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Cromatografia Líquida: Fundamentos, 
Aplicações e Troubleshooting
AGENDA - Dia 1 
SEÇÃO 1 (Pedro López García, M.Sc., Ph.D)

8:00 am  
10:00 am

História da Cromatografia gasosa
Instrumentação:

Fase móvel
Injetor

10:00 am
10:10 am

Pausa

10:10 am
11:40 am

Forno de colunas
Colunas cromatográficas
Detectores

Práticas compendiais e o Capítulo Geral <621>
Preparo de amostra e reações de derivatização

SEÇÃO 2 Perguntas & Respostas 11:40 -12:00pm
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Cromatografia Líquida: Fundamentos, 
Aplicações e Troubleshooting
AGENDA - Dia 2
SEÇÃO 1 (Monica Piovani - Thermo)

8:00 am  
10:00 am

Identificação de problemas
Influência dos gases utilizados
Seringa
Consumíveis
Injetor

10:00 am
10:10 am

Pausa

10:10 am
11:40 am

Colunas
Detector
Problemas com picos

Manutenção básica

SEÇÃO 2 Perguntas & Respostas 11:40 -12:00pm



Pedro López García, M.Sc., Ph.D.

Cromatografia em fase gasosa
São Paulo, 2021

Pedro López García, M.Sc., Ph.D

• Mestre e Doutor em Fármaco e Medicamentos pela FCF-USP, especialização em química

analítica pela Universidad de Granada, España;

• Químico-Farmacêutico com mais de vinte anos de carreira em pesquisa, desenvolvimento,

otimização e validação de métodos analíticos no âmbito farmacêutico, cosmético,

alimentício e químico;

• Ampla experiência na caracterização físico-química de substâncias químicas;

• Solidos conhecimentos na determinação e interpretação regulatória de solventes residuais

em medicamentos;

• Autor de capítulos de livros e artigos científicos publicados em revistas nacionais e

internacionais;

• Palestrante em congressos nacionais e internacionais;

• Vivência expressiva em planejamento, elaboração, execução e gerenciamento de projetos de

estudos de estabilidade e pesquisa científica;

• Relevante conhecimento em técnicas analíticas de laboratório (LC, LCMS, GC, GCMS, HSGC,

CE, IR, CNH, KF, RMN, ICP-OES, entre outras);

• Atualmente é proprietário, comercial - cientifico de uma empresa de consultoria.



Cromatografia

A cromatografia é uma técnica de separação em que os compostos da amostra são separados de acordo com
as suas diferentes interações com a fase estacionária e a fase móvel.

Introdução:

Histórico:

Evolução histórica da cromatografia, Fase antiga.
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Cromatografia



Histórico:

Evolução histórica da cromatografia, Fase moderna.
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Introdução:

Cromatografia



Introdução:

Misturas cujos constituintes sejam
VOLÁTEIS E TERMICAMENTE ESTAVEIS

Quais misturas podem ser separadas por cromatografia 
gasosa?

Geralmente: aplicável para separação e análise de
misturas cujos constituintes tenham PONTO DE
EBULIÇÃO de até 300oC.

Cromatografia

I-

II-

III-

Introdução:

Cromatografia



Instrumentação:

Cromatografia em fase gasosa

Fase móvel: apenas carrega a amostra através da coluna. Assim é usualmente referida como
GÁS DE ARRASTE.

Requisitos:
• Inerte
• Puro
• Compatível com o detector

FID (ionização em chama)  He, H2 ou N2
TCD (condutividade térmica)  He, H2 ou N2
ECD (captura de elétrons)  Ar + 5% CH4 ou N2
NPD (nitrogênio-fósforo)  N2 ou He
Espectrometria de massas  He ou H2

Cromatografia em fase gasosa



Fase móvel:
Quanto mais puro é o gás mais caro ele é.

Grau de pureza
• 4.5 = 99,995%
• 5.0 = 99,999%
• 6.0 = 99,9999

Cromatografia em fase gasosa

Geradores de gases para cromatografia:

Vantagens
• Segurança;
• Manutenção preventiva a cada 6 ou 12 meses);
• Gases de alta pureza;
• Fácil instalação.

Desvantagens
• Custo.

Cromatografia em fase gasosa



Fase móvel:

Cromatografia em fase gasosa

Tecnologia de membrana

Adsorção por oscilação de pressão 

(PSA).

Cromatografia em fase gasosa

Membrana de troca de prótons

Fase móvel:



Cilindros de gases para cromatografia:

Vantagens
• Custo;
• Gases de alta pureza;

Desvantagens
• Segurança;
• Troca constante dos cilindros (treinamento prévio

necessário para verificar a instalação);
• Requer um espaço adequado fora do laboratório;

Cromatografia em fase gasosa

Cromatografia em fase gasosa



Sistema de purificação em línea:
Altamente recomendável instalar um sistema de purificação em línea. Água e oxigênio hidrolisam
algumas fases estacionarias ou demonstram incompatibilidade com ECD. Presença de
hidrocarbonetos aumentam a razão sinal/ruido no FID.

Cromatografia em fase gasosa

Sistema de purificação em línea:

Cromatografia em fase gasosa



Cromatografia em fase gasosa

Sistema de purificação em línea:

Velocidade linear: H = Altura equivalente a um prato 

teórico

A = Caminhos múltiplos de fluxo

B = Difusão longitudinal

C = Transferência de massa entre fases

u = Velocidade linear do gás de arraste

O valor de H pode ser minimizado

otimizando-se a vazão do gás de arraste.

Cromatografia em fase gasosa



H = A + B/u + (CE+CM) u

Colunas empacotadas

H = B/u + (CE+CM) u

Colunas capilares

Cromatografia em fase gasosa

Velocidade linear:

Injetor:

• Dispositivo para introdução da amostra.

• Vaporiza a amostra (quando em solução).

• Mistura o vapor com a fase móvel.

• Transfere a mistura para dentro da coluna.

• O mais utilizado é o tipo “split/splitless”,
injeção a quente.

• On column;
• PTV (vaporização por temperatura

programada.

Cromatografia em fase gasosa



Características da Injeção:

• Os analitos devem ser evaporados instantaneamente sem decomposição térmica.

• Observar uma margem segura da temperatura do injetor. Verificar o composto menos volátil.

• O volume de injeção deve ser adequado.

• A injeção deve ser o mais rápido possível para evitar dispersão (tailing).

Cromatografia em fase gasosa

Cromatografia em fase gasosa

Injetores do tipo injeção a quente



Cromatografia em fase gasosa

• Permite análise de amostras
concentradas.

• Bom formato de picos.

• Evita carregamento da coluna.

• Ideal para amostras voláteis e
termicamente muito estáveis.

Injetor split:

Cromatografia em fase gasosa

• Permite análise de amostras a
nível de traços.

• Precaução com o formato dos
picos.

• Ideal para amostras
semivoláteis e termicamente
estáveis

Injetor splitless:



Cromatografia em fase gasosa

Injetores do tipo injeção a frio

Cromatografia em fase gasosa

• Toda a amostra é introduzida diretamente na coluna.

• Temperatura da injeção relativamente baixa (~50°C).

• Ideal para amostras termicamente instáveis.

• Não ocorre de descriminação de compostos.

• A temperatura do injetor é a temperatura do forno;

• Contaminação da coluna por compostos não voláteis.

Injetor on column:



Cromatografia em fase gasosa

• A amostra é introduzida através do vidro insert Tipo PTV.

• Temperatura do injetor pode ser programada (rampa).

• Pode ocorrer no modo split/splitless.

• Ideal para amostras termicamente instáveis.

• Não ocorre de descriminação de compostos.

• Contaminação da coluna por compostos não voláteis.

Injetor de vaporização por temperatura programada:

Introdução da amostra:

• Injeção de líquidos.

• Injeção de gases.

• SPME (microextração por fase solida).

Cromatografia em fase gasosa



Introdução da amostra:

• Injeção liquida

Cromatografia em fase gasosa

Introdução da amostra:

Cromatografia em fase gasosa

• Injeção gasosa (técnica de headspace).

Extração de compostos orgânicos voláteis e
semi-voláteis presentes na matriz líquida ou
sólida em função de temperatura e tempo.

As variações mais conhecidas desta técnica
incluem o método do headspace estático e o
método do headspace dinâmico.

No modo estático, a amostra é armazenada
em um frasco hermético e os compostos
voláteis, após equilíbrio termodinâmico são
coletados no headspace do frasco.



Introdução da amostra:

Cromatografia em fase gasosa

• Injeção gasosa (técnica de headspace).

Coeficiente de partição (K), é a relação de
concentrações de um analito entre a fase
líquida e gasosa.

K depende da temperatura e da natureza
química da fase líquida.

O valor de K aumenta com o aumento da
temperatura.

O valor de K diminui com o aumento da
solubilidade dos analitos na fase líquida.

� �
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Introdução da amostra:

Cromatografia em fase gasosa

• Injeção gasosa (técnica de headspace).

A razão de fases (volume da fase gasosa vs
volume da fase líquida, b) tem papel
secundário... É importante na determinação
das concentrações do analito nas dois fases
em equilíbrio.

� �
��

��

Solvente = água, Temperatura = 60°



Introdução da amostra:

Cromatografia em fase gasosa

• Injeção gasosa (técnica de headspace).

� �
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K = Coeficiente de partição

β = Razão de fases

Cl = Concentração do analito na fase líquida

Cg = Concentração do analito na fase gasosa

Vl = Volume da fase líquida

Vg = Volume da fase gasosa

Valores baixos de K e β sensibilidade

A mudança de temperatura influencia os analitos
altamente solúveis (na fase líquida), as mudanças de
volume influencia os analitos pouco solúveis (na fase
líquida). Os analitos com solubilidades intermediarias
podem experimentar um efeito misto tanto do volume
quanto da temperatura.

� �
��

��

Introdução da amostra:

Cromatografia em fase gasosa

• Microextração por fase sólida (SPME).

É uma microtécnica, em que os processos de
extração e pré-concentração de analitos ocorrem
em escala dimensional que não é das mais
usuais. O dispositivo básico de SPME consiste
de um bastão de fibra ótica, de sílica fundida
recoberto com um filme fino de um polímero
(e.g., polidimetilsiloxano = PDMS, poliacrilato =
PA ou Carbowax = Cwx) ou de um sólido
adsorvente (e.g., carvão ativo microparticulado =
Carboxen).



Introdução da amostra:

Cromatografia em fase gasosa

• Microextração por fase sólida (SPME).

Consumíveis:

Cromatografia em fase gasosa

• Septos.



Consumíveis:

Cromatografia em fase gasosa

• Septos.

Consumíveis:

Cromatografia em fase gasosa

• Liners.

Os liners são a peça central do injeto em que a
amostra é evaporada e levada para a fase gasosa.

Características do liner que devem ser 
consideradas:

1. Volume;
2. Revestimento ou desativação;
3. Características de design do liner que possam

afetar o fluxo do gás de arraste através da entrada
ou vaporização da amostra.



Consumíveis:

Cromatografia em fase gasosa

• Volume do liner

Elevadas temperaturas usadas no injetor vaporizam a
amostra líquida em um gás. Esta transição de fase
gera uma mudança de volume muito significativa.

O volume da amostra gasosa depende de

- Tipo de solvente;
- Pressão no topo da coluna;
- Temperatura do injetor.

O volume do vapor deve ser pequeno o
suficiente para caber no volume do liner.

Consumíveis:

Cromatografia em fase gasosa

• Volume do liner

Se o volume de expansão for muito grande para o
liner (backflash), pode resultar em refluxo ou perda
de amostra para a purga do septo ou linhas de
ventilação, comprometendo a reprodutibilidade, a
sensibilidade e carryover de amostra.

Liners de maior volume (> 800 μL) são normalmente
usados   com tamanhos de injeção de 1 μL ou mais.

Liners de pequeno volume, geralmente são
usados   com tamanhos de injeção pequenos (<1 μL),
colunas de ID de 100 μm, amostras de gás ou ao
usar dispositivos de amostragem externos como
headspace.



Consumíveis:

Cromatografia em fase gasosa

• Volume do liner

Consumíveis:

Cromatografia em fase gasosa

• Revestimento ou desativação

• Locais ativos nos liners podem adsorver os componentes da amostra e causar cauda de pico
e perda potencial de sensibilidade e reprodutibilidade;

• Os agentes de desativação são usados   para cobrir ou reagir com os locais ativos na superfície
do vidro do liner;

• Indicado para aplicações splitless ou quando compostos ligeiramente polares devem ser
analisados.

Dimethyldichlorosilane (DMCS)



Consumíveis:

Cromatografia em fase gasosa

• Características de design do liner

Dimensões
• Liners com DE maiores são projetados para operação splitless, se encaixam firmemente e limitam o
contato da amostra com as peças de metal do injetor;
• Liners com DE menores são projetados para injeção split porque produzem menos resistência ao
transportador e fluxo dividido através da entrada;
• Liners de grande volume são usados   para injeções split com estabilidade dimensional reforçada para
uma ampla gama de taxas de divisão.

Consumíveis:

Cromatografia em fase gasosa

• Características de design do liner

Cone
Afinar ou estreitar o diâmetro interno do liner (ID) é feito para uma série de finalidades:
• A conicidade inferior foca a amostra no topo da coluna;
• A conicidade inferior minimiza o contato com as peças de metal da entrada;
• O cone central posiciona a lã de vidro corretamente;
• A conicidade superior minimiza o refluxo da amostra.



Consumíveis:

Cromatografia em fase gasosa

• Características de design do liner

Lã de vidro
Muitos liners usam lã de vidro desativada. A lã de vidro é posicionada perto do centro do liner para:
• Fornecer área de superfície adicional para volatilização completa da amostra e para minimizar a
discriminação térmica;
• Capturar componentes não voláteis e partículas de septo antes que atinjam a coluna;
• Limpar qualquer amostra da agulha da seringa, aumentando assim a reprodutibilidade e evitando o
acúmulo de resíduos de amostra no septo;
• Recomendada para injeções automáticas.

Liners com lã de vidro na parte inferior, seu objetivo principal é prender os componentes não voláteis.

A lã de vidro geralmente não é recomendada para os seguintes analitos:
• fenóis, • ácidos orgânicos, • pesticidas, • aminas, • drogas de abuso, • compostos polares reativos.

Consumíveis:

Cromatografia em fase gasosa

• Características de design do liner

Copos de vidro
Outro recurso de design usado para ajudar a volatilizar a amostra e fornecer uma boa mistura é a
incorporação de um copo de vidro dentro do liner. Os liners de copo de vidro também estão disponíveis
com lã de vidro adicional e embalagem inerte para aumentar a reprodutibilidade e limitar a discriminação
da amostra.



Consumíveis:

Cromatografia em fase gasosa

• Tipos de Liners.

Consumíveis:

Cromatografia em fase gasosa

• Tipos de Liners.



Discussão

Cromatografia em fase gasosa

Pedro López García, M.Sc., Ph.D.

peloga35@gmail.com
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Pedro López García, M.Sc., Ph.D.

Cromatografia em fase gasosa
São Paulo, 2021

Forno:

Cromatografia em fase gasosa

Além da interação com a FE, o tempo que um composto demora para percorrer a coluna depende de sua
PRESSÃO DE VAPOR (p0).

Temperatura
da coluna

Pressão de vapor Velocidade
de migração

menor tempo de 
retenção

TEMPO

TE
M

P
ER

AT
U

R
A

tI tF

TI

TF

R
Características

• Aquecimento e resfriamento rápido;
• Temperatura estável e reprodutível;
• A temperatura do forno pode variar linearmente.



Guard column (coluna de guarda, coluna de proteção):

É um pedaço de tubo de sílica fundido anexado com uma
união à frente da coluna analítica. Colunas de guarda
(coluna de proteção) são usadas para minimizar o efeito de
resíduos não voláteis na análise.

• O material deve ser desativado para minimizar as 
interações com os compostos;
• Comprimentos típicos de 5-10 metros;
• O diâmetro interno geralmente é igual ao da coluna 
analítica;
• Uma união de baixo volume deve ser usada para 
conectar a tubulação à coluna.

Cromatografia em fase gasosa

Colunas cromatográficas:

Cromatografia em fase gasosa

São tubos de grande extensão compactados em um volume pequeno, que contém a fase estacionária, onde
encontra-se depositada como um sólido ou um filme líquido.

• Coluna empacotada

• Coluna capilar
WCOT
PLOT
SCOT



Colunas cromatográficas:

Cromatografia em fase gasosa

• Colunas compactadas produzem picos largos e colunas capilares produzem picos finos.
• Colunas capilares produzem picos mais altos (alta sensibilidade de detecção).
• Picos mais finos fornecem melhor separação e tempos de análise mais curtos.

Colunas cromatográficas:

Cromatografia em fase gasosa

Parede

Suporte 
sólido

Parede

Suporte sólido

Fase líquida Comprimento

(mt)

Diâmetro 

Interno (mm)

Vazões

(mL/min)

Eficiência

(pratos/mt)

Tamanho da 

amostra

1 – 12 2 – 4 15 – 60 500 - 1000 10ng- 10µg

Coluna empacotada

Tubo de material inerte, recheado com fase
estacionária sólida granulada ou fase
estacionária líquida depositada sobre
suporte sólido.



Colunas cromatográficas:

Cromatografia em fase gasosa

WCOT: Wall-Coated Open Tubular Column (Coluna
tubular aberta de parede revestida).

PLOT: Porous Layer Open Tubular Column (Coluna tubular
aberta de camada porosa).

SCOT: Support-Coated Open Tubular Column (Coluna
tubular aberta de suporte revestido)

Coluna capilar

Tubo de material inerte, com diâmetro capilar e parede
interna recoberta com um filme fino, camada porosa ou
suporte sólido revestido de fase líquida.

Colunas cromatográficas:

Cromatografia em fase gasosa

WCOT

Em 1957, Golay demonstrou a superioridade das colunas
tubulares abertas de parede revestida (um aumento de 100
vezes ou mais na eficiência) em relação às colunas empacotadas.
Em colunas WCOT, a parede é revestida diretamente com a
camada de fase estacionária em uma espessura de filme de 0,2–
5 μm.

Comprimento

(mt)

Diâmetro 

Interno (mm)

Vazões

(mL/min)

Eficiência

(pratos/mt)

Tamanho da 

amostra

10 – 100 0,1 – 0,53 0,5 – 5 1000 - 4000 10- 1000 ng



Colunas cromatográficas:

Cromatografia em fase gasosa

PLOT:

Sugeridas pela primeira vez por Golay no final dos anos
1950. As colunas PLOT contêm uma camada porosa de
um adsorvente sólido, como alumina ou peneiras
moleculares. As colunas PLOT são adequadas para a
análise gases fixos e compostos voláteis.

Comprimento

(mt)

Diâmetro 

Interno (mm)

Vazões

(mL/min)

Eficiência

(pratos/mt)

Tamanho da 

amostra

10 – 100 0,1 – 0,53 0,5 – 5 1000 - 4000 10- 1000 ng

SCOT:

Foram introduzidas em 1963 por Halász e Horváth. Essas
colunas contêm uma camada adsorvida de um suporte
sólido muito fino (como Celite) revestido com a fase
líquida. As colunas SCOT podem conter mais fase líquida
e ter uma capacidade de amostra mais alta do que os
filmes finos das colunas WCOT. Com a introdução de
técnicas de reticulação, o uso de filmes espessos e
estáveis em colunas WCOT tornou-se possível, tornando
as colunas SCOT redundantes.

Colunas cromatográficas:

Cromatografia em fase gasosa



Colunas cromatográficas – Fases estacionárias:

Cromatografia em fase gasosa

Propriedades desejáveis:

• Baixa volatilidade.
• Estabilidade térmica.
• Inércia química.

Cromatografia em fase gasosa

Colunas cromatográficas – Fases estacionárias:



Colunas cromatográficas – Fases estacionárias:

Cromatografia em fase gasosa
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Polaridade:

A polaridade de fase estacionária é determinada pela
polaridade dos grupos substituídos e suas quantidades
relativas. A polaridade é apenas um dos vários fatores
quer afetam a retenção e separação.

* Fases estacionárias não polares têm vida útil superior
em comparação com fases polares.

* Use uma fase estacionária com polaridade similar à dos
compostos a serem analisados.

Colunas cromatográficas – Mecanismos de interação na fase estacionária:

Cromatografia em fase gasosa

Não polares:

• Interações dispersivas
(dipolo induzido-dipolo induzido)

Polares:

• Pontes de hidrogênio

• Dipolo-dipolo

• Dipolo induzido-dipolo

Outros:
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Tipo de interação
Energia requerida para 

quebrar a interação (kJ/mol)
Observação

Ponte de hidrogênio 10 - 40
Interação de hidrogênio doador e hidrogênio
receptor (-OH ou –NH)

Dipolo-dipolo 3 - 4
Interação entre dipolos fortes (grupos
eletronegativos: halógenos, -OR, -NO ou –SO)

Dipolo induzido-dipolo ---
Interação entre um dipolo forte e um dipolo
fraco (compostos facilmente polarizáveis)

Interações dispersivas 1 -10
Todos os compostos, depende do tamanho e
peso molecular

* 345 kJ/mol são requeridos para quebrar uma ligação C-C (covalente).

Colunas cromatográficas – Mecanismos de interação na fase estacionária:
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Fase estacionária Interação dispersiva Interação dipolo-dipolo Interação de ponte de hidrogênio

Metil Forte Nenhuma Nenhuma

Fenil Forte Nenhuma Fraca

Cianopropil Forte Muito forte Moderada

Trifluoropropil Forte Moderada Fraca

PEG Forte Forte Moderada

Colunas cromatográficas – Mecanismos de interação na fase estacionária:
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Colunas cromatográficas – Diâmetro interno:

Cromatografia em fase gasosa

Colunas cromatográficas – Espessura do filme:

• Filmes espessos são usados com analitos altamente voláteis;
• Filmes finos são úteis para separar espécies de baixa volatilidade;
• A retenção é proporcional à espessura do filme (isoterma).

0,1 a 0,5 μm
Menores tempos de retenção.
Pouco sangramento.
Maior temperatura de análise.
Baixa capacidade de amostra.
Altas resoluções para compostos de elevado peso molecular.

1,0 a 10 μm
Maiores tempos de retenção.
Moderado sangramento.
Menor temperatura de análise.
Alta capacidade de amostra.
Altas resoluções para compostos de baixo peso molecular.
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Colunas cromatográficas – Comprimento da coluna:

• A eficácia da coluna (N) é proporcional ao comprimento da coluna;
• Dobrar o comprimento da coluna (e sua eficiência) teoricamente aumenta a resolução em apenas 1,4 vezes 

(próximo a 1,2-1,3 na prática).

Cromatografia em fase gasosa

Elementos que afetam a separação cromatográfica:
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Otimizando a resolução:

N = Pratos teóricos efetivos

α = tR2/tR1 = fator de separação

K’ = tR-to/to = fator de retenção

Cromatografia em fase gasosa

Otimizando a resolução:

Baixo N

Alto N

* Picos finos = melhor separação;

* N muda drasticamente com o tipo e vazão do gás de
arraste, diâmetro interno e comprimento da coluna.

Eficiência
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Otimizando a resolução:

Seletividade

∗ α refere-se ao espaçamento entre picos;

∗ α depende da fase estacionaria e temperatura.

Alto αααα

Baixo αααα

Cromatografia em fase gasosa

Otimizando a resolução:

Retenção

* Longos tempos de retenção permitem melhor separação
e longos tempos de análise;

* k’ muda com diâmetro interno, espessura do filme e
temperatura do forno;

* Tipicamente K’ está entre 2 e 10.
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Detectores:

Dispositivo que avalia continuamente o material
eluido, gerando um sinal.

Sinal proporcional à concentração.

Todos destrutivos de amostra.

Os mais utilizados:

- Ionização em chama,
- Condutividade térmica,
- Captura de elétrons,
- Espectrométrico de massas.

Cromatografia em fase gasosa

Detectores:

Detector por condutividade térmica:

Baseia-se na variação da condutividade térmica entre o gás
de arraste (referência) e o gás que elui da coluna.

Bloco metálico de quatro celas interligadas em par. Por
duas passa o efluente da coluna e por duas o gás de
arraste puro.

Resposta medida como diferença de voltagem.
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Características do detector por condutividade térmica:

* Requisitos eletrônicos relativamente simples;

* Um dos mais antigos, popular e de baixo custo;

* Não precisa de gases adicionais (He e H são usados como
gás de arraste);

* Amplamente utilizado na análises de gases;

* Sensível a efeitos externos;

* Universal.

Cromatografia em fase gasosa

Detectores:

Detector por ionização em chama:

Baseia-se no princípio de que a condutividade elétrica de
um gás é diretamente proporcional à quantidade de
partículas carregadas nele.

Quando um composto elui, ele é queimado formando
íons, assim, a chama passa a conduzir corrente elétrica.

Resposta medida como diferença de corrente elétrica.

Seletivo para compostos C-H.
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Características do detector por ionização em chama:

* Detector mais amplamente usado atualmente;

* Não detecta água e alguns gases;

* Precisa de gases adicionais (H e O2 são necessários para a
formação da chama);

* Requer de gás auxiliar em colunas capilares finas;

* Robusto;

* Seletivo para C-H.

Cromatografia em fase gasosa

Detectores:

Detector por captura de elétrons:

Baseia-se no princípio de que há supressão de um fluxo de
elétrons lentos causada pela sua absorção por espécies
eletrofílicas.

Aplicação para compostos halogenados.
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Características do detector por captura de elétrons:

* Detecção de radiações;

* Argônio ou nitrogênio são os gases de arraste;

* Aplicações restritas a compostos halogenados

* Sem sensibilidade a hidrocarbonetos;

* Robusto.

Cromatografia em fase gasosa

Detectores:

Detector por espectrometria de massas:

Baseia-se no princípio de que cada composto eluido
da coluna é bombardeado por elétrons através de
uma fonte ionizante (70 eV), conseguindo fragmentar
o composto em uma grande diversidade de íons.

Seletivo, identificação através de base de dados
(biblioteca).
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Características do detector por espectrometria de massas:

* Pouco uso rotineiro;

* Requer de equipamentos auxiliares;

* Unicamente He ou H como gás de arraste;

* Requer de treinamento especifico para interpretação de
resultados (concordância com biblioteca);

* Alto custo de aquisição e manutenção;

* Especifico.

Cromatografia em fase gasosa

Comparação de detectores:
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Capítulo Geral USP-NF <621> Cromatografia – práticas compendias:

• O teste de adequação do sistema (system suitability) fornece garantias de que o sistema cromatográfico
está funcionando corretamente no momento da análise;

• Garante que o procedimento e a instrumentação estão funcionando dentro das expectativas antes da
análise das amostras de teste;

• Considere o desenvolvimento de requisitos de adequação do sistema que medem efetivamente o
desempenho do método;

• USP e FDA indicam que "ajustes" das condições operacionais para atender aos requisitos podem ser
necessários e aceitáveis sem revalidação, enquanto "modificações" não são aceitáveis sem revalidação

• Quando um ajuste é uma modificação?

Cromatografia em fase gasosa

System suitability:

Alterações permitidas

• Comprimento da Coluna;
• Diâmetro interno;
• Espessura do filme;
• Vazão do gás de arraste;
• Volume de injeção;
• Temperatura do forno.

Capítulo Geral USP-NF <621> Cromatografia – práticas compendias:
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System suitability:

 Comprimento da coluna: ± 70%;

 Diâmetro interno da coluna: ± 50%;

 Espessura do filme (GC capilar): -50% a + 100%;

 Vazão do gás de arraste: ± 50% [Nota— Quando a monografia especifica um parâmetro de velocidade linear, o
ajuste de velocidade permitido é entre + 50% e -25%, desde que o sistema de gás de arraste possa ser mantido
sob controle nos pontos de ajuste desejados];

 Volume de injeção e split: O volume de injeção e o split podem ser ajustados se a detecção e a repetibilidade
forem satisfatórias.

Capítulo Geral USP-NF <621> Cromatografia – práticas compendias:

Cromatografia em fase gasosa

System suitability:

 Temperatura do forno (Isotérmico): ± 10%;

 Programa de temperatura do forno (GC): ± 20%
Ajustes permitidos para:

 Tempos especificados.
 Temperatura a ser mantida.
 Temperatura a ser alterada de um valor para outro.

Capítulo Geral USP-NF <621> Cromatografia – práticas compendias:



Cromatografia em fase gasosa

System suitability:

• Os ajustes devem mostrar que a cromatografia foi melhorada;

• Os ajustes não devem ser feitos nos casos em que houver falha da coluna ou mau funcionamento do
cromatógrafo;

• As condições pós-ajuste podem exigir verificação;

• Múltiplos ajustes devem ser considerados com cuidado.

Capítulo Geral USP-NF <621> Cromatografia – práticas compendias:

Cromatografia em fase gasosa

Aplicações da cromatografia em fase gasosa:



Cromatografia em fase gasosa

Tratamento de amostra (derivatização):

• As reações de derivatização possibilitam que compostos altamente polares se tornem
suficientemente voláteis e estáveis para as análises por cromatografia em fase gasosa.

• Principalmente em compostos com grupos funcionais com hidrogênio ativo:
-OH, -SH, -NH e -COOH 

Finalidade:
 Aumentar a volatilidade de compostos de interesse;
 Reduzir a adsorção no sistema cromatográfico;
 Otimizar a separação, detectibilidade e simetria do pico;
 Evitar decomposição térmica.

Tipos de reações mais comuns:

 Silanização

 Alquilação/Esterificação

 Acilação

Cromatografia em fase gasosa

Tratamento de amostra (derivatização):

Silanização

• Os derivados sililados são formados pelo
deslocamento do hidrogênio ativo nos grupos -OH, -
SH e –NH;

• Também são susceptíveis os álcoois, tióis, aminas,
amidas, cetonas e aldeídos enolizáveis;

• Seus derivados silílicos geralmente são mais voláteis,
menos polares e termicamente mais estáveis.

Reagentes comumente usados:

 BSA - N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
 BSTFA - N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide

 TMCS - Trimethylchlorosilane
 MSTFA - N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide

Os reagentes devem estar 
protegidos da umidade.
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Tratamento de amostra (derivatização):

Silanização

• Os derivados sililados são formados pelo deslocamento do hidrogênio ativo nos grupos -OH, -SH e –NH;

• Também são susceptíveis os álcoois, tióis, aminas, amidas, cetonas e aldeídos enolizáveis;

• Seus derivados silílicos geralmente são mais voláteis, menos polares e termicamente mais estáveis.

Cromatografia em fase gasosa

Tratamento de amostra (sinalização):
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Tratamento de amostra (derivatização):

Alquilação/esterificação

• Substituem-se os hidrogênios ativos por grupos
alifáticos ou alifático-aromáticos (grupos benzila);

• O principal uso deste modo de derivatização é
melhorar a cromatografia de compostos como ácidos
orgânicos livres;

• As reações de alquilação podem formar éteres,
tioéteres, tioésteres, n-alquilaminas, amidas e
sulfonamidas;

• Esses derivados possuem excelente estabilidade e
podem ser armazenados por longos períodos de
tempo.

Reagentes comumente usados:

 TMPAH - Trimethylanilinium hydroxide in methanol
 4CB - 4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride

 BF3 - Boron trfluoride
 PFBBr – Pentafluorobenzyl bromide

A alquilação é usada
principalmente como a
primeira etapa para
derivatização posterior.
Refrigerar os reagentes.

Cromatografia em fase gasosa

Tratamento de amostra (alquilação/esterificação):
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Tratamento de amostra (derivatização):

Acilação

• A acilação é a conversão de compostos com
hidrogênios ativos (como -SH, -OH e -NH) em
tioésteres, ésteres e amidas, respectivamente,
formando um derivado de ácido carboxílico;

• O principal uso é formar compostos que
cromatografam melhor e têm maior detectabilidade
do que a molécula original;

• A adição de um grupo perfluoro irá melhorar a
detectabilidade se um detector de captura de
elétrons for usado.

Reagentes comumente usados:

 MBTFA - N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
 TFAA - Trifluoroacetoic anhydride

 HFBA - Heptafluorobutyric anhydride
 TFAI - N-Trifluoroacetylimidazole

Os produtos ácidos gerados na
reação geralmente necessitam
ser removidos antes da injeção

Cromatografia em fase gasosa

Tratamento de amostra (acilação):
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Troubleshooting: Procedimento 
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Cromatografia Gasosa

Especialista de Produtos e Aplicações
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• Identificação de problemas;

• Influência dos gases utilizados;

• Seleção de colunas e consumíveis;

• Problemas no formato dos picos;

• Prevenção de problemas

Objetivos



Como identificar problemas?

Sistema de dados

Gás de arraste Forno

Coluna Capilar

Injetor

Detector

The world leader in serving science

Antes de chegar
ao GC:

Gás de Arraste:
Influência dos gases utilizados



Gás de Arraste

• O principal objetivo do gás de arraste é transportar a amostra pela coluna. 
É a fase móvel e deve ser inerte e não interagir quimicamente com a amostra

• Um objetivo secundário é proporcionar uma matrix adequada para
detecção dos compostos

•Gases mais comuns utilizados em GC:
Hidrogênio – (explosivo)
Hélio – Inerte
Nitrogênio
Argônio

• Muitos problemas começam com a qualidade dos gases;

• Mesmo com o uso de gases puros, é importante lembrar de todas as conexões;

• Verifique regularmente os filtros, troque sempre antes da indicação de saturação 
ex: faça uma programação de manutenção preventiva.

• Utilize apenas empresas especializadas para os gases, e quando tiver novas 
linhas lembre de purgar por pelo menos 1h. 

Gás de arraste

Cromatogramas 
de diferentes 

tubos de cobre 
sem a purga incial. 



Gás de arraste

Requisitos:

CUSTO - Gases de altíssima pureza podem ser muito caros.

COMPATÍVEL COM DETECTOR Cada detector demanda um gás de arraste específico 
para melhor funcionamento.

C
U

S
T

O

PUREZA

A
B

C
A = 99,995 % (4.5)

B = 99,999 % (5.0)

C = 99,9999 % (6.0)



Filtros para linha de gás

Linha de base



O que você precisa quando compra/recebe um GC:

• Alterações na linha de base;

• Danificações na coluna;

• No caso de detector FID ele pode não acender;

Possíveis problemas
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Antes de chegar
ao GC:

Seringa

Tipos de agulha



• Para um desempenho ideal de uma seringa de GC, recomenda-se que o volume de 

injeção seja pelo menos 10% do volume da seringa. 

• Para demonstrar isso, um volume de injeção de 1μL foi realizado 20 vezes utilizando 

seringas de diferentes volumes e uma mistura de Grob modificada com 10 ppm (10 μg / 

mL) em iso-octano. Os gráficos mostram a área do pico para 2-Octanona.

Volume de injeção da seringa





Cuidados com as seringas

A vida útil da seringa pode ser significativamente

aumentada seguindo os procedimentos de boas práticas

abaixo:

• Lave a seringa diariamente com  solvente em que as 

amostras sejam solúveis, como metanol e acetonitrila por 

exemplo

• Após utilizar a seringa, limpe com 3 a 5 volumes de 

solvente

• Evite movimentar o êmbolo quando a seringa está seca

• Nunca mergulhe a seringa em solventes que possam

danificar as marcações

• Nunca troque o êmbolo de seringas não gas-tight pois ele

é fabricado juntamente com a seringa para funcionar

corretamente. No caso de seringas gas-tight eles podem

ser substituidos.

The world leader in serving science

Antes de chegar
ao GC:

Reutilização de Vials, tampas e septos

Impacto negativo da lavagem e reutilização de elementos considerados 
consumíveis descartáveis em Cromatografia.



Lavagem de vials e outros consumíveis.

• As boas práticas de laboratorio indicam que os 
vials, tampas e septos são artigos consumíveis
descartáveis e devem ser substituídos e 
descartados com a amostras após o uso.

• Lavadoras de laboratório, desenhadas para 
limpeza de vidrarias em geral, também estão
sendo utilizadas para limpeza de vials, com a 
intenção de utilizá-los novamente. 

• Esta limpeza gera dano físico ao vidro além de ser 
um método ineficaz para remoção de 
contaminantes dos mesmos.

Os efeitos negativos da lavagem de vials

• È importante lembrar que o vidro tem aparência de material 
sólido e liso porém é uma material poroso. 

• Esta porosidade é minúscula, no entanto, grande o suficiente 
para acomodar contaminantes de amostras anteriores, 
detergentes de laboratório ou mesmo resíduos de água e 
solventes.



Efeitos físicos após a lavagem

• Variação por Evaporação
• Amostra 1: 

• Vial usado e lavado, borosilicato transparente, 12x32mm, perfil rosca 
9mm 

• Amostra 2: 

• Vial usado vidro borosilicato ámbar, 12x32mm, perfil rosca 9mm

• Amostra 3: 

• Vial novo vidro borosilicato transparente 12x32mm, perfil rosca 9mm

Com as 3 amostras foram usadas tampas novas de polipropileno 
com septo de PTFE/Silicone

(Referência C4000-54B marca National Scientific)

Efeitos físicos após a lavagem

• Evaporação à temperatura ambiente
• Vials com metanol foram deixados à temperatura ambiente por uma hora.  

• O peso inicial foi medido em balança analítica de 4 casas.

• Os vials foram colocados em bandeija de amostras e deixados à temperatura 
ambiente por 7 días. Após os 7 días foram pesados novamente na mesma
balança analítica. 

• (Peso final temperatura ambiente).

• Foi calculada a perda de volumen em gramas (g) baseados na diferença
entre o peso inicial vs. Final

• Evaporação a alta temperatura
• Os vials foram posteriormente incubados a 40°C por 24 horas.

• Os  vials foram pesados novamente e o resultado foi o peso  a temperatura 
ambiente para calcular a perda de volume a 40°C em gramas. 



Perda de amostra em vials usados vs. novos
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Muestra 1

Vial transparente re-lavado
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Muestra 2

Vial ambar re-lavado

1 week RT ∆

24 hour 40°C ∆
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Muestra 3

Vial Novo C4000-1W 

1 week RT ∆

24 hour 40°C ∆

Re-utilização do Septo

• Avaliação de Septo Novo vs. Usado:
• 10 vials novos de perfil 8-425, foram cheios com metanol 100% e fechados com

uma tampa nova de polipropileno perfil 8-425 com um septo novo de 8mm de 
PTFE/Silicona pre-cortado.

• Ao mesmo tempo, 10 septos usados de 8mm de PTFE/Silicona foram colocados 
manualmente em tampas novas de polipropileno perfil 8-425 e posteriormente 
foram utilizadas em vials novos de perfil 8-425, que também continham metanol 
100%.

Pre-slit



Resultados de Perda de Amostra por evaporação

 -

 0,002

 0,004

 0,006

 0,008

 0,010

30 32 34 36 38 40

P
er

di
da

de
 m

ue
st

ra
(g

)

Sample Number

Septo Novo Pre-cortado 8mm

1 week RT ∆

24 hour 40°C ∆

 -

 0,200

 0,400

 0,600

 0,800

 1,000

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50P
er

d
id

a
d

e 
m

u
es

tr
a

(g
)

Sample Number

Septo Usado 8mm

1 week RT ∆

24 hour 40°C ∆

The world leader in serving science

Efeitos físicos da lavagem na superfície do 
vidro



Deterioração da superfície

• Visualmente, os vials usados e 
lavados, exibem danos na rosca e 
evidenciam erosão na sua
superfície, representada perda na 
coloração do material  
(originalmente translucido)

• A maioria dos vials apresentam
danos na rosca após serem
submetidos a multiplas lavagens.

Foto-micrografías SEM da superfície dos vials.

• Instrumento utilizado
• Hitachi TM-1000 (Microscopio de mesa) 

• Amplificação de 100x a 1500x

• Comparação da superficie do vidro
• Vial de vidro Transparente12x32mm 

• Re-lavado vs. Novo 

• Vial de vidro Ambar12x32mm 
• Re-lavado vs. Novo

• Diferenças na superficie depois de 
múltiplas lavagens

• Rachaduras
• Perda de pedaços
• Fraturas



Superficie do vidro transparente

Vials Novos Transparentes Vials Usados/Lavados Transparentes

Danos ao vidro



Superfície do vidro Âmbar

Danos à superficie.



Efeitos dos danos físicos nos vials

• Os efeitos que os danos físicos que observamos produzem, trazem como 

consequência os seguintes problemas:

• Mudanças nos intervalos de evaporação geram concentração de padrões e amostras alterados 

que, por sua vez, geram resultados não confiáveis.

• Perda de solvente, que por sua vez impacta a concentração da amostra e compromete a 

recuperação e também a precisão dos resultados, mesmo quando comparados com padrões 

internos.

• A mudança nas características da superfície aumenta o risco de absorção da amostra nas placas e 

riscos que se formam dentro do vial.

• O vial enfraquece e a possibilidade de sua ruptura, tanto dentro do equipamento como nas mãos do 

usuário (por exemplo, ao colocar a tampa no frasco), gera um risco iminente. Um acidente de 

trabalho devido à exposição acidental, pode levar a custos muito elevados que não justificam as 

poupanças teóricas obtidas com a reutilização dos vials.

The world leader in serving science

Comparação de Consumíveis novos e 
usados/lavados utilizando GC-MS



O experimento

• Vials transparentes e âmbar, que foram previamente utilizados e 
subsequentemente lavados várias vezes, são comparados com vials 
transparentes e âmbar novos, utilizando técnicas de GC-MS. Foi 
utilizada a mesma técnica utilizada pela National Scientific para a 
certificação de vials quanto a limpeza e ausência de partículas.

GC-MS

• Instrumento GCThermo Scientific TRACE GC

• Coluna: TraceGOLD TG-5MS 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm

• Instrumento MS :Thermo Scientific Single Quadrupole ISQ 

mass spectrometer

• Autoamostrador Thermo Scientific Triplus RSH

Extração e preparo do branco

• Injeção de Metanol

• Amostras de 1mL de metanol foram usadas como solvente branco em um número de vials de vidro.

• Amostras contidas em vials novos foram comparadas com amostras colocdas em vials usados escolhidos
aleatóriamente

• Dois tipos de vials foram usados: Transparentes e Âmbar.

• Os viales transparentes foram fabricados com vidro borosilicato Tipo 1, expansão neutra 33.

• Os vials âmbar foram fabricados com vidro borosilicato, Tipo 1, expansão neutra 51. 

• Todos os vials usados evidenciam que foram submentidos a múltiplos ciclos de lavagem.



Um branco com vial novo é comparado com dois
brancos com vials usados (âmbar)
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Variação

• O nível e variedade de picos observados entre os vials usados é muito amplo
e diferente entre eles. Desta forma não é possível saber em qual vial a 
variação aparecerá.

• Alguns vials usados apresentam níveis de contaminação muito baixos
enquanto em outros vials do mesmo lote é possível observar picos adicionais
em níveis consideráveis.

• A presença de siloxanos encontrada nos vials usados é muito maior que em
vials, tampas e septos novos.

• O processo de lavagem não é um método eficaz para a remoção de 
contaminantes que podem ser re-solubilizados no solvente usado durante a 
amostragem

Resultados de material do Septo em MS 
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Contaminação de amostra por silicone

• A borracha de silicone é usada na maioria dos septos para laboratório. O silicone é 
protegido por uma camada de PTFE (Teflon) em novos septos.

• A camada de PTFE protege a amostra contra o silicone, pois é um material resistente 
aos solventes orgânicos normalmente utilizados na Cromatografia Gasosa.

• Quando os septos são reutilizados, a camada de PTFE é comprometida pelas injeções 
anteriores, expondo a amostra ao contato com a camada de Silicone.

• A qualidade da vedação também é comprometida após múltiplas injeções quando a 
integridade do silicone é comprometida.

• O uso de septos pré-cortados pode reduzir este efeito inicialmente, no entanto, você 
poderá ver os mesmos efeitos ao longo do tempo.

Efeito nos Instrumentos GC-MS 

• Após 3 execuções de 10 réplicas com frascos e selos usados e 
novamente lavados, o desempenho do equipamento de Cromatografia 
Gasosa começou a se deteriorar.

• O Liner de injeção foi inspecionado e apresentavam contaminações. 
Alguns foram vistos como fragmentos escuros que possivelmente vieram 
da camada de silicone dos septos

• A deterioração dos septos, não só causa contaminação à amostra, mas 
também é a causa do tempo de parada sofrido pelo equipamento, para 
substituição de liner e outras manutenções, que se material novo for 
usado, não seria necessário com tanta frequência. 
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Problemas no Injetor

Filtros de 

Split



Septo
• Troque regularmente:

• Diariamente, semanamente, mensalmente de acordo com a 
necessidade;

• Siga os procedimentos;

• Segue próativo e não reativo.

• Benefícios:

• Previne vazamentos;

• Previne contaminação;

• Garante reprodutibilidade e resultados de qualizade.

• Diferenças entre os fabricantes:

• Cada fabricante de septos tem as suas especificações para:

• Material

• Temperatura,

• Numero máximo de injeções

• Selecione o septo de acordo com a aplicação.

• Erro mais comum: apertar demais o septo

Septo



Septo

Cromatogramas e espectro típicos de sangramento de septos

Pode ser de septo do GC ou de vials

Injeção

• Etapa de transferência de amostra

• Como a amostra se move na coluna

• Como líquido via seringa
• Vaporização Flash

• Split, Splitless

• Líquido frio
• Cool on-column, Large volume (LVI), Programmable Temperature (PTV) 

• Técnicas Não-liquidas
• Purge & trap, Headspace, Gas sample loop 

• Independentemente da técnica de introdução, a etapa de otimização da  injeção é 
absolutamente essencial para uma boa cromatografia!



Injeção

• A injeção deve ser realizada sem discriminação

• Vaporização completa e homogênea

• O volume do liner deve ser maior que o volume da amostra vaporizada

• Superfície quimicamente inerte

• É essencial concentrar a amostra porque os analitos se ampliam à medida que se 
movem pela coluna

• O que acontece se for executado incorretamente?

• Baixa exatidão

• Baixa precisão

Injeção

• Solvente

• Ajuste a temperature do forno inferior a temperature de ebulição de 
todos os analitos e do solvent (aproximadamente 20°C inferior)

• Analito

• Se o ponto de ebulição do solvente for muito inferior ao ponto de 
ebulição do primeiro analito, ajuste a temperatura do forno 
abaixo do ponto de ebulição desse analito

7 May 2021 52

• Como concentrar os analitos

COLD TRAPPING



Split

• Vantagens

• Amostras concentradas

• Fácil de otimizar

• Ideal para amostras sujas

• Desvantagens

• Possível discriminação

• Não é uma técnica para análise de 
traços

• 7 May 2021 53

To GC

Out Split 
Vent

• A taxa de split determinará a quantidade de amostra 
analisada e se correlacionará diretamente com as áreas 
de pico. Aumentar split para diminuir o valor da amostra.

0 10

20:1 Split

100

40:1 Split

Impacto da taxa de Split

7 May 2021 54

• Aumentar a taxa split diminui a área do pico (quantidade da amostra)



• Split Injection of n-alkanes (C4-C44)

0 min 8   16 24        32

Use 
internal 

standards

Use 
internal 

standards

• High Molecular Weight Discrimination

Split

7 May 2021 55

Utilização de lã de vidro

• Porquê?

• Aumento da área de superfície aquecida

• uxilia a vaporização completa e homogênea da amostra líquida
• Retém de material não volátil da amostra

• Limpa a ponta da agulha após a injeção

• Posicionamento da lã



Laminar Cup     

Liner de Split

• Wool aids 
vaporization

• Excellent 
vaporization 
and 
reproducibility

• Standard 
split liner

• Split Liner w/ Wool Split LinerFocusLiner™

Injeção Splitless

• Vantagens:

• Utiliza o mesmo injetor

• Maior tempo de contato com o injector 
melhor a vaporização

• Análise de traços

• Desvantagens:

• O tempo de contato com o injector favorece
a degradação térmica

• Backflash

• Difícil de otimizar

Out Split 
Vent

To GC

• O objetivo é maximizar a quantidade de amostra transferida para a 
coluna, mantendo a concentração e a integridade da amostra 
adequadas.



Splitless Liner Designs

Optimizing Splitless Injections

• Factors Affecting Performance

• Splitless hold time

• Solvent focusing

• Solvent boiling point 

• Solvent polarity
• Incomplete vaporization due to autosampler injection

Optimized



How long should your splitless hold time be?

• Approximately one inlet liner volume

• Shorter is generally better than longer

Splitless Hold Time

Maximize amount of sample transferred while minimizing solvent

Backflash – Fluxo acima do adequado

• Liner Volume = Length x πr2

Liner  A = 78.5mm X 4.0mm (ID not OD)

Volume = 7.85cm x π x 0.2cm2

Volume = 0.986cc or 986 µµµµL

Liner B = 72mm x 4.0mm (ID not OD)

Volume = 7.2cm x π x 0.2cm2

Volume = 0.905cc or 905 µµµµL

Subtraia aproximadamente a quantidade de lã de vidro; além

disso, volume não vazio - deve levar em conta o volume de gás de 

arraste



Fluxo acima do adequado: Volume de vapor dos 
solventes

Cálculo



Flashback

Efeitos:
• Picos fantasmas

• Cauda

• Quantificação irregular

Prevenção:
• Escolha um solvent com massa molar alta

• Conheça o volume do seu liner

• Conheça o volume de expansão

• Diminua a temperature do injetor

• Aumente a pressão no injetor

Injector Impact

Septum Bleed

Contamination



330°C

1.4 pA

Post Injection Maintenance

R = 1.3

Liner
• Troque regularmente:

• Diariamente, semanamente, mensalmente de acordo com a 
necessidade;

• Siga os procedimentos;

• Previna entrada de contaminações.

• Inspecione outros componentes críticos:

• Septo, o-ring, ferrules;

• Verifique se o material é compatível com a aplicação:

• Grafite vs. Grafite/Vespel

• Aço inox, silcosteel, SilTite

• Selecione o liner de acordo com a aplicação:

• 3mm vs. 4mm de diâmetro interno:

• Split vs. Splitless

• Empacotado vs. Não empacotado

• Deactivated
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Colunas

• Simtomas comuns:
 Alto sangramento

 Instabilidade na linhad de base

 Formato de pico ruim

 Baixa resposta

 Perda de resolução

 Variações no tempo de retenção;

 Perda de compostos

Problemas com a Coluna

• Soluções:

 Condicionar a coluna;

 Trocar a coluna;

 Verificar o fluxo do gás de arraste;

 Trocar o liner;

 Trocar septo;

 Verificar a qualidade do gás / 
Utiliar tubulação pré-tratada

• Causas:

 Amostras sujas;

 Vaporização imcompleta das 
amostras;

 Septo ruim;

 Compostos não voláteis;

 Alta quantidade de amostras;

 Temperatura de operação muito 
alta;

 Baixa qualidade dos 
gases/contaminação na linha



Colunas Capilares

71 Proprietary & Confidential | authoremail@thermofisher.com | 21-October-2020

• Desenvolvida em por Marcel Golay, que
apresentou o primeiro tratamento teórico para
a performance das colunas capilares.

• Mas, sua teoria não foi muito utilizada até os
anos 80 quando os tubos de silica fundida
foram desenvolvidos.

A coluna

• As colunas capilares funcionam separando analitos por meio de dois 
modos principais, interações físicas e químicas.

• Na ligação química, um analito interage com a fase estacionária da coluna 
e é ligado a ela por meio de uma variedade de mecanismos. Para quebrar 
essas ligações e permitir que o analito progrida através da coluna, a 
energia é adicionada aumentando a temperatura do forno do GC.

• Em interações físicas, os analitos são separados bloqueando fisicamente o 
caminho do fluxo através da coluna, de forma que certos analitos passem 
mais facilmente do que outros.



Tipos de coluna

• Existem três tipos principais de colunas, Capilares, PLOT e Empacotadas.

• Capilares – De longe o tipo de coluna mais comum, geralmente feito de tubo de 
sílica fundida (vidro) estirado. Tubos de metal estão disponíveis para aplicações 
de alta temperatura.

• Comprimento: Entre 5m – 100m com 15m a 30m sendo as mais comuns. 

• Diâmetro Interno: 0.10mmID a 0.53mmID. Tamanhos mais comuns 0.18, 0.25, 0.32 e 0.53mmID.

• Espessura de Filme: Entre 0.1um a 3um. Espessuras mais comuns 0.25, 0.50 e 1.0dF.

• PLOT – Porous Layer Open Tubular Column são usadas principalmente para 
análises de gases fixos, onde os analitos precisam ser fisicamente desacelerados 
para separação.

• Comprimentos entre 5m – 30m com 15m a 30m sendo as mais comuns. 

• Diâmetro interno: 0.32mmID a 0.53mmID. 

• Espessura do filme: 5um a 50um. 

• Empacotada – Não é mais usado amplamente, mas ainda está comumente 
disponível. Usado principalmente para análises de gás.

• Comprimento entre:1-10 pés de comprimento

• Diâmetro interno: 2-4mmID e 1/8”.Tamanhos comuns 2.1mm, 1/16” e 1/8”.

• Espessura do filme: Essas colunas são compactadas da forma mais completa possível.

Column Types

Capillary PackedPLOT
WCOT – Wall Coated Open 
Tubular, also known as Thin 
Film columns.

Porous Layer Open Tubular. 
SCOT (support layer open 
tubular) is nearly identical 
but the packing is coated 
with a liquid phase.

Polyimide coating

Drawn fused silica 

Liquid Stationary Phase

Polyimide coating

Drawn fused silica 

Porous zeolite base 
sometimes  coated with a 
liquid phase

Polyimide coating

Drawn fused silica 

Packed columns contain 
diatomaceous earth or 
zeolites like Tenax or 
Molecular sieves.



• Corte da coluna:
• Antes de condicionar ou durante a manutenção

• Remove contaminações e sítios ativos

• Coluna Guarda:
• Retém compostos não voláteis

• Desativada sem revestimento

• Integrada ou anexada

• Utilize um mix de teste:
• Testa o poder de separação e atividade da coluna

• Utilize periodicamente e salve os resultados

Componentes do Sistema – Manutenção da Coluna

Instalação da Coluna



Considerações dentro do Forno



Quando trocar um ferrule

• Não aperte demais a conexão

• Garanta que o ferrule esteja limpo antes de usar para evitar contaminações

• Você pode aquecer o ferrule antes de usar

• Sempre troque o ferrule quando for instalar a coluna (no injector e no detector) 

• Utilize o ferrule correto para a coluna que será instalada

Como minimizar problemas causados por ferrule



• Condicionamento da coluna:
• Verifique a temperatura máxima de operação da fase estacionária;

• Ajuste a temperatura do injetor

• Verifique o fluxo da coluna e se há vazamentos

• Desconecte de alguns detectores

Condicionamento da coluna



Sangramento da coluna

Parâmetros da coluna



• As colunas de guarda protegem a coluna analítica de 
contaminações;

• Se e quando a contaminação ocorrer a coluna de 
guarda pode ser trocada ou cortada;

• A coluna de guarda preserva a vida da coluna analítica

• Colunas de guarda permitem uma maior consistência 
nos resultados depois de um longo período de tempo.

Colunas de Guarda

Diâmetro interno da coluna (id)

Diâmetro Interno
(mm)

Resolução Velocidade Capacidade Facilidade

0.10 Muito Boa Muito boa ruim ruim

0.250
0.320

Boa Boa Boa Boa

0.530 Ruim Ruim Muito Boa Muito Boa



Comprimento da coluna

Comprimento da coluna
(m)

Resolução Velocidade

Longa
(60-100)

Alta Baixa

Média
(25-30)

Compromise Starting Point

Pequena
(5-10)

Moderada Rápido

Espessura do filme (df)

• Start with 0.25 μm

• Good compromise between high efficiency of thin films
and high capacity of thick films

• Practical operating temperatures without concern for
column bleed

• Can be optimize for speed and resolution

• For volatiles start with a thicker films

• Greater than 1.0 μm



Film Thickness

Thinner film = reduced retention resulting in:

• Sharper peaks 

• Improved signal to noise ratios

• Reduced column bleed 

• Increased maximum operating temperature

• Increased analyte interaction with the tubing 

wall

• Decreased analyte capacity

Thicker film = increased retention: 

• Increased resolution of highly volatile compounds

• Decreased resolution for late eluting compounds

• Increased elution temperature and analyte capacity

• Greater inertness

=
4

NRs
k +1

k 1

α

α-

4
x x

Efficiency SelectivityRetention

15 meters
3.7 min R = 2.05

60 meters

15.3 min
R = 4.15

30 meters

7.5 min R = 2.91

� The maximum amount that can be injected without significant 
peak distortion

 Column capacity increases with :

 film thickness

 temperature

 internal diameter

 stationary phase selectivity

 If capacity is exceeded, results in :

 peak broadening

 asymmetry

 overloading

Column Capacity



Resumo

Resolução Capacidade Robustez Velocidade Notas

Diminuição do ID Improves 
efficiency 0.25 
mm columns 
most popular

Aumento df if K’ < 
10

Also increased 
inertness and 
elution 
temperature

Diminuição df if K’ 
>10

Decreases 
elution 
temperature.  
More activity 
Less column 
bleed

Dobrar o 
comprimento da 
coluna

Increases Rs 
by Square root 
of the 
efficiency

• Sempre manter o registro de uso da coluna;

• Verificar a temperatura máxima antes de condicioná-la e no desenvolvimento 
dos métodos;

• Após utilizar a coluna, fechar as pontas para evitar a entrada de ar;

• Seguir as recomendações do fabricante para condicionamento.

Recomendações
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Detector

Quais os detectores?

FID

TCD
NPD

ECD

FPD



Visão geral dos detectores

Detector Respons
e Type

Detected Species Selectivity Sensitivity Typical Applications

Flame Ionization 
Detector (FID)

Universal (to 
Carbon)

Organic Compounds na ppb Wide applicability. Most used in 
Chemical/Petrochemical, 
solvents purity

Thermal Conductivity 
Detector (TCD)

Universal Organic and Inorganic 
compounds

na ppm Most used in Chemical/ 
Petrochemical for inorganic 
gases and light hydrocarbons (in 
series with the FID) 

Electron Capture 
Detector (ECD)
(with Ni63 
radioactive source)

Selective Electronegative groups such 
Halides, Oxygen containing 
groups (Nitrates, Peroxides)

Up to 106  vs C, 
depending on the 
number of 
electronegative 
groups

ppb/ppt Chlorinated Pesticides, 
Halogenated VOC, PCB

Nitogen 
Phosphorous 
Detector (NPD)

Selective Nitrogen and Phosphorous 
containing organic 
compounds (no response for 
Ammonia!)

25000 N vs C
75000 P vs C

ppb Phosphorated Pesticides, 
Herbicides, Triazines, 
Explosives, Ammines 

Flame Photometric 
Detector (FPD) 

Selective Phosphorous, Sulfur, Tin 
containing compounds 
(depending on the filter) 

106 P vs C 
106 S vs C
(quadratic response)

ppb/ppm Phosphorated Pesticides,  Sulfur 
compounds in petrochemical 
samples, Phosphin

Pulsed Discharge 
Detector (PDD)

Universal Organic and Inorganic 
compounds 

na low ppb High Purity Gases

Detector de Ionização por Chama (FID)

• O hidrogênio é misturado com o 
fluxo da coluna na parte de 
baixo do jet e o oxigênio é 
adicionado em volta do jet

• A chama de hidrogênio fica no 
tip, que também funciona como
catodo e é elétricamente
isolado do corpo do detector

• O eletrodo coletor fica sobre o 
tip

H2 +make-up

Ceramic
jet

air

Column effluent



F I D 

• Princípios de operação

Combustão de 

compostos orgânicos em 

uma chama oxidante

CH + O         CHO+ + e-

O campo elétrico entre 

o jet e o eletrodo 

coletor

Voltagem -300V

Coleta dos íons 

gerados na chama

Corrente  pA

Para melhores performances um fator importante é uma 
boa combustão

• Sujeira no Jet: 
• Caso isto ocorra a chama não acenderá e você ouvirá um barulho diferente

• Para resolver você deve seguir o procedimento de limpeza do jet indicado pelo fabricante do equipamento

• Pedaços de coluna ou ferrule que contaminam o detector
• Remover a coluna e o jet e verificar se não há acumulo de grafite e pedaços de coluna

• Caso a chama não esteja acendendo você deve primeiramente verificar o fluxo dos gases, a pureza dos gases (principamente com novos 
fornecedores) e contaminações

Problemas no FID
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Problemas com picos

O que é Pico fantasma?

• Pico no cromatograma
• Identidade desconhecida e/ou
• Aparência inconsistente entre as corridas

• Principais causas possíveis:
• Condicionamento insuficiente da coluna

Algumas impurezas na coluna eluem durante a análise

• Contaminação no injetor
A contaminação do injetor é vaporizada e entra na coluna

• Contaminantes no gás de arraste 
ou da tubulação do gás de arraste



Pico fantasma
Teste para causa:

• Condicionamento insuficiente da coluna

• Pico fantasma aparece somente uma vez

• Repita as injeções da mesma amostra e verifique a repetibilidade

• Contaminação no injetor

• Pico fantasma aparece consistentemente

• Injete pequena quantidade de solvente e verifique os picos que não sejam do 

solvente

• Com injeções repetidas da amostra o tamanho do pico fantasma diminui

• Contaminante no gás de arraste ou da tubulação do gás de arraste

• Aparece mais como nível alto de ruído do que como pico

Pico fantasma

Ações Corretivas:

• Condicionamento insuficiente da coluna

• Execute condicionamento suficiente da coluna (até a temperatura máxima da análise)

• Contaminação no injetor

• Se o tamanho do pico fantasma não diminuir significantemente, aumente a temperatura do 

injetor, e injete o solvente repetidamente até desaparecer o pico fantasma

• Troque o liner

• Troque o septo

• Contaminação do gás de arraste ou da tubulação de gás

• Instale filtro de peneira molecular na linha de gás de arraste

• Troque a tubulação



Deriva na Linha de Base

• Movimento ascendente e/ou descendente da linha de base do cromatograma

• Não confundir com o sangramento normal da coluna

• Causas possíveis:

• Contaminação da coluna por resíduos semi-voláteis

• Sangramento excessivo da coluna

• Detector não foi estabilizado

Como verificar as causas

Contaminação da Coluna

• Misturas para Teste: 

• Álcool exibe efeito de cauda no pico se a coluna estiver contaminada

• FAME e hidrocarbonetos não são afetados pela contaminação a menos que 

esteja muito contaminada

• Corte 0.5 m – 1 m do lado do injetor e teste



Como verificar as causas

• Sangramento excessivo da coluna:

• Execute o programa de temperatura sem injeção (corrida de branco) 50 oC 

limite de temperatura isotérmico a 10 a 20 oC/min, mantenha na temperatura final 

por 10 min.

• Perfil : 

• Sem ou pequeno aumento da linha de base nas regiões de temperaturas mais 

baixas

• Aumento agudo a 30 - 40 oC abaixo do limite de temperatura superior

• Linha de base horizontal na região isotérmica

• Ausência de picos

Deriva na Linha de Base
Ações Corretivas:

• Contaminação da Coluna

• Corte 0.5 m – 1 m da coluna do lado do injetor

• Lave a coluna com volume grande de solvente (NÃO para fase estacionária não-

ligada)

• NÃO é o mesmo que injetar volume grande de solvente

• Condicione a coluna (com temperaturas altas) por cerca de duas horas para 

colunas capilares (NÃO MAIS)

• Sangramento excessivo da coluna

• Substitua coluna se o sangramento for inaceitável

• Previna expor ao oxigênio, ácidos minerais e base durante análise ou 

armazenamento

• Previna expor por muito tempo a coluna capilar a altas temperaturas



Efeito Cauda

• Pico com cauda é causado pelo fato da molécula se movimentar mais devagar 
ao longo da coluna do que a maioria dos compostos

• Causas possíveis:

• Contaminação da coluna e injetor por resíduos não voláteis

• Volume morto devido a instalação incorreta do liner ou coluna

• Compostos ativos que estão interagindo com sítios ativos no injetor ou coluna

• Fase estacionária não muito adequada para amostra

• Coeluição de dois picos

normal cauda

Pico com cauda

Teste para causa:

• Contaminação da coluna e injetor
• Veja o Teste para Contaminação na Deriva de Linha de Base

• Volume morto
• Pico com cauda é mais severo para os picos que eluem primeiro

• Atividade do compostos
• Normalmente a cauda é mais severa nos picos que eluem depois

• Fase estacionária não muito adequada para amostra
• Troque a coluna com fase estacionária de polaridade diferente



Pico com cauda

Ações Corretivas:

• Contaminação da coluna e/ou injetor

• Para coluna, veja slide anterior

• Para injetor, substitua por um liner novo, silanizado

• Volume morto

• Reinstale liner e coluna com mais cuidado

• Atividade do composto

• Use liner inerte/silanizado

• Use coluna limpa

Ausência de Picos
Teste para causa:

• Causas possíveis:

• Saída do detector não está conectada apropriadamente ao sistema de dados

• Gás de arraste com fluxo muito baixo ou sem através da coluna

• Seringa entupida

• Se utiliza auto-amostrador

• Volume de amostra insuficiente no vial

• Posição errada de vial

• Injeção no injetor errado

• Coluna quebrada

• Coluna instalada no injetor ou detector errado



Teste para causa:

• Causas possíveis:

• Saída do detector não está conectada apropriadamente ao sistema de dados

• Gás de arraste com fluxo muito baixo ou sem através da coluna

• Seringa entupida

• Se utiliza auto-amostrador

• Volume de amostra insuficiente no vial 

• Posição errada de vial

• Injeção no injetor errado

• Coluna quebrada

• Coluna instalada no injetor ou detector errado

Ausência de Picos

Teste para causa:

• Verifique conexão do detector (ou sistema GC) ao sistema de dados

• Sem fluxo da coluna

• Verificar se o fluxo com a coluna instalada no injetor e não ao detector, insira a 
outra ponta num solvente (hexano, acetona). Se tiver fluxo na coluna, irá 
aparecer bolhas

• Cheque se a coluna não está quebrada

• Verifique o fornecimento de gás de arraste

• Verifique a seringa

• Encha a seringa e observe se pinga o líquido

• Verifique com uma seringa nova

• Auto-amostrador

• Verifique a posição do vial e volume da amostra

Ausência de Picos



Teste para causa:

• Injetor Errado

• Repita injeção tomando cuidado de injetar no injetor configurado

• Coluna quebrada

• Verifique o fluxo da coluna

• Use o detector de vazamento de gás

• Instalação incorreta da coluna

• Verifique a instalação da coluna

Ausência de Picos

Ausência de Picos

• Certifique o fornecimento de gás de arraste

• Localize se há danos na coluna e reconecte coluna

• Limpe a seringa ou substitua por uma nova

Ações Corretivas



• Principais causas possíveis:

• Mudança na velocidade linear de gás de arraste

• Mudança nas condições de temperatura de coluna

• Vazamento no septo

• Mudança no solvente da amostra

Mudança no tR

• Verifique os parâmetros de velocidade linear de gás de arraste e temperatura da coluna no método

• Verifique o septo

• Checar a especificação do septo quando ao número máximo de injeções

• Compare com registro de número de injeções após instalação do septo novo. 

Testes para Causas



Deterioram rapidamente a coluna
• Fluidos biológicos

• Tecidos biológico

• Solos

• Água de descarte

• Contém alto nível de resíduos não voláteis

The world leader in serving science

Manutenção Básica



Medidas Preventivas
• Vários motivos podem causar um problema/sintoma particular

• Sempre utilize o equipamento apropriadamente

• Realize manutenção necessária

• Verifique constantemente a condição geral de operação do equipamento

• Mantenha um livro de registro

• Quantidade apropriada de amostra

Livro de Registro 
• Reserve um livro por sistema

• Deixe este próximo do sistema

• Descreva:

• Configuração do instrumento, ID, número de Série, etc.

• Registre todas as atividades 

• data, manutenção, troca de cilindro, instalação, número de injeções, nome do 

operador, etc.

• problemas, suspeitas ou algo diferente

• soluções para os problemas

• chamada de serviço e resultados 



Transform Your Science


