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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
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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.

Moduladores de Fluxo para Cromatografia Gasosa Bidimensional Abrangente

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].
104
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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].
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):101-116
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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).
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):101-116
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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
108
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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.
109

Bjerk TR et al.

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].
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):101-116
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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-

Bjerk TR et al.

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 ).

Scientia Chromatographica 2017; 9(2):101-116

113

Bjerk TR et al.

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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