direto (sem interface) de coluna em escala nano na
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fonte de EI[45-47]. As vantagens desse acoplamento
direto são a alta tolerância a sais e outros solventes
não voláteis, a diminuição do efeito de matriz, além da
simplicidade instrumental, embora esta ainda está em
estado inicial e ainda assim enfatizando o uso de colunas
microempacotadas, e não tubulares abertas[45].

8. Aplicações

A cromatografia líquida miniaturizada, como cLC
e nano-LC, têm sido amplamente utilizada em diversas
áreas como alimentícia, farmacêutica, ambiental, e
proteômica, entre outras.
Dentre essas áreas, devido à disponibilidade
restrita de amostras, muito se tem explorado o uso dessas
técnicas em amostras biológicas. O recente emprego
das colunas PLOT em nano-LC demonstra o uso dessa
combinação para separação de amostras biológicas
complexas em alta resolução como a separação de
peptideos de um mistura de BSA, caseína, Lys-C
utilizando uma coluna PLOT de PS-DVB de 10 µm id x
200 cm em um sistema nano-LC-ESI-MS[48].
Hetzel et al. desenvolveu um método de
quantificação rápido para a determinação de 11 fármacos
antineoplásicos em amostras de lenços umedecidos e
os resultados da validação do método mostraram um
limite instrumental de quantificação entre 0,0068 e
0,0488 ng mL-1 usando um volume de injeção de 4,25 μL.
Neste caso, comparado com os métodos convencionais
de LC-MS, o LOQ instrumental obtida poderia ser
diminuída para todas as substâncias analisadas[49].
O uso de colunas monolíticas modificadas com
novos materiais tem sido descrito na literatura. Liu et al.
preparou uma coluna monolítica baseada em sílica e
modificada com nanopartículas, obtendo uma coluna
com eficiência de até 116,600 N / m para a separação de
peptídeos da albumina de soro bovino (BSA) empregando
cLC-MS/MS obtendo com cobertura de sequências de
proteínas de 81,9%, sugerindo a sua potencial aplicação
em proteômica[22].
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Hickert et al. desenvolveu um método para análise
de multi-micotoxinas em amostras de milho utilizando
micro LC-MS/MS com um tempo total de análise
de 9 min e o consumo de solvente abaixo de 0,3 mL,
mostrando não somente que o método é econômico mas
também as vantagens de utilizar a LC miniaturizada[50].

O desenvolvimento de novos e mais adequados
equipamentos voltados para esta área, assim como
colunas mais eficientes, robustas e seletivas, deverão dar
uma grande impulso na miniaturização da cromatografia
líquida nas próximas décadas.

Estas e outras aplicações recentemente relatadas
na literatura demonstram o potencial da cromatografia
líquida miniaturizada em várias áreas de aplicação.

Os autores agradecem os auxílios da FAPESP
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INSTITUTO INTERNACIONAL DE CROMATOGRAFIA

O Instituto Internacional de Cromatografia (IIC) possui como uma de suas principais missões o oferecimento de
cursos de curta duração nas áreas de cromatografia e técnicas relacionadas.
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 pósgraduados 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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BIBLIOTECA IIC

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.

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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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

Normas para publicação de artigos no Scientia Chromatographica (a versão detalhada está disponível em
nosso portal www.scientiachromatographica.com).

Escopo

Scientia Chromatographica publica trabalhos em todas as áreas da Cromatografia, incluindo GC (colunas capilares,
empacotadas, preparativas), LC (convencional, HPLC, U-HPLC, Prep-LC, micro-LC, nano-LC, TLC, PC), SFC (colunas empacotadas
ou capilares), Técnicas Acopladas (GC-MS, LC-MS, SFC-MS, LC-GC, SFE-CE, GCxGC, LCxLC) e Técnicas de Preparo de Amostras
(SPME, SBSE, MEPS, QuEChERS, LLE, MAE,SPE, LLE, etc.). A partir de 2012 o Scientia publica os seguintes formatos de artigos:
• Artigos Originais de Pesquisa
• Comunicação (“Short Communication”)
• Artigos de Revisão Crítica
Os artigos de Revisão Crítica deverão antes de sua submissão serem discutidos com um dos co-editores mais
relacionados ao assunto em questão. Devem conter uma contribuição nova a respeito de um assunto de grande interesse
atual, incluindo uma discussão a respeito das vantagens e desvantagens do mesmo. O Scientia não publica apenas relato de
artigos descritos na literatura, sem uma discussão crítica sobre os mesmos.
Os artigos Originiais de Pesquisa deverão conter resultados de laboratório e/ou teóricos, que signifiquem uma
contribuição expressiva para a área de técnicas de separação, seja ela conceitual, na instrumentação, ou na aplicação.
Os artigos do tipo Comunicação deverão ter a mesma qualidade dos artigos Originais, porém devido a seu caráter de
comunicação preliminar usualmente são de menor extensão.

Envio do Artigo

Os artigos deverão ser encaminhados para periodico@scientiachromatographica.com. Os artigos do tipo Revisão
deverão antes de seu envio pelo website ter o aval de um dos co-Editores do periódico, caso contrário não serão avaliados.
Todos os artigos, independentemente do formato, deverão ser submetidos exclusivamente ao Scientia, com o entendimento
de que eles não foram anteriormente submetidos, não estão sendo e não serão posteriormente publicados em outro veículo.
Autores que utilizarem tabelas, ilustrações, figuras, ou textos contendo mais de 25 palavras, anteriormente publicados em
outro periódico – sendo ou não autores do artigo – deverão obter a devida permissão por escrito do portador dos direitos
de cópia (“Copyright ”). Esse documento deverá permanecer de posse dos autores, sendo encaminhado ao Scientia, quando
solicitado.

Idioma

Os artigos, com exeção dos de Revisão, podem ser escritos preferencialmente em inglês, porém em Português e
Espanhol também serão aceitos. Os autores cujo idioma nativo não for o empregado na redação do artigo são orientados a
solicitar a colaboração de colegas fluentes no idioma, antes de enviar o artigo para o periódico.
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

Tipos de contribuições aceitas para publicação no Scientia
O Scientia Chromatographica considera para publicação quatro tipos de contribuição:

Artigos Originais de pesquisa: descrevem resultados de estudos completos. Deverão conter resultados de laboratório
e/ou teóricos, que signifiquem uma contribuição expressiva para a área de técnicas de separação, seja ela conceitual, na
instrumentação, ou na aplicação. Este tipo de contribuição é limitado a 6.000 palavras, incluindo as legendas das figuras
e as referências, e no máximo 5 tabelas e/ou figuras somados. No momento do envio da prova de impressão, caso isto
ocorra o autor será consultado se prefere revisar o artigo para enquadrá-lo em até 7 páginas, ou se prefere pagar as páginas
excedentes. O número de páginas de um artigo depende muito das figuras e tabelas do mesmo. Este critério não é aplicado
aos artigos convidados, cujo número de páginas será informado ao autor no momento do convite.
Comunicações (“Short Communication”): são artigos completos, porém que relatam resultados mais curtos,
oportunos, e/ou cuja relevância requer sua rápida publicação. Deverão ter a mesma qualidade dos artigos Originais porém,
devido a seu caráter de comunicação preliminar, usualmente são de menor extensão. Este tipo de publicação deve ter
no máximo quatro páginas impressas, incluindo todo o artigo, ou seja, tabelas, figuras e referências. O autor deve indicar
claramente que se trata de uma comunicação no topo da primeira página do artigo.
Artigos de Revisão crítica: revisões críticas sobre uma area específica das técnicas cromatográficas e relacionadas são
também consideradas para publicação. Esses artigos devem se limitar a no máximo 10.000 palavras, incluindo as legendas,
e até 10 tabelas e figuras somadas. Os artigos de Revisão Crítica deverão antes de sua submissão serem discutidos com um
dos co-Editores mais relacionados ao assunto em questão. Artigos não encaminhados desta forma serão antes enviados a
um co-Editor da área em que se enquadre para parecer e, somente então, serão enviados aos revisores, podendo atrasar
significativamente sua publicação. Devem conter uma contribuição nova a respeito de um assunto de grande interesse atual,
discutindo as vantagens e desvantagens do mesmo. O Scientia não publica apenas relato de artigos descritos na literatura,
sem uma discussão crítica sobre os mesmos.
Artigos de Alta Prioridade: são publicados no primeiro número disponível do periódico, recebendo prioridade
máxima de todo o sistema Editorial do periódico. Para justificar sua publicação como alta prioridade, os manuscritos
deverão apresentar, de forma resumida, resultados importantes de recentes desenvolvimentos na área de cromatografia
e técnicas relacionadas (espectrometria de massas, preparo de amostras, eletroforese capilar e outros). Não precisam
conter resultados experimentais detalhados, sendo limitados a 2.500 palavras e três figuras e/ou tabelas combinadas.

138

Scientia Chromatographica 2017; 9(2)

Scientia Chromatographica
EDITOR-IN-CHIEF

FERNANDO MAURO LANÇAS
Universidade de São Paulo
Instituto de Química de São Carlos
13560-970 São Carlos (SP) - Brasil
editor@scientiachromatographica.com
EDITORES ASSOCIADOS

MARIA EUGÊNIA QUEIROZ

RENATO ZANELLA

preparo de amostras

preparo de amostras

JOSÉ MANUEL F. NOGUEIRA

ISABEL C. S. FONTES JARDIM

preparo de amostras

CORPO EDITORIAL CONSULTIVO

Daniel Armstrong – EUA
Dietrich von Bauer – Chile
Fábio Augusto – Brasil
Fátima Dutra – Brasil
Flávio Leite – Brasil
Frank Svec – EUA
Harold McNair – EUA
Humberto Gómez – México
Isabel Cristina Sales Fontes Jardim – Brasil
Jailson B. de Andrade – Brasil
Janusz Pawliszyn – Canadá
Kiyoratsu Jinno – Japão
Luigi Mondello – Itália
Marcos Eberlin – Brasil
Marina Tavares – Brasil
Milos Novotny – EUA
Milton Lee – EUA
Norberto Peporine Lopes – Brasil
Phillip Marriott – Austrália
Pierina Bonato – Brasil
Quézia Cass – Brasil
Renato Zanella – Brasil

cromatografia líquida

ENDEREÇO DO PERIÓDICO

Scientia Chromatographica

ELENA STASHENKO

espectrometria de massas

FABIO AUGUSTO

cromatografia gasosa

ALEJANDRO CIFUENTES

Técnicas Eletroforéticas

ÁLVARO J. SANTOS NETO

troubleshooting

Rua Princesa Isabel, 265 - Jardim Paraíso
13.561-140 - São Carlos (SP) - Brasil
Fone/Fax: (16) 3501-4140
karen.favaro@iicweb.org / info@iicweb.org
www.scientiachromatographica.com

Ficha catalográfica elaborada pela Seção de Aquisição
e Tratamento da Informação do SBI/IQSC
Scientia Chromatographica / Associação Internacional de
Cromatografia. - vol.9 n.2 (abr./jun. 2017). São Carlos:
Associação Internacional de Cromatografia, 2017.
Trimestral
ISSN 1984-4433

CLÁUDIA ZINI

cromatografia gasosa

ELINA B. CARAMÃO

cromatografia gasosa

1. Cromatografia. 2. Lanças, Fernando Mauro, editor chefe.
CDD 543.8

ISSN 1984-4433

www.scientiachromatographica.com

2017

Volume 9 | Número 2
73

SCIENTIA CHROMATOGRAPHICA

Publicação disponível na internet:

Cromatografia Líquida no modo Column Switching para Bioanálises
Maria Eugênia Costa Queiroz, Vinicius Ricardo Acquaro Junior

83

2017 | Volume 9 | Número 2

Solventes supramoleculares: Uma alternativa na microextração em fase líquida para análises
cromatográficas
Deyber Arley Vargas Medina, Luis Felipe Rodríguez Cabal, Douglas Morisue Sartore, Adriel Martins Lima,
Álvaro José dos Santos-Neto

101 Moduladores de Fluxo para Cromatografia Gasosa Bidimensional Abrangente
Thiago Rodrigues Bjerk, Maria Elisabete Machado, Elina Bastos Caramão, Peter Q. Tranchida,
Luigi Mondello, Claudia Alcaraz Zini

117 Avanços recentes na miniaturização de colunas para cromatografia líquida
Vivane Lopes Leal, Meire Ribeiro da Silva, Fernando Mauro Lanças

Rua Princesa Isabel, 265 - Jardim Paraíso
São Carlos (SP) - CEP 13561-140
Fone/ Fax: (16) 3501-4140 | www.iicweb.org

2017 | Volume 9 | Número 2

Instituto Internacional de Cromatografia

Uma publicação do
Instituto Internacional de Cromatografia
www.iicweb.org

