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RESUMO 

 

SOUZA, I. D. de. Prospecção de novos capilares revestidos internamente com líquidos iônicos para 

in-tube SPME-UHPLC-MS/MS e cromatografia gasosa bidimensional abrangente (GC × GC). 

2019. 167 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

Dentre os avanços das técnicas cromatográficas, o desenvolvimento de novas fases estacionárias 

favoreceu a seletividade e detectabilidade dos métodos analíticos. Neste contexto, os líquidos iônicos 

destacam-se como compostos inovadores do século XX, explorados principalmente como fases 

estacionárias para cromatografia gasosa (GC), cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e para 

as técnicas de microextração em fase sólida (SPME). A potencialidade dos líquidos iônicos está 

relacionada aos mecanismos de retenção/separação únicos (interações hidrofóbicas, hidrofílicas, 

iônicas, ligação de hidrogênio, complexação, entre outros) e à facilidade no ajuste das propriedades 

físico-químicas dessas moléculas durante o procedimento de síntese. Na primeira parte deste trabalho, 

líquidos iônicos poliméricos foram sintetizados, caracterizados e imobilizados quimicamente na 

superfície interna de capilares de sílica fundida. Estes capilares inovadores foram empregados para a 

microextração no capilar em linha com a cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada à 

espectrometria de massas sequencial (in-tube SPME-UHPLC-MS/MS) para a determinação online dos 

endocanabinóides, anandamida (AEA) e 2-aracdonoilglicerol (2-AG) em amostras de plasma de 

pacientes com a Doença de Parkinson (DP). A inserção de longas cadeias alquílicas no cátion 

imidazólico favoreceu interações hidrofóbicas, por outro lado os anéis imidazólicos combinados com 

os ânions halogenetos favoreceram interações polares e ligações de hidrogênio com os 

endocanabinóides. Tais capilares promoveram a exclusão de compostos endógenos da matriz biológica 

e baixas pressões no sistema analítico. O método inovador desenvolvido apresentou linearidade na faixa 

de concentração de 0,05 a 100 ng mL-1, precisão e exatidão variando de 1,6 a 14% (coeficiente de 

variação) e 19,6 a 13,2% (erro padrão relativo), respectivamente. Por isso, o método in-tube SPME-

UHPLC-MS/MS é adequado para a determinação de AEA e 2-AG em amostras de plasma de pacientes 

com DP. Na segunda parte deste trabalho, colunas capilares de alta estabilidade térmica contendo 

líquidos iônicos complexados com íons Ag+ foram desenvolvidas, caracterizadas e empregadas na 

segunda dimensão do cromatógrafo gasoso bidimensional abrangente (GC × GC) com detector de 

ionização de chama (FID) para a separação multianalitos de diferentes classes (alcanos, alcenos, 

alquinos, dienos, ésteres, cetonas, aldeídos, terpenos e graxos poli-insaturados). Na primeira dimensão 

foi empregada a coluna capilar apolar Rtx-5MS (5% difenil/95% dimetilpolissiloxano), a qual propiciou  

mecanismo de separação baseado na volatilidade dos analitos. Quando comparada com a coluna 

SUPELCOWAX10, as colunas utilizadas na segunda dimensão [(C10MIM)(MIM)Ag+][NTf2
-

]/[C10MIM+][NTf2
-] (1,2 m x 0,25 mm x 0,15 µm) e (0,9 m x 0,25 mm x 0,15 µm) propiciaram picos 

estreitos e adequada seletividade favorecendo a separação dos analitos, cujas interações foram baseadas 

na complexação entre as insaturações das moléculas e os íons Ag+ presentes nos cátions do IL-Ag+. As 

separações cromatográficas empregando as colunas ILs-Ag+ apresentaram boa resolução 

cromatográfica na segunda dimensão para a separação dos analitos 1-hexino e 3-hexino, n-pentano e 3-

metil-1,4-pentadieno e butanal e 2-butanona, os quais coeluiram na coluna comercial. O tempo de 

retenção dos ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa (PUFAs de C14: 0 a C18: 3) foi proporcional 

ao número de insaturações contidas na estrutura desses analitos. Em resumo, este estudo apresentou o 

desenvolvimento de uma promissora geração de colunas analíticas para GC ×GC contendo IL a base de 

íons Ag+  

 

Palavras-chave: 1. Microextração em fase sólida. 2. Líquidos iônicos. 3. In-tube SPME. 4. 

Cromatografia gasosa multidimensional. 5. Fase estacionária. 6. Prata  



 

 

ABSTRACT 

 

SOUZA, I.D. Development of new capillaries coated with ionic liquids for in-tube SPME-UHPLC-

MS / MS and comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC × GC). 2019. 167 f. Thesis 

(Doctorate) - Faculty of Philosophy, Sciences and Letters of Ribeirão Preto, University of São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2019. 

 

Considering the advances in chromatographic techniques, the development of new stationary phases 

has improved the selectivity and detectability of analytical methods. In this context, ionic liquids have 

been in the spotlight as innovative compounds of the 20th century: they are mainly applied as stationary 

phases for gas chromatography (GC), high-performance liquid chromatography (HPLC), and solid-

phase microextraction (SPME). The benefits of ionic liquids are related to their unique 

retention/separation mechanisms (hydrophobic, hydrophilic, ionic interactions, hydrogen bonding, and 

complexation, among others) and to the possibility of tuning their physicochemical properties during 

the synthesis procedure. In the first part of this study, polymeric ionic liquids were synthesized, 

characterized, and chemically immobilized on the internal surface of fused silica capillaries. These 

innovative capillaries were used for capillary microextraction in line with ultra-high performance liquid 

chromatography coupled to tandem mass spectrometry (in-tube SPME-UHPLC-MS/MS) for online 

determination of endocannabinoids, anandamide (AEA), and 2-aracdonoylglycerol (2-AG) in plasma 

samples from patients with Parkinson's Disease (PD). Introducing long alkyl chains in the imidazole 

cation favored hydrophobic interactions; on the other hand, combining the imidazole rings with the 

halide anions elicited polar interactions and hydrogen bonds with the endocannabinoids. These 

capillaries promoted exclusion of endogenous compounds from the biological matrix and low 

backpressures in the analytical system. The linearity of this innovative method ranged from 0.05 to 100 

ng mL-1, whereas the precision and accuracy ranged from 1.6 to 14% (coefficient of variation) and from 

19.6 to 13.2% (standard error deviation), respectively. Therefore, the in-tube SPME-UHPLC-MS/MS 

method is adequate for AEA and 2-AG determination in plasma samples from patients with PD. In the 

second part of this study, high thermal stability capillary columns containing silver-based ionic liquid 

stationary phases were developed, characterized, and applied in the second dimension of a 

comprehensive two-dimensional gas chromatograph (GC × GC) with flame ionization detector (FID) 

to separate alkanes, alkenes, alkynes, dienes, esters, ketones, aldehydes, terpenes, and polyunsaturated 

fatty acids. When the Rtx-5MS × [(C10MIM)(MIM)Ag+][NTf2
-]/[C10MIM+][NTf2

-] column set was 

employed, the separation in the first dimension was based on the volatility of each analyte; the 

separation mechanism in the second dimension was strongly influenced by π-complexation between the 

silver ions and the double or triple bonds of the analytes. Compared to the SUPELCOWAX10 column, 

the [(C10MIM)(MIM)Ag+] [NTf2
-]/[C10MIM+][NTf2

-] (1.2 m x 0.25 mm x 0.15 μm) and (0.9 m x 0.25 

mm x 0.15 μm) columns provided narrow peaks and unique selectivity, which improved separation of 

the analytes in the second dimension. The chromatographic separations using the silver-based ionic 

liquid columns presented exceptional chromatographic resolution in the second dimension for the 

separation of the analytes 1-hexyne and 3-hexyne, n-pentane and 3-methyl-1,4-pentadiene, and butanal 

and 2-butanone, which coelute when the commercial benchmark column is used. The retention times 

of the polyunsaturated fatty acids (PUFAs of C14: 0 to C18: 3) were proportional to the number of 

unsaturation within the structure of these analytes. In summary, this study presented the development 

of a promising generation of silver-based capillary columns for GC × GC experiments. 

 

Keywords: Solid phase microextraction. 2. Ionic liquids. 3. In-tube SPME. 4. Multidimensional gas 

chromatography. 5. Stationary phase. 6. Silver 
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1 Capítulo 1 

 

 

 Introdução 

 

 

Os líquidos iônicos emergiram como uma classe promissora de compostos inovadores 

do século XX cobrindo uma ampla faixa de aplicações. Os líquidos iônicos utilizados na sua 

forma nativa, modificada, polimerizada, complexado com diferentes centros metálicos ou 

combinado com outros tipos de materiais têm gerado avanços científicos significativos em 

inúmeras áreas. 

Capilares de líquidos iônicos inovadores hifenados às técnicas in-tube SPME-UHPLC-

MS/MS e cromatografia gasosa bidimensional abrangente (GC × GC) foram os temas centrais 

dos dois trabalhos principais de doutorado descritos nesta tese em três capítulos. 

O Capitulo 1 descreve os principais temas e técnicas analíticas utilizadas em ambos os 

trabalhos como por exemplo, o uso de líquidos iônicos na química analítica (item 1.1.1), 

fundamentos teóricos das técnicas in-tube SPME (item 1.1.2) e GC × GC (item 1.1.3).  

O Capítulo 2 descreve o procedimento de síntese, caracterização e aplicação de líquidos 

iônicos poliméricos como sorvente em capilares de sílica fundida. Estes capilares foram 

avaliados no método in-tube SPME-UHPLC-MS/MS para a determinação dos 

endocanabinóides, anandamida e 2-aracdonoilglicerol, em amostras de plasma de pacientes 

com Doença de Parkinson. Uma introdução destacando a relevância destas determinações (item 

2.1.1) bem como uma revisão bibliográfica do uso dos líquidos iônicos poliméricos nas técnicas 

de microextração em fase sólida (item 2.1.2) foram descritas na introdução deste capítulo. Este 

trabalho foi desenvolvido na sua totalidade no laboratório de química analítica da professora 

Dra Maria Eugênia Queiroz Nassur, localizado no Departamento de Química da USP (campus 

de Ribeirão Preto). 

O Capítulo 3 descreve a síntese e aplicação de uma nova fase estacionaria de líquidos 

iônicos contendo íons Ag+. Esta fase estacionaria foi utilizada no preparo de colunas capilares 

2D para GC × GC. Tais capilares apresentaram desempenho superior na separação de 

hidrocarbonetos e compostos oxigenados de baixa massa molecular quando comparado com as 

fases comerciais a base de polietilenoglicol. A introdução do capítulo 3 descreve a importância 

da determinação desses analitos (item 3.1.1), faz uma breve revisão bibliográfica sobre a 

prospecção de novas e seletivas fases estacionarias GC × GC (item 3.1.2) e apresenta um breve 
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histórico da motivação do uso de Ag+ em colunas capilares (item 3.1.3). Este trabalho resultou 

em uma nova geração de colunas GC × GC com a seletividade diferenciada inerente aos íons 

Ag+ para uma ampla gama de analitos. Este trabalho foi desenvolvido durante período de 

intercâmbio (bolsa estágio de pesquisa no exterior, BEPE - FAPESP) no laboratório do 

professor Dr Jared L. Anderson (USA).  

Nesta tese, a descrição da nomenclatura abreviada dos líquidos iônicos foi realizada 

com base na tendência comum dos trabalhos publicados na literatura. Os substituintes 

alquílicos dos cátions foram descritos pela letra C juntamente com o número subscrito 

indicando o tamanho da cadeia carbônica. Por exemplo, C10 foi utilizado para designar o 

substituinte decil, C4 para o butil, M para metil, Bz para benzil, Ph para fenil, etc. O elemento 

seguinte tratou da descrição da classe do líquido iônico: IM para imidazólio, VIM para 

vinilimidazol, P para fosfônio, N para amônio, Py para piridínio, etc. O tipo de ânion foi 

descrito logo em seguida: Br- para brometo, Cl- para cloreto, NTf2
- para bis 

[(trifluorometil)sulfonil]imidato e PF6 para hexafluorofosfato.  

A título de ilustração, segue dois exemplos de nomenclatura e abreviação: 

tetrafluoroborato de 1-butil-3-metilimidazólio ([C4MIM][BF4
-]) e cloreto de 1-vinilbenzil-3-

metillimidazolio ([(VBz)MIM][Cl]).  

 

 

1.1.1 Líquidos iônicos na química analítica 

 

 

Os líquidos iônicos (IL) são sais orgânicos constituídos, na maioria das vezes, por um 

cátion orgânico e um ânion orgânico ou inorgânico. Normalmente, os cátions são assimétricos 

e contem nitrogênio ou fosforo como heteroátomo (1). A Figura 1.1 ilustra os principais cátions 

e ânions comumente reportados. 

Na literatura, os IL são designados pelos os termos “ionic liquids”, “room-temperature 

IL” ou ainda “molten salts”. Este trabalho não se ateve em descrever toda a abordagem histórica 

e evolutiva dos líquidos iônicos, pois este contexto pode ser encontrado em excelentes artigos 

de revisão escrito por grupos de grandes expertise na área (2,3).  
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Figura 1.1 - Principais cátions e ânions de líquidos iônicos. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

Com relação as propriedade físico-químicas, os líquidos iônicos possuem ponto de 

fusão menor do que 100  C e, na maioria das vezes, são líquidos altamente viscosos com valores 

de viscosidade variando de 35 a 500 cP (2,4). Para fins comparativos, solventes usuais como 

por exemplo tolueno e água apresentam viscosidade de 0,6 e 0,9 cP, respectivamente (4). 

Assim, os IL se destacam-se como um grupo interessante de solvente quando comparado com 

solventes orgânicos usuais, pois apresentam baixa pressão de vapor e ponto de fulgor 

desprezível minimizando tanto as perdas por volatilização quanto a susceptibilidade a 

explosões (4). Além disso, os IL geralmente exibem alta estabilidade térmica e capacidade de 

solvatação possíveis de serem ajustadas.  

As propriedades físico-químicas dos IL dependem principalmente da natureza, 

estrutura, tamanho e combinação de cátion e ânion. Devido a ampla diversidade de 

modificações estruturais e permutações possíveis, 1018 IL podem ser obtidos teoricamente. 

Entretanto deste total exorbitante, apenas 500 tipos já foram sintetizados na prática em escala 

laboratorial e 10 deles já são produzidos em escala industrial para fins comerciais (1). 

Desde a sua descoberta em 1914, os IL rapidamente ganharam popularidade e foram 

responsáveis por brilhantes inovações em todas as áreas da ciência (5). A versatilidade desses 

materiais tem os feito alvo de pesquisas nas mais diversas áreas. A Figura 1.2, ilustra o número 

de artigos publicados entre os anos 1988-2018 contendo o termo “ionic liquids”. Esses dados 

mostram que as publicações cresceram exponencialmente desde 1914. Diariamente inovações 

referentes a modificações estruturais, propriedades e aplicações dos IL são reportadas na 
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literatura fazendo com que esses materiais sejam um tema bastante atual ainda nos dias de hoje. 

Essas publicações têm garantido um avanço tecnológico e desenvolvimento multidisciplinar, 

sobretudo no campo da Química Analítica. 

 

 

Figura 1.2 – Número de publicações contendo o termo “ionic liquids” entre o período 1988-2018. 

 

Fonte: Banco de dados do Web of Science (acessado em 23/06/2019). 

 

 

Nos parágrafos abaixo encontra-se uma breve descrição de trabalhos ilustrando 

aplicações na área da Química Analítica. 

Nos últimos anos, um desenvolvimento significativo foi direcionado para a fabricação 

e aplicação de sensores eletroquímicos baseados em líquidos iônicos. Pois, estes compostos 

apresentam excelentes propriedade eletrocatalíticas incluindo alta condutividade e ampla 

janela eletroquímica (6). Mais especificamente, líquidos iônicos têm sido utilizados como 

eletrólitos e na confecção de eletrodos (6).  

Diferentes cátions imidazólio, piridínio, pirrolidínio e amônio combinados com os 

ânions BF4
- e NTf2

- foram avaliados como eletrólitos em meios não polares para estudos 

eletroquímicos (7). Nestes estudos os autores comprovaram que diferentes combinações de 

cátions com ânions levaram a diferentes propriedades como condutividade e estabilidade 

eletroquímica.  

Numa aplicação diferente Khoshroo et al (8) preparou um eletrodo de carbono vítreo 

modificado com o nano compósito (prata nanoestruturada/[C4MIM][BF4
-]). Este eletrodo foi 
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utilizado no desenvolvimento de um sensor eletroquímico para detecção de clonazepam. O 

efeito sinérgico da combinação do nanocompósito de prata com o líquido iônico aumentou a 

corrente do pico de redução do analito. O método apresentou uma ampla faixa de intervalo 

linear e limite de detecção de 66 nM. 

Mudando o cenário de estudo, o uso de líquidos iônicos na espectrometria de massas 

tem sido um assunto bastante promissor (9).  

Líquidos iônicos foram explorados, por exemplo, como matrizes na Ionização por 

Dessorção a Laser Assistida por Matriz (MALDI-MS). Foi comprovado por Zhao et al (10) 

que combinações de líquidos iônicos com 2,5-di-hidroxibenzoato (IL/[DHB–]) e utilização com 

matriz melhorou a detecção de carboidratos por MALDI-MS. O método utilizando a matriz 

IL/[DHB–] apresentou limite de detecção de 10 fmol, cujo valor foi 2 ordens de magnitude 

menor do que com o uso de apenas DHB. 

Outro campo promissor tem sido o uso de IL como aditivos em fase móvel para 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) (11).  

Um método HPLC-UV/Vis foi desenvolvido para a determinação simultânea de iodeto 

e iodato em amostras de bebidas comerciais (12). Os resultados deste trabalho mostraram que 

o uso de [C6MIM][BF4
-] foi mais efetivo como agente de pareamento iônico do que os agentes 

convencionais tetrabutilamônio. Utilizando a fase móvel constituída de metanol: 

[C6MIM][BF4
-] 0,3 mmol L-1 12:88 (v/v), o método apresentou limites de detecção de  0,02 e 

0.03 mg L-1 para o iodeto e iodato, respectivamente.  

Em outro trabalho foi demostrado que o uso de [(CH2O-Men)MIM][Cl] e [(CH2O-

Men)C5IM][Cl], como aditivos de fase móvel, favoreceu o desempenho da coluna 

cromatográfica Chiral Astec Chirobiotic T® para a separações enantioméricas (13). 

Uma aplicação bastante interessante é o uso de líquidos iônicos como agentes de 

pareamento iônico para melhorar a ionização de analitos por eletroctrospray (ESI) (14). Wang 

et al (15) desenvolveu um método HPLC-MS/MS para a determinação de aminoácidos 

modificados com cloroformato de 9-fluorenilmetilo em amostras de urina. Neste método os 

autores introduziram uma infusão pós-coluna de líquidos iônicos dicatiônicos para melhorar a 

ionização dos analitos no modo ESI-. Essa infusão pós-coluna favoreceu a detectabilidade em 

até 100 vezes. 

Ainda na área da química analítica, os líquidos iônicos têm sido utilizados no 

desenvolvimento de novas fases estacionárias tanto para colunas cromatográficas GC (16), 

HPLC (17) quanto para sorventes nas técnicas de microextração (18).  
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Os líquidos iônicos têm permitido a confecção de fases estacionárias polares e de alta 

estabilidade térmica para separações 1D-GC e GC × GC. Surpreendentemente, estas colunas 

possibilitaram a realização de separações cromatográficas em temperaturas superiores a 300 

°C (19)(20).  

Colunas comerciais a base de líquidos iônicos SLB-IL59, SLB-IL60, SLB-IL65 e SLB-

IL111 foram avaliadas para a análise de ácido graxos de cadeia longa por 1D-GC (21). Este 

trabalho demonstrou a excelente performance das colunas SLB-IL60 e SLB-IL111 em gerar 

picos extremamente estreitos quando comparados com as fases estacionárias convencionais a 

base de polietilenoglicol (PEG). Além disso, essas colunas foram capazes de separar os 

isômeros cis-trans dos analitos, os quais coeluiram na coluna de PEG. Outros exemplos de 

avanços no que diz respeito aos uso de IL como fases estacionarias para 1D-GC podem ser 

encontrados nos artigos de revisão escritos por renomados grupos de pesquisa (16)(1)(19)(22). 

Com relação as técnicas de microextração em fase sólida os líquidos iônicos têm sido 

relatados como sorventes em diferentes aplicações (18). Excelente capacidade de sorção e 

seletividade única têm sido propiciados por meio de diferentes tipos de interações incluindo 

interações hidrofóficas, hidrofílicas, dispersivas, ligação de hidrogênio, iônicas, dipolo-dipolo 

e mecanismos exclusão. Esses sorventes inovadores são capazes de isolar e preconcentrar 

seletivamente diversos tipos analitos presentes em amostras. O item 2.1.2 (pag. 44) apresenta 

uma discussão mais detalhada deste tópico. 

Por fim, vários trabalhos referente ao uso de líquidos na química analítica foram 

descritos recentemente por Anderson e Clark na edição especial da revista Analytical and 

Bioanalytical Chemistry (23). 

 

 

1.1.2 In-tube SPME (IT-SPME) 

  

 

A microextração em fase sólida foi introduzida inicialmente no formato tradicional de 

fibras, SPME em fibra. SPME em fibra é uma técnica miniaturizada de preparo de amostra, 

não exaustiva, proposta inicialmente por Pawliszyn e co-autores em meados de 1990 (24,25). 

As principais vantagens desta técnica envolvem simplicidade na utilização e a miniaturização 

do preparo de amostra permitindo a redução do volume amostra utilizada, solventes e resíduos 

gerados (26).  
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O dispositivo comercial da SPME em fibra consiste numa espécie de seringa 

modificada, que contém um microtubo de aço inoxidável exercendo a função de uma agulha. 

Este microtubo abriga uma fibra de aproximadamente 1 cm revestida com um filme de 

polímero orgânico (fase estacionária) de 10 a 100 µm de espessura (27). A movimentação do 

êmbolo desta seringa permite que esta fibra assuma duas posições: uma recolhida dentro da 

agulha e a outra fora da agulha exposta ao ambiente. Durante a extração, esta fibra é exposta à 

solução por um período definido. A dessorção dos analitos pode ser realizada pela exposição 

da fibra diretamente no injetor do GC (dessorção térmica) ou expondo em solução adequada 

(27). 

Devido a compatibilidade e praticidade da dessorção térmica, a técnica convencional 

SPME ganhou grande aceitação e têm sido expressivamente empregada principalmente para a 

análise de compostos orgânicos voláteis ou semi voláteis por 1D-GC (28).  

Com o sucesso do acoplamento da técnica SPME em fibra com os métodos GC, 

diferentes grupos de pesquisa buscaram também o acoplamento desta técnica com os métodos 

HPLC. Uma tentativa pioneira do interfaceamento SPME em fibra com HPLC foi proposto em 

meados de 1995 (29). Contudo este interfaceamento não foi tão efetivo apresentando limitações 

tais como baixa capacidade de extração, dificuldade de automação e baixa estabilidade das 

fibras frente as fases móveis utilizadas.  

Desta forma, a técnica SPME em fibra ganhou uma variante denominada in-tube SPME 

(IT-SPME). IT-SPME foi introduzida em 1997 (30) com a proposta de não só contornar os 

problemas encontrados no acoplamento SPME-HPLC mas também de facilitar a completa 

automação do preparo de amostra hifenado com o sistema HPLC (31). Assim, IT-SPME pode 

ser considerado como um caso específico da técnica online-SPME onde todo o processo de 

extração e dessorção dos analitos é realizado no interior da coluna capilar de extremidade 

aberta. 

IT-SPME faz uso de um segmento de tubo capilar o qual está contida a fase estacionária 

ligada física ou quimicamente à superfície interna deste capilar (32). Quando comparada com 

a SPME em fibra, os capilares IT-SPME apresentam maior estabilidade mecânica e facilidade 

de automação. Por outro lado, quando comparada com as demais técnicas online-SPME que 

fazem uso de microcolunas empacotadas com partículas ao invés de capilares revestidos, IT-

SPME apresenta menor pressão no sistema analítico, maior eficiência na limpeza e reuso do 

sorvete de extração (33).  

IT-SPME pode ser acoplado ao HPLC em duas configurações.  
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A primeira configuração é denominada modo aspirar/dispensar (no inglês denominado 

como draw/eject mode). Neste modo, a coluna capilar é fixada entre o loop de injeção e a 

agulha de injeção do injetor automático do HPLC. A amostra é aspirada/dispensada por vários 

ciclos através da coluna capilar até que o equilíbrio de sorção do analito seja atingido entre a 

amostra aquosa e fase extratora. O fluxo da vazão e o número de ciclos aspirar/dispensar são 

controlados pelo injetor automático LC (32). 

A segunda configuração é denominada modo de extração contínua (no inglês 

denominado como flow-through mode). Neste modo, a coluna capilar é instalada na válvula de 

seis pórticos do sistema analítico. Esta válvula controla o acoplamento ou desacoplamento 

entre a coluna capilar de extração e a coluna analítica de separação. Este sistema pode contar 

com o uso de 1 ou duas bombas para manter o fluxo constante de fase móvel pelo sistema 

analítico. A vantagem do uso de duas bombas é a possibilidade do uso de vazões independentes 

para extrair e separar os analitos. Durante a extração, a amostra passa continuamente pela 

coluna capilar até que a quantidade de analito extraída seja suficiente para atingir a 

detectabilidade desejada do método (32). 

A capacidade e a eficiência de extração dos analitos na técnica IT-SPME depende do 

tipo de sorvente ou fase de extração utilizados. Diferentes grupos de pesquisa tem devotado a 

atenção para o desenvolvimento de diferentes materiais sorventes como por exemplo 

nanomateriais (34–36), fases monolíticas (37–39), materiais carbonáceos (40–42) e líquidos 

iônicos (43–45). O desenvolvimento e a introdução de novos sorventes tem gerado métodos 

IT-SPME com alta capacidade de sorção, boa eficiência de extração e seletividade diferenciada 

(46–48).  

 

 

1.1.3 Cromatografia gasosa bidimensional 

 

 

A cromatografia gasosa convencional (1D-GC) é uma ferramenta analítica indicada 

para a separação, identificação e quantificação de compostos voláteis em amostras complexas. 

Apesar de 1D-GC ser um sistema bastante robusto, apresenta limitações para amostras de 

elevada complexidade. Amostras petroquímicas e amostras contendo compostos organo-

halogenados, por exemplo, contêm um número muito grande de compostos com polaridade e 

pontos de ebulição muito próximos um do outro (49). Nesta situação, a utilização de apenas 1 

coluna cromatográfica em 1D-GC não é capaz de oferecer uma separação adequada de todos 
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os analitos contidos na amostra. Como resultado, cromatogramas com picos mal resolvidos e 

coeluições são observados, Figura 1.3a.  

A Cromatografia Gasosa Multidimensional (MDGC) foi introduzida nas décadas de 80 

e 90 para superar as limitações das análises 1D-GC (50). MDGC combina pelo menos dois 

mecanismos de separação resultando em maior poder de separação, capacidade de pico e 

resolução cromatográfica em tempos de análises muito curtos. Dependendo do objetivo do 

estudo, MDGC pode ser operada em dois modos: cromatografia gasosa bidimensional de 

frações parciais (GC-GC) ou cromatografia gasosa bidimensional abrangente (GC × GC) (22). 

Como resultado MDGC gera cromatogramas bidimensionais com picos separados em duas 

direções distintas, Figura 1.3b.  

 

 

Figura 1.3 - Cromatogramas típicos obtidos de experimentos (a) cromatografia gasosa e (b) 

cromatografia gasosa bidimensional . Os pares de analitos 1 e 2, 3 e 4, 6 e 7 apresentam propriedades 

físico-químicas muito semelhantes entre si. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

Na sua forma mais básica, em GC-GC apenas regiões especificas do efluente da coluna 

1D são transferidas para a coluna 2D. Comparativamente, em GC × GC todo o efluente da 

coluna 1D é transferido na sua totalidade para a coluna 2D. Neste caso, o modulador de GC × 

GC opera continuamente durante toda a corrida cromatográfica injetando o efluente de 1D em 

2D.  

Do ponto de vista instrumental, GC × GC trabalha com a hifenização de duas colunas 

capilares GC de diferentes seletividades conectadas por uma interface de modulação. A 
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eficiência do método depende principalmente do bom funcionamento de fatores como o 

modulador, seletividade das colunas cromatográficas e bom desempenho do detector. 

O modulador é um dispositivo responsável por coletar, acumular e injetar o efluente da 

primeira coluna (1D) para a segunda coluna (2D) em intervalo de tempos denominado período 

de modulação (PM), que varia de 1 a 10 s. O modulador é o componente principal do 

instrumento GC × GC, pois a transferência efetiva do eluato gera picos mais estreitos em 2D 

(51). Existem duas categorias de moduladores os pneumáticos e os térmicos.  

Os moduladores pneumáticos são baseados em válvulas, que usam fluxo de gás para 

controlar e isolar porções do eluato 1D e redirecionar para separação em 2D (52,53). Nos 

últimos 30 anos, diferentes subcategorias de moduladores foram criadas para GC × GC.  

No segundo grupo, os moduladores térmicos operam com alternância de temperaturas 

quente e fria na interface entre as duas colunas para condensar, focalizar e reinjetar as frações 

de amostra eluidas de 1D. 

A modulação térmica, introduzida por Liu et al em 1991 (50), tem sido a técnica mais 

comumente empregada (54,55). Dentro desta categoria é possível encontrar moduladores em 

que a alternância de temperaturas é baseada em resistência de aquecimento e os moduladores 

criogênicos baseados na alternância de jatos de ar frio e quente (56). Os moduladores 

criogênicos a jato têm sido os mais populares devido a sua maior simplicidade, eficácia e 

reprodutibilidade na transferências dos analitos da dimensão 1D para a 2D (51). Na literatura 

podemos encontrar moduladores criogênicos que apresentam variantes no modo de operação 

como por exemplo os moduladores criogênicos de dois estágios em loop.  

Os moduladores criogênicos em loop têm sido os preferíveis. Neste tipo de modulador, 

um segmento de capilar de sílica fundida de 1 a 1,5 m de comprimento (loop) é conecta na 

saída da coluna 1D e na entrada da coluna 2D, Figura 1.4. Este segmento de capilar é enovelado 

de forma que os dois pontos de junção fiquem pareados. Dois jatos de ar (quente e frio) são 

posicionados, externamente às colunas, nesta região de junção. Inicialmente, um jato de ar frio 

é direcionado nesta região por um breve período (300 a 375 ms). Nesta etapa o efluente da 

coluna 1D é condensado e aprisionado no loop. No momento seguinte o fluxo de ar frio é 

cessado e o fluxo de ar quente é ativado. Neste momento, a amostra coletada no loop é 

vaporizada e injetada na coluna 2D. O tempo de ativação do ar quente é controlado pelo PM. 

Significante progresso tem sido feito pela empresa Zoex Corporation apresentando versões 

comerciais aprimoradas deste tipo de modulador (57). 

Versões “lab made” desse tipo de modulador podem ser encontrados na literatura 

(58,59). Hantao et al (59,60) construiu um protótipo GC × GC-FID a partir da adaptação de um 
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GC convencional. Neste protótipo, a construção do modulador do tipo loop foi baseada no uso 

de uma válvula solenóide de três vias para controlar o fluxo contínuo de N2 (g), Figura 1.4. O 

resfriamento do N2 (fonte fria) foi obtido pela passagem do gás através de segmento da 

tubulação imerso em N2 líquidos armazenado em um vaso Dewer. Este protótipo apresentou 

desempenho comparável com os equipamentos comerciais e foi utilizado com sucesso para a 

análise de combustíveis (59). 

 

 

Figura 1.4 – Desenho esquemático do equipamento de cromatografia gasosa bidimensional equipado 

com modulador criogênico de dois estágios. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

A escolha da combinação das colunas 1D e 2D também é um fator importante nos 

experimentos GC × GC. Tipicamente, utiliza-se colunas 1D de 15 a 30 m com diâmetro interno 

de 0,25 a 0,32 mm. As colunas 2D são mais curtas (0,5 a 2 m) e estreitas (0,1 a 0,20 mm). A 

separação cromatográfica em 2D deve ser rápida de modo que todo efluente injetado em 2D 

esteja completamente eluido antes que a fração seguinte coletada de 1D seja injetada em 2D. 

Tanto as colunas 1D e 2D são protegidas dentro do forno do equipamento para controle de 

temperatura, igualmente nos sistemas convencionais 1D-GC. Alguns equipamentos mais 

modernos contam ainda com dois fornos individuais, um para cada coluna. Estes equipamentos 

oferecem vantagens adicionais como o controle individual da temperatura para cada dimensão.  
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Grande parte dos trabalhos publicados utilizam colunas 1D contendo fases estacionarias 

mais apolares e colunas 2D mais polares. Nesta condição, uma separação ortogonal é obtida de 

modo que em 1D a separação dos analitos ocorre baseada na volatilidade e em 2D na polaridade.  

O conceito de ortogonalidade em GC × GC significa que os mecanismos envolvidos na 

separação dos analitos são individualmente confinados nas respectivas dimensões (61). Em 

termos práticos, quanto maior a ortogonalidade do método maior é o grau de estruturação nos 

cromatogramas. Contudo nem sempre a ortogonalidade gera as melhores resoluções 

cromatográfica. Trabalhos reportados na literatura tem provado que o ajuste da seletividade de 

ambas as dimensões é parte fundamental para resolver coeluições (62,63). 

As fases estacionarias constituídas de 100%-polidimetilssiloxano e 5% fenil – 95% 

dimetilpolissiloxano são colunas 1D (apolares) mais empregadas. Normalmente a seleção desta 

coluna é realizada com base na melhor separação dos analitos pelo método 1D-GC. Para a 

dimensão 2D, as colunas constituídas de contendo 35–50% fenileno associados com 

dimetilpolissiloxano, polietilenoglicol e cianopropil-fenil-dimetilpolissiloxano são as mais 

empregadas.  

Os métodos GC × GC requerem o uso de detectores de alto desempenho. Os detectores 

devem apresentar alta taxa de aquisição de dados, alta sensibilidade e baixo volume interno 

(64).  

O detector de ionização em chama (FID) é um dos detectores pioneiros mais utilizados 

nos métodos GC × GC (50). O FID é um detector que responde universalmente a uma grande 

faixa de moléculas orgânicas, apresenta frequência de aquisição de dados de até 200 Hz e 

resposta linear relativamente ampla (65). FID é um detector robusto com volume interno baixo 

o suficiente para minimizar a dispersão do sinal analítico e capaz de gerar picos extremamente 

finos com largura de base em torno de 50 ms (64).  

A técnica GC × GC acoplada com a espectrometria de massas (MS) foi reportados mais 

tardiamente (66,67). Além da alta seletividade, os detectores MS podem gerar informações 

estruturais para a completa caracterização e identificação dos analitos. Nem todos os tipos de 

detectores MS são compatíveis com GC × GC em virtude da baixa frequência de aquisição de 

dados (68). Os analisadores do tipo tempo-de-voo (TOF-MS) mostrado bom desempenho e 

velocidade suficiente para a geração dos espectros para adequada reconstrução dos 

cromatogramas GC × GC. 
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2 Capítulo 2 

 

 

 Introdução e justificativa 

 

 

2.1.1 Doença de Parkinson e endocanabinóides 

 

 

A Doença de Parkinson é considerada como uma complexa desordem neurológica 

bastante comum, que afeta cerca de dois por cento dos adultos com mais do que 65 anos de 

idade (69).  

Esta doença é caracterizada por sintomas motores e não motores. Os sintomas motores 

incluem: tremor em repouso, bradicinesia, rigidez e instabilidade postural. Do ponto de vista 

biológico, esse grupo de sintomas é resultado da deficiência de dopamina no gânglio basal 

devido a morte de neurônios dopaminérgicos na substancia nigra pars compacta (SNpc) (70). 

Já sintomas não motores incluem distúrbios do sono, alterações autonômicas, perda do olfato 

e alterações neuropsiquiátricas (71). Somado a estes sintomas, é bastante comum que pacientes 

que sofrem da doença de Parkinson apresentem anormalidades neuropsíquicas como perda 

cognitiva, delírios e alucinações (72).  

Infelizmente, ainda não existe um tratamento específico para a cura definitiva da doença 

de Parkinson. Todavia, os pacientes fazem uso de fármacos dopaminérgicos, especialmente 

com a levodopa, para amenizar os sintomas motores. Estes fármacos não interrompem a 

progressão da doença e o uso prolongado deste fármaco está associado ao aparecimento das 

complicações motoras, que são as discinesias e as falhas no efeito sintomático motor (73). 

A grande complexidade da doença de Parkinson está associada a dificuldade de fazer 

um diagnóstico definitivo nos estágios iniciais da doença. Este diagnóstico tem sido realizado 

pelo estudo do histórico médico do paciente e por exame físico, o qual busca detectar sinais e 

sintomas típicos desta doença (70).  

Atualmente, vários estudos em andamento buscam detectar biomarcadores específicos 

para o diagnóstico precoce da doença de Parkinson (74). Entretanto, dada a complexidade da 

doença, estes estudos encontram-se em fases iniciais e sem a consolidação efetiva de um 

biomarcador específico suficiente capaz de detectar a doença com alto índice de exatidão.  
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Estudos promissores tem apontado os endocanabinóides como potenciais 

biomarcadores para a doença de Parkinson (75–79).  

Os endocanabinóides são substâncias endógenas derivadas do ácido araquidônico. 

Essas moléculas se ligam aos receptores CB1 e CB2, agindo como agonistas. Os receptores 

CB1 são altamente abundantes no sistema nervoso central, nas terminações dos neurônios, 

participando da regulação da neurotransmissão (80). Os CB2 aparecem associados ao sistema 

imune periférico, aos neurônios do tronco cerebral e a micróglia (81). Os principais 

endocanabinóides são a anandamida (AEA) e o 2-araquidonoglicerol (2-AG). Essas 

substâncias participam de diversas funções cerebrais, tais como memória, aprendizado e 

controle motor (82).  

Estudos realizados em roedores e mamíferos mostraram que há um aumento do nível 

de endocanabinóides, principalmente AEA, em modelos de animais com parkinsonismo 

(75,76). No entanto, outros pesquisadores demonstraram o inverso, acreditando que a 

estimulação do sistema dopaminérgico causa diminuição nos níveis de endocanabinóides, 

contribuindo para o desenvolvimento de discinesias associadas ao tratamento medicamentoso 

da doença de Parkinson (77). Pisani et al. (78) comprovou que pacientes portadores da doença 

de Parkinson sem tratamento apresentaram aumento de AEA no líquor, contudo, quando em 

tratamento crônico com reposição de dopamina, os níveis voltaram ao normal. 

Desta forma, a quantificação dessas moléculas no sistema biológico é importante para 

auxiliar estudos neste contexto. 

Diferentes métodos analíticos tem sido reportados para a determinação de 

endocanabinóides em amostras de tecidos como cerebral, reprodutivo feminino (83) e 

principalmente nos fluidos biológicos incluindo plasma (84–90), fluido cerebrospinal (91,92), 

sangue (93,94), soro (86,95) e urina(86,96). 

Os endocanabinóides não apresentam grupos cromóforos fluorescentes ou que 

absorvem na região do UV-vis (97). Por esta razão, a cromatografia líquida acoplada à 

espectrometria de massas tem sido a metodologia de referência para a análise dessas 

substâncias nas matrizes biológicas (98,99).  

Uma das grandes dificuldades associadas às determinações quantitativas advém da 

baixa concentração dos endocanabinóides em amostras biológicas bem como a complexidade 

dessas matrizes. Por esta razão, a etapa de preparo de amostras tem sido requerida no 

desenvolvimento dos métodos analíticos, para eliminar os interferentes e pré-concentrar os 

analitos, quase sempre presentes em níveis de traços.  
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Recentemente, Queiroz e colaboradores (80) publicaram um detalhado artigo de revisão 

reportando as diferentes técnicas de preparo de amostras utilizadas para determinação de 

endocanabinóides nas matrizes biológicas. Neste artigo de revisão, as vantagens e desvantagens 

de cada uma das técnicas apresentadas são discutidas em detalhes. Como conclusão, este artigo 

apontou as técnicas online de preparo de amostras como uma das tendências futuras para 

métodos cromatográficos. 

As técnicas de preparo de amostra hifenadas em linha aos sistemas cromatográficos 

(89,90) tem demonstrado vantagens superiores quando comparado com as técnicas 

convencionais tais como a extração líquido-líquido (84), extração líquido-liquido assistida por 

salting-out (85), extração em fase sólida (86–88). Online-SPME permite o completo 

acoplamento do preparo de amostra em linha com o HPLC, miniaturização e automatização da 

análise desde a extração à quantificação dos analitos. Desta forma, é possível reduzir 

significativamente o tempo de análise, aumentar a frequência analítica e obter resultados com 

maiores valores de exatidão, precisão, além de reduzir o consumo de amostra, solventes 

resíduos (32,100,101). 

Fanelli et al (89) propôs um método online-SPME-HPLC-MS/MS para a determinação 

de endocanabinóides em amostras de plasma. Os autores utilizaram uma coluna comercial de 

extração empacotada com partículas de poliestireno divinilbenzeno para a extração e uma 

coluna C18 para a separação cromatográfica dos analitos. Para que o método online-SPME-

HPLC-MS/MS atingisse os limites de quantificação desejado, as amostras de plasma passaram 

por um tratamento prévio. Este tratamento consistiu na precipitação das proteínas do plasma 

com acetonitrila seguido de ELL com uma solução ciclo-hexano:acetato de etila 1:1 (v/v).  

Mais recentemente, Marchioni et al (90) propôs um outro método online-SPME-HPLC-

MS/MS também para a análise de endocanabinóides em amostras de plasma. A inovação 

proposta neste trabalho foi a utilização de uma fase estacionária comercial híbrida RP-8 ADS 

(RAM, material de acesso restrito) para a extração dos analitos. Esta fase estacionária consiste 

em partículas de sílica gel esféricas (~25µm) com poros de aproximadamente 6 nm de 

diâmetro. A superfície interna dos poros é revestida com grupos hidrofóbicos (C8) e a 

superfície exterior das partículas é modificada com um recobrimento hidrofílico (grupos 

DIOL). Assim, os analitos são enriquecidos no interior dos poros ao passo que o recobrimento 

hidrofílico age como uma barreira de exclusão de macromoléculas da amostra. Devido a maior 

eficiência da extração dos analitos e exclusão dos compostos endógenos da matriz, o preparo 

prévio da amostra foi encurtado pela eliminação da etapa de ELL antes das análises online-

SPME-HPLC-MS/MS. 
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Apesar de ambos os métodos online-SPME-HPLC-MS/MS discutidos anteriormente 

apresentarem exatidão, precisão e limites inferiores de quantificação adequados a necessidade 

de análise, uma limitação destes métodos é o uso de colunas empacotadas para a pré-

concentração dos analitos, as quais requerem filtros para conter as partículas da fase 

estacionária. Estes filtros são meios propícios para a adsorção de macromoléculas da matriz, 

os quais aumentam a pressão do sistema analítico. Neste contexto, os métodos online-SPME, 

como por exemplo IT-SPME, podem ser alternativas interessantes. 

 

 

2.1.2 Líquidos iônicos poliméricos como meios sorventes para as técnicas de 

microextração em fase sólida 

 

 

Líquidos iônicos poliméricos (PIL) enquadram-se como uma subclasse dos líquidos 

iônicos que são obtidos pela polimerização de monômeros na presença de um agente iniciador 

adequado. Dependendo da aplicação, esta polimerização pode ser realizada com os monômeros 

“in natura” ou diluídos em solventes apropriados.  

PIL também são classificados como polieletrólitos podendo ser subdivididos em 

policátions, poliânions ou polizwiteriônicos dependendo da unidade de repetição na estrutura 

do polímero (102). A Figura 2.5 ilustra alguns exemplos para cada uma dessas subclasses. 

 

 

Figura 2.5 – Diferentes tipos de líquidos iônicos poliméricos. 

 

Fonte: próprio autor. 
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Comparados com os IL, os PIL geralmente apresentam maior estabilidade química, 

física e térmica (1). Diante destas características, os PIL têm sido materiais atraentes para uso 

como sorventes nas microtécnicas de extração em fase sólida.  

Os PIL têm exercido um papel importante no desenvolvimento de fases estacionárias 

extratoras para o preparo de amostra. Sem dúvida a técnica que sofreu impacto substancial com 

os benefícios dos PIL foi a SPME convencional. O desenvolvimento dos PIL representou um 

grande avanço e abriu uma nova era para esta técnica oferecendo sorventes estáveis capazes de 

suportar elevadas temperaturas, contato com solventes de diferente natureza e principalmente 

oferecendo uma nova gama de seletividade comparado aos sorventes comerciais tradicionais 

como polidimetilsiloxano (PDMS), carbowax® (CAR), divinilbenzeno (DVB) e poliacrilato 

(PA). Por esta razão, as inovações analíticas e o desenvolvimento de novos PIL tem se 

concentrado principalmente no preparo de fibras SPME. 

A potencialidade das fases extratoras PIL, assim como os IL convencionais, advém da 

possibilidade na combinação de diferentes ânions, cátions ou ainda pela modificação/inserção 

de substituintes na estrutura do polímero permitindo a obtenção de materiais de diferentes 

polaridades, hidrofobicidades e viscosidades (103). Por exemplo, a inserção de longas cadeias 

alquílicas na estrutura do PIL pode favorecer interações dispersivas com analitos mais apolares, 

ao passo que a inserção de grupamentos aromáticos favorece interações π-π com analitos 

aromáticos. Já presença de substituintes como álcoois, aminas, cetonas ou éter favorecem 

interações de hidrogênio (22). Esta liberdade de ajuste das características de solvatação do 

polímero permitiu a obtenção de sorventes altamente seletivos para sorção de classes 

especificas de analitos. 

A síntese de sorventes PIL geralmente é realizada na presença de agentes reticulantes. 

O agente reticulante (ou crosslinker) promove ligações intercruzadas entre as cadeias 

poliméricas aumentando a estabilidade do polímero formado. Os agentes reticulantes mais 

utilizados são monômeros dicatiônicos PIL como por exemplo ([(VIM)2C12]2[Br]) (104) ou 

moléculas convencionais como etilenoglicoldimetacrilato (EGDMA), etilenodimetacrilato 

(EDMA), divinilvenzeno (DVB) e estireno (105–110).  

O uso dos PILs como sorventes nas microtécnicas de extração normalmente requer a 

imobilização do sorvente em um suporte, geralmente no formato de fibra, discos ou capilares 

dependendo da técnica de preparo de amostra utilizada. Os tipos de imobilização mais comum 

são os métodos físicos e os químicos. 
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A imobilização física é realizada pela simples deposição do PIL no suporte desejado. 

Neste caso a fixação do polímero na superfície do suporte pode ser auxiliada pelo uso de colas 

adesivas de silicone (110) ou poliacrilonitrila (111), por exemplo.  

Patinha et al (110) copolimerizou brometo de 1-vinil-3-benzilimidazólio 

([VBzIM][Br]) com estireno para a obtenção de uma fase extratora seletiva para compostos 

polares. Após a maceração do polímero, fibras de aço inoxidável foram mergulhadas em uma 

solução de cola de silicone:tolueno 50:50 (m/v) e em seguida mergulhadas nas partículas PIL 

(2 a 10 µm de diâmetro) para a sua fixação no suporte. Estas fibras apresentaram rápido 

equilíbrio de sorção (10 – 15 min) para a extração álcoois e aminas aromáticas via SPME 

(headspace).  

Outro exemplo de imobilização física foi reportado por Zhang et al (111). Neste 

trabalho, o polímero foi obtido pela polimerização do cloreto de 1-etoxietil-3-(4-vinil-

fenil)imidazolio ([VPhEtOEtIM][Cl]). A etapa de imobilização foi semelhante ao do trabalho 

discutido no parágrafo anterior, salvo exceção que as partículas foram fixadas no suporte 

metálico com cola adesiva a base de poliacrilonitrila (111). Estas fibras também foram 

avaliadas para a extração de aminas aromáticas via SPME (headspace) e apresentaram tempo 

de vida útil de 150 extrações. 

Os filmes de fases estacionarias fisicamente depositados em suporte podem sofrer 

solubilização quando em contato direto com solventes. Por este motivo, a imobilização física 

normalmente tem sido reportada para o preparo de suportes SPME que operam em extrações 

no modo headspace.  

A imobilização química foi criada para proporcionar maior estabilidade para as fases 

estacionarias imobilizadas em suporte. Os polímeros imobilizados quimicamente apresentam 

maior robustez, maior tempo de vida útil e suportam condições mais adversas de extração como 

por exemplo o contato direto com solventes de diferentes naturezas. A imobilização química 

tem sido realizada por diferentes metodologias a depender da natureza do suporte. De modo 

geral ela envolve a modificação química da superfície do suporte para a inserção de 

substituintes polimerizáveis, os quais servirão de pontos de ligação para o filme polimérico.  

No trabalho publicado por Ho et al (112), fibras superplásticas de nitinol (NiTi, 127 μm 

d.i) foram oxidadas com solução de H2O2 e, em seguida, derivatizadas com 

viniltrimetoxissilano para a incorporação de substituintes vinílicos à superfície modificada das 

fibras. Na etapa seguinte, bis(trifluorosulfonil)imidato de 1-vinilbenzil-3-hexadecilimidazólio 

([(VBz)C16IM][NTf2]) e dibrometo de 1,12-Di(3-vinilimidazólio)dodecano 

([(VIM)2C12]2[Br]) foram polimerizados na superfície das fibras. Este procedimento aumentou 
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significativamente a robustez do sorvente para a extração SPME de ftalatos por imersão direta 

em amostras de vinho e análise por GC-MS.  

Uma estratégia diferente de imobilização química foi reportado por Feng et al (113). 

Neste trabalho, fibras metálicas foram recobertas com um filme fino de prata metálica. Em 

seguida, grupos tióis foram inseridos na superfície de prata. Então, os grupamentos tióis foram 

utilizados para ligar quimicamente o monômero hexafluorofosfato de 1-vinylbenzil-3-

octilimidazolio ([(VBz)C8IM][PF6]). O filme de prata na superfície das fibras aumentou a área 

superficial do suporte além de contribuir com o aumento da capacidade de sortiva das fibras. 

Fibras metálicas modificadas com filme de ouro e derivatizadas com 3-

(mercaptopropil)trietoxissilano foram reportadas com sucesso para a determinação de 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos em amostras aquosas (114). 

Em alguns casos o uso de suportes é desvantajoso, pois eles podem ser meios propícios 

para a adsorção de interferentes reduzindo a seletividade do método de extração. Neste 

contexto, fibras monolíticas foram desenvolvidas para SPME (105–107,115). Estas fases 

dispensam o uso de suporte uma vez que a fase estacionaria é sintetizada no formato de um 

bloco único assumindo o formato e tamanho do molde utilizado. Outra vantagem das fibras 

monolíticas é em relação a maior quantidade de fase extratora disponível para extração quando 

comparado com as fases extratoras imobilizadas em suporte (116). 

Uma fibra monolítica PIL foi sintetizada e utilizada para a extração de nitrofenóis em 

amostras aquosas por HPLC-DAD (107). A fase extratora foi sintetizada in-situ pela 

copolimerização bis(trifluorosulfonil)imidato de 1-alil-3-metillimidazolio ([AlMIM][NTf2] 

com DVB/EDMA. Capilares de sílica (0,5 mm di × 10 cm) foram utilizados como molde para 

dar o formato às fibras. As fibras obtidas apresentaram excelente estabilidade, elasticidade e 

área superficial de 25,2 m2g-1. Durante o procedimento de extração, os autores utilizaram um 

feixe dessas fibras ao invés de utilizar fibras individuais. Esta variante da técnica SPME em 

fibra foi denominada pelos autores como MMF‐SPME (“multiple monolithic fiber solid‐phase 

microextraction”). Outros métodos analíticos utilizando MMF-SPME a base de PIL também 

foram reportadas para análises traço de hormônios esteroides em amostras de urina (105) e 

disruptores endócrinos em amostras de leite (106), agua (115,117) e urina (117).  

O trabalho publicado recentemente por Pacheco-Fernandéz et al (118) exemplifica um 

exemplo bastante interessante de seletividade diferenciada obtida para a fase extratora PIL. 

Sorventes PIL zwiteriônicos foram sintetizados e avaliado para a extração de ácidos graxos de 

cadeia curta em amostras de vinho por SPME em fibra. Diferentes fases poliméricas foram 
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preparadas combinando o agente reticulante bis[(trifluorometil)sulfonil]imidato  de 1,12-Di(3-

vinilimidazólio)dodecano ([(VIM)2C12]2[Br]) com o monômero zwiterionico 1-vinil-3-

(nonanocarboxilato)imidazolio ([VIM+C9COO-]). Outros monômeros tais como 

[VIM+C3COO-] e ([VIM+C5COO-]) também foram avaliados. Dentre os polímeros avaliados, 

aquele obtido pela combinação de [(VIM)2C12]2[Br] com [VIM+C9COO-] foi o mais seletivo 

para a classe de compostos avaliados. Além disso, as fibras PIL apresentaram eficiência de 

extração superior quando comparado com as fibras comerciais CAR/PDMS e PA.  

Ferreira et al (119) descreveram o procedimento de síntese do sorvente PIL de troca 

iônica para análise de antibióticos em amostras de leite por SPME-eletroforese capilar. A fibra 

foi sintetizada a partir da eletropolimerização do cloreto de 1-alil-3-metilimidazolio 

([AlMIM][Br]) com ácido metacrílico na superfície de fibras metálicas. Em pH alcalino o 

mecanismo de extração se deu principalmente por troca iônica. O método validado apresentou 

limite de detecção de 70 ng mL-1. 

Embora haja um maior aporte de trabalhos relatando o uso de PIL para SPME em fibra, 

fases extratoras PIL também foram empregadas em outras técnicas SPME como, por exemplo, 

a extração sortiva em disco de agitação (SCSE, “stir cake sorptive extraction) 

(108,109,120,121), microextração em fase solida dispersiva (SPME-dispersiva) (122–127) e 

online-SPME  (43,124,128–130).  

Em SCSE a fase extratora é confeccionada no formato de um disco monolítico. Para o 

processo de extração, este disco monolítico é mantido imerso na solução contendo os analitos 

sob constante agitação. Após o processo de extração o disco é transferido para uma solução 

contendo um solvente adequado e mantido sob agitação para a dessorção dos analitos (131). 

Chen et al (109) sintetizaram uma fase extratora mista para a coextração de poluentes 

de caráteres ácido, básico e neutro em amostras de água por SCSE-HPLC-DAD. O polímero 

foi obtido pela copolimerização de trafluoroborato de 1-vinil-3-octilimidazolio 

([VC8IM][BF4]) com uma mistura dos agentes reticulantes DVB e N,N-metileno-

bisacrilamida. Um cartucho de seringa foi utilizado como molde para a obtenção dos discos de 

extração. O sorvente obtido demostrou a capacidade de estabelecer diferentes tipos de 

interações (π-π, ligação de hidrogênio e dipolo-dipolo) com os analitos. O método 

desenvolvido apresentou intervalo linear que variou de 0,25 a 200 ng mL-1. Outros trabalhos 

empregando discos de extração confeccionados com PIL também foram obtidos a partir das 

combinações monômero/agente reticulante/solvente porogênico: bis[(trifluoro 

metil)sulfonil]imidato de 1-alil-3-methylimidazolium ([AlMIM][NTf2] 
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/DVB/dimetilformamida (120), cloreto de 1-vinilbenzil-3-metillimidazolio 

([VBzMIM][Cl])/DVB/dimetilsulfoxido (108), ([VBzMIM][Cl])/EGDMA/propanol:DMF 

(121). 

Em SPME-dispersiva, partículas revestidas com a fase extratora são dispersas em uma 

solução aquosa contendo os analitos. Esta dispersão sólido-líquido permite com que o 

equilíbrio de sorção seja atingido rapidamente. Após a sorção dos analitos, as partículas são 

coletadas e dispersas em um solvente adequado para o processo de dessorção dos analitos 

extraídos. Sorventes PIL para SPME-dispersiva têm sido combinados com diferentes materiais 

tais como curcumbiturilas (122,123), macromoléculas (124) e materiais carbonáceos (125–

127). 

Zhou et al (123) sintetizaram um material macro/meso poroso pela complexação in-situ 

de 1-Vinyl-3-(carboxilate)imidazolio ([VIM+COO-]) com cálix[4]areno na superfície de 

partículas de Fe3O4. A presença deste núcleo metálico conferiu propriedades magnéticas às 

partículas da fase extratora facilitando o processo separação, coleta e transferência das mesmas.  

Zhang et al (122) reportaram o uso de curcumbiturilas combinado com 

bis(trifluorometil)sulfonilimidato de 1-vinil-3-cianometilimidazólio ([VCMIM][NTf2]) para a 

obtenção fase extratora seletiva para n-alquildióis. Foram obtidas partículas poliméricas 

extremamente porosas com área superficial específica de 350 m2 g−1 e 80% dos poros 

acessíveis para interação com os analitos. 

Proteínas são as macromoléculas mais abundantes nos seres vivos. Muitas delas 

participam e regulam importantes processos metabólicos. Desta forma o desenvolvimento de 

métodos para extração e quantificação dessas macromoléculas nas matrizes biológicas são de 

extrema importância. Os sorventes PIL apresentam alta biocompatibilidade e têm sido 

reportados com sucesso para a extração, isolamento e enriquecimento de diversos tipos de 

proteínas (125–127).  

Liu et al (125) relataram a síntese de partículas de grafeno embebidas em PIL. Este 

polímero foi polimerizado na superfície de partículas de sílicas pela polimerização de 

hexafluorofosfato de 1-vinil-3-etilimidazólio ([VC2IM][PF6]). Estas partículas apresentaram 

adequada seletividade para o enriquecimento da soroalbumina humana na presença de 

hemoglobina e proteínas do citocromo c. Outras partículas contendo fase extratora PIL 

combinada com materiais a base de grafeno foram reportados para a extração de glicoproteínas 

em amostras de soro humano (127), ovoalbumina em amostras de ovo de galinha (126) e DNA 

plasmídico em células de E. coli (132).  
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As técnicas de microextração em fase sólida para o preparo de amostra têm se 

direcionado para o acoplamento online aos sistemas analíticos de separação e identificação. 

Neste contexto, os sorventes PIL têm demonstrado excelente compatibilidade com a técnica 

online-SPME. 

Dai et al (124) reportaram um método online-SPME-HPLC-DAD empregando a fase 

sorvente PIL para a análise de ácidos hidrobenzóicos em extratos vegetais. O polímero foi 

sintetizado com o uso de cloreto de 1-vinil-3-metilimidazólio [VMIM][Cl] combinado com 

esferas MCM-48 e EGDMA como agente reticulante. Este método apresentou boa exatidão, 

precisão e limites de quantificação que variaram de 7 a 40 ng mL-1. 

No trabalho publicado por Ferreira et al (130), o monômero zwiterionico 1-vinil-3-

butilsulfonatoimidazólio ([VIM+C4SO3-]) foi polimerizado na superfície de partículas de sílica. 

Em seguida, essas partículas foram empacotadas em microcolunas de aço e utilizada para a 

determinação do antibiótico ceftiofur em amostras de leite. As colunas PIL apresentaram 

elevada robustez e o método online‐SPE‐HPLC‐MS/MS apresentou valores de recuperação 

variando de 70 a 130%. Colunas monolíticas a base de brometo de 1-vinil-3-hexilimidazólio 

([VC6IM][Br]) (129) e cloreto de 1-vinil-3-butylimidazolio ([VC4IM][Cl]) (128) também 

foram reportadas para a análise de esteroides (129) e hipertensivos (128) em amostras de 

plasma. 

A Tabela 2.1 resume os trabalhos discutidos nesta seção. 
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Tabela 2.1 – Líquidos iônicos poliméricos como sorventes nas técnicas de preparo de amostras: microextração em fase sólida (SPME), microextração em fase 

sólida com múltiplas fibras monolíticas (MMF-SPME), microextração em fase sólida dispersiva (SPME-dispersiva), microextração sortiva em disco de agitação 

(SCSE) e online-SPME. 

Técnica Analito Matriz Sorvente Suporte Referência 

SPME em fibra Ácidos graxos de 

cadeia curta 

Vinho [(VIM)2C12]2[Br]a 

[VIM+C9COO-]b 

Fibra de NiTi 2019 (118) 

SPME em fibra Álcoois e compostos 

aromáticos 

- [VBzMIM][Br]c Fibra de Aço 2019 (110) 

SPME em fibra Aminas aromáticas - ([VPhEOEIM][Cl]d Fibra de Aço 2019 (111) 

SPME em fibra oxitetraciclina leite [AlMIM][Br]e Fibra de Aço 2019 (119) 

SPME em fibra Disruptores 

endócrinos 

Água [NH2C3VBzIM][Cl]f Próprio polímero 2015 (115) 

SPME em fibra Ftalatos Vinho [(VIM)2C12]2[Br]a 

[VBzC16IM][NTf2]g 

Fibra de NiTi 2014 (112) 

SPME em fibra Hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos 

Água [V(Et)3SiC3((OH)2IM)][Cl]h Aço modificado 

com filme de ouro 

2012 (114) 

SPME em fibra Hidrocarbonetos 

aromáticos 

Solo  [VC8IM][PF6]i Aço modificado 

com filme de prata 

2011 (113) 

MMF-SPME Disruptores 

endócrinos 

Água e urina [(CH)3(VBz)N][Cl]j  Próprio polímero 2017 (117) 

MMF-SPME Hormônios esteroides Urina [AlMIM][NTf2]k Próprio polímero 2015 (105) 

MMF-SPME Disruptor endócrino Leite e água [AlMIM][NTf2]k Próprio polímero 2015(106) 

Continua na próxima página.  
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Continuação da Tabela 2.1 

Técnica Analito Matriz Sorvente Suporte Referência 

SPME-dispersiva Glicoproteína Sangue [VC8IM][Cl]i + Grafeno Monolito 2014  (127) 

MMF-SPME Nitrofenóis Água [AlMIM][NTf2]k Próprio polímero 2015 (107) 

SPME-dispersiva Ftalatos Água, bebidas e 

soro humano 

[VIM+COO-]l+ CC[4]m Partículas 

magnéticas 

2018 (123) 

SPME-dispersiva HSA Sangue [VC2IM][PF6]n + Grafeno Partículas de SiO2 2018 (125) 

SPME-dispersiva Ovoalbumina Ovo [VC2IM][Br]n + Grafeno Partículas de SiO2 2014 (126) 

SPME-dispersiva DNA plasmídico  células de cultura de 

E. coli 

[VMOEIM][PF6]o - 2014 (132) 

SCSE Fenóis, aminas 

aromáticas e 

parabenos 

Água [VC8IM][BF4]p - 2018 (109) 

SCSE Anti-helmínticos 

benzimidazólicos 

Água, mel e leite [AlMIM][NTf2]k - 2014 (120) 

SCSE Parabenos e ânions 

inorgânicos (F−, Br−, 

NO3
−, PO4

3− e SO4
2−) 

Sucos 

industrializados 

 [VBzMIM][Cl]c - 2013 (108) 

SCSE F−, Cl−, Br− and NO2
− Água  [AlMIM][Cl]k - 2012 (121) 

Online-SPME Cetiofur Leite [VIM+C4SO3-]q Partículas de sílica 2018 (130) 

Online-SPME Esteróides Plasma [VC6IM][Br]r Monolito 2018 (129)  

Continua na próxima página.  
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Continuação da Tabela 2.1 

Técnica Analito Matriz Sorvente Suporte Referência 

Online-SPME Ácidos hidrobenzóicos Extratos vegetais  [VMIM][Cl]s + MCM-48t - 2017 (124)  

Online-SPME Hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos 

Água  [VC8IM][Br]u 

 [(VIM)2C6]2[Br]v 

Fibras de aço 

empacotadas em 

tubo PEEK 

2017 (43)  

Online-SPME Anti-hipertensivos Plasma [VC4IM][Cl]w Monolito 2016 (128)  

a: Dibrometo  de 1,12-Di(3-vinilimidazólio)dodecano, b: 1-Vinil-3-(nonanocarboxilato)imidazolio, c: Brometo de 1-vinil-3-benzilimidazólio, d: Cloreto de 1-

etoxietil-3-(4-vinil-fenil)imidazolio, e: Cloreto de 1-alil-3-metilimidazolio, f: Cloreto de 1-(3-aminopropil)-3-(4-vinilbenzil)imidazolio, g: 

Bis[(trifluorometil)sulfonil]imidato de 1-vinilbenzil-3-hexadecilimidazólio, h: Cloreto de 1-vinil-3-(3-trietoxisililpropil)-4,5-di-hidroimidazolio, i: 

Hexafluorofosfato de 1-vinil-3-octilimidazolio, j: Cloreto de 1-trimetil-(4-vinilbenzil) aminio, k: Bis[(trifluorometil)sulfonil]imidato de 1‐alil‐3‐

metilimidazolio, l: 1-Vinil-3-(carboxilato)imidazolio, m: Cálix[4]areno, n: Pentafluorofosfato de 1-vinil-3-etilimidazólio, o: Hexafluorofosfato 1-vinil-3-(2-

metoxietil)imidazolio, p: Tetrafluoroborato de 1-vinil-3-octilimidazólio, q: 1-vinil-3-butilsulfonatoimidazólio, r: Brometo de 1-vinil-3-hexilimidazólio, s: 

Cloreto de 1-vinil-3-metilimidazólio, t: sílica mesoestruturada, u: Brometo de 1‐vinil‐3‐octilimidazolio, v: Dibrometo de 1,6-bis(3-vinilimidazolio)hexano, w: 

Cloreto de 1-vinil-3-butilimidazolio. 
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 Objetivos 

 

 

2.2.1 Objetivo geral 

 

 

Desenvolver e validar o método online IT-SPME-UHPLC-MS/MS para a determinação 

dos endocanabinóides, AEA e 2-AG, em amostras de plasma de pacientes com a Doença de 

Parkinson. 

 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

 

(i) Sintetizar e caracterizar monômeros de líquidos iônicos polimerizáveis 

(ii) Realizar a polimerização in-situ destes monômeros para o recobrimento (formação 

de um filme fino de fase estacionaria) na superfície interna de capilares de sílica fundida. 

(iii) Avaliar os capilares sintetizados como sorvente para o método IT-SPME-UHPLC-

MS/MS. 

(iv) Otimizar e validar o método IT-SPME-UHPLC-MS/MS para a determinação de 

AEA e 2-AG em amostras de plasma de pacientes com Doença de Parkinson. Para o 

desenvolvimento deste método, PIL será avaliado como fase estacionária para a primeira 

dimensão do sistema e fase reversa na segunda dimensão. 

(v) Aplicar o método IT-SPME-UHPLC-MS/MS em amostras reais de plasma de 

pacientes com Doença de Parkinson. 
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 Materiais e métodos 

 

 

2.3.1 Materiais 

 

 

Os padrões analíticos AEA, AEA-d4, 2-AG e 2-AG-d5 foram adquiridos da Cayman 

Chemical (Michigan, USA), os quais foram comercializados em ampolas contendo 1 mL de 

solução na concentração de 1 mg mL-1 para os padrões convencionais e 100 µg mL-1 para os 

padrões deuterados. A partir das soluções comerciais foram diluídas com acetonitrila para a 

obtenção de soluções estoques na concentração de 1000 ng mL1 para cada analito. As soluções 

estoques permaneceram acetonitrila e armazenadas a – 80 ºC em frascos âmbar. Acetonitrila 

(ACN), diclorometano, clorofórmio, isopropanol, tolueno, hexano e ácido fórmico, todos grau 

HPLC, foram obtidos do fornecedor JT Baker (Phillipsburg, EUA). Hidróxido de sódio 

(NaOH, 98%), ácido clorídrico (HCl, 36,5-38%), viniltrimetoxissilano (VTMS, 98%), 1-

vinilimidazol (98%), 1-bromo-hexadecano (98%), 1-cloro-hexano e 1,10-dibromodecane 

(97%), 2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile) (AIBN, solução 0,2 mol L-1 em tolueno) foram 

comprados da Sigma-Aldrich (St. Louis, USA). Capilares de sílica fundida (530 µm DI, 700 

µm DE) foram adquiridos da ISB (Rio Grande do Sul, Brasil). A água utilizada para preparar 

a fase móvel foi purificada em um sistema Milli-Q (18MΩ) (Millipore, São Paulo, Brasil).  

 

 

2.3.2 Síntese dos monômeros de líquidos iônicos polimerizáveis 

 

 

a) Brometo de 1-hexadecil-3-vinilimidazólio 

 

 

A síntese do brometo de 1-hexadecil-3-vinilimidazólio, [C16VIM][Br], foi realizada 

com base no trabalho descrito por Zhao et al.(133). Para a síntese deste monômero, 0,038 mols 

(3,566 g) de 1-bromo-hexadecano, 0,043 mols (13,511 g) de 1-vinilimidazol foram 

solubilizados em 30 mL de tolueno. Esta mistura foi transferida para um balão de fundo 

redondo e mantida por 36 h a 45 ºC, sob agitação magnética constante. Decorrido o tempo de 

reação, o solvente de síntese foi evaporado e o resíduo remanescente foi solubilizado em 20 
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mL de água ultrapura. Cinco porções de 20 mL de diclorometano, triclorometano e hexano 

foram utilizadas para a purificação do produto. Posteriormente, a fase aquosa foi evaporada a 

60 ºC a 55 mBar em um rotoevaporador Buchi V-855 (Switzerland). O produto final, 

[C16VIM][Br], foi armazenado em dessecador sob abrigo de luz.  

 

 

b) Cloreto de 1-hexil-3-vinilimidazólio 

 

 

A síntese do cloreto de 1-hexadecil-3-vinilimidazólio, [VC6IM][Cl], foi realizada com 

o procedimento análogo ao [VC16IM][Br]. Entretanto, neste caso, o solvente de síntese, a 

temperatura e tempo de reação foram 2-propanol, 60 ºC e 16 h, respectivamente.  

 

 

c) Dibrometo de 1,10-di(3-vinilimidazólio)decano 

 

 

A síntese do monômero dicatiônico (agente reticulante) dibrometo de 1,10-di(3-

vinilimidazolio)decano, [(VIM)2C10]2[Br], foi realizada com base nos trabalhos descritos na 

literatura (104,134). Em um frasco de fundo redondo, foram misturados 0,010 mols (3,090 g) 

de 1,10-dibromodecane e 0,020 mols (1,880 g) de 1-vinilimidazol em 30 mL de 2-propanol. 

Esta mistura foi mantida, sob agitação constante, a 45 ºC por 36 h. Após este período, os passos 

seguintes de purificação e isolamento do produto foram realizados de forma análoga aos 

procedimentos adotados para o [VC16IM][Br] (2.3.2a).  

 

 

2.3.3 Preparo dos capilares 

 

 

Antes da polimerização in-situ, os capilares de sílica fundida (11 cm x 530 μm D.I.) 

foram ativados, respectivamente, com NaOH 1 mol.L-1, água, HCl 1 mol.L-1 e água. Em 

seguida os capilares foram secos a 160 ˚C, sob fluxo de nitrogênio.  

Posteriormente, os capilares foram preenchidos com uma solução de 

viniltrimetoxissilano. Ambas as extremidades foram seladas com septo de silicone e os 
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capilares foram mantidos a 70 ºC por 5 horas para funcionalização da superfície interna. Este 

procedimento visou adicionar grupos polimerizáveis na superfície interna do capilar a fim de 

que se tornem pontos para a ligação covalente dos monômeros sintetizados.  

 

 

2.3.4 Polimerização in-situ  

 

 

A ancoragem covalente dos líquidos iônicos à superfície interna do capilar, previamente 

tratado, foi realizada com uma mistura reacional composta pelos monômeros monocatiônicos, 

dicatiônico (agente reticulante), AIBN (iniciador radicar) e clorofórmio como solvente. 

Diferentes capilares foram sintetizados variando a proporções dos monômeros monocatiônicos 

e dicatiônico, Tabela 2.2. As misturas reacionais, Tabela 2.2, foram mantidas em banho de 

ultrassom por 10 minutos e degaseificadas em fluxo de nitrogênio por 3 minutos. Em seguida, 

os capilares foram preenchidos com estas misturas, vedados com septo de silicone e mantidos 

a 50º C por 24 h para a polimerização in-situ. Ao final da reação, os capilares foram lavados 

com etanol e água para limpeza e eliminação dos monômeros não polimerizados. 

Posteriormente, 0,5 cm de cada uma das extremidades do capilar foram cortados e descartados. 

O comprimento efetivo de cada capilar foi de 10 cm e os mesmos foram avaliados na eficiência 

da pré-concentração da AEA e 2-AG. 

 

 

Tabela 2.2 - Composição da mistura reacional dos diferentes capilares sintetizados 

Capilar 
[C6VIM][Cl] 

(g; mmol) 

[C16VIM][Br] 

(g; mmol) 

[(VIM)2C10]2[Br] 

(g; mmol) 

AIBN * 

(µL; mmol) 

Clorofórmio 

(mL) 

C6 0,300; 1,16 0; 0 0,150; 0,307 90; 0,018 4,00 

C6C16 0,150; 0,579 0,150; 0,376 0,150; 0,307 80; 0,016 4,00 

C16 0; 0 0,300; 0,751 0,150; 0,307 70; 0,014 4,00 

* solução comercial a 0,2 mol L-1.  
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2.3.5 Caracterização morfológica e estrutural das fases poliméricas  

 

 

a) Caracterização dos monômeros 

 

 

(I) Infusão direta ESI/MS 

 

Um espectrômetro de massas do tipo triplo quadrupolo Xevo® TQ-D (Waters 

Corporation, Milford, MA, USA) equipado com fonte Z-spray foi utilizado para a aquisição 

dos espectros de massas de cada um dos produtos sintetizados. Após a etapa de purificação, os 

produtos obtidos foram solubilizados, individualmente, numa solução metanol:água (7:3, v/v) 

resultando em concentração final de 50 ng mL-1. Estas soluções foram infundidas no 

espectrofotômetro a um fluxo de 10 µL min-1 para aquisição dos espectros. Os parâmetros de 

operação da fonte de ionização foram: voltagem do capilar, 2,50 kV; voltagem do cone, 40 V; 

temperatura de dessolvatação, 200 ºC, fluxo do gás de dessolvatação, 700 L hr-1 (N2, 99,9% de 

pureza); fluxo do gás do cone, 150 L hr-1 (N2, 99,9% de pureza). Os espectros de massas em 

modo positivo foram adquiridos varrendo a região compreendida entre 100 e 500 m/z. Os dados 

dos espectros foram salvos no formato “continuum”. 

 

(II) Ressonância magnética nuclear de hidrogênio RMN 1H 

 

Os espectros RMN de 1H foram adquiridos num equipamento BrukerAvance DRX-500 

operado a 500,13 MHz. Clorofórmio deuterado (CDCl3) e dimetilssufóxido (DMSO) foram 

utilizados como solventes para solubilização dos monômeros obtidos e aquisição dos dados. 

 

 

b) Caracterização dos capilares 

 

 

(I) Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

O aspecto morfológico do recobrimento polimérico da superfície interna dos capilares 

foi examinado por MEV. Para estas análises, os capilares foram cortados, perpendicularmente 
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ao eixo do seu comprimento. O corte transversal nos capilares foi realizado com o auxílio de 

um cortador de coluna cromatográfica capilar. Os segmentos de capilares foram dispostos na 

posição vertical e recobertos com ouro por 180 s em equipamento Bal-Tec SCD050 Sputter 

(Fürstentum Liechtenstein). Posteriormente os segmentos de capilar metalizados foram 

analisados em um microscópio eletrônico de varredura Zeiss EVO 50 (Cambridge UK). As 

micrografias foram adquiridas a uma voltagem de 20,00 kV e resolução nominal de 30 nm. 

 

 

2.3.6 Amostras biológicas 

 

 

As amostras de plasma utilizadas na validação analítica do método em estudo, com 

sorologia negativa para hepatite B e C, HIV, chagas, HTLV I/II, TGP e sífilis, foram cedidas 

pelo Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(HCFMRP – USP). Estas amostras de plasma enriquecidas com os analitos foram utilizadas 

para otimização e validação do método IT-SPME-LC-MS/MS.  

Para avaliar a aplicabilidade do método, amostras de plasma foram coletadas de 

pacientes com doença de Parkinson acompanhados no Ambulatório de Doenças 

Extrapiramidais e Neurologia Comportamental do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto sob 

responsabilidade do Prof. Dr. Vitor Tumas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo. Seis amostras foram analisadas pelo método desenvolvido neste 

projeto. Estas amostras foram obtidas a partir de sangue coletado por punção venosa, em tubos 

contendo anticoagulantes, EDTA ou fluoreto, centrifugado até 2 horas após a coleta e 

armazenadas a -80 ºC. A coleta destas amostras biológicas foi aprovada pelo Comitê e Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, com concordância 

do Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP (ver ANEXO B). 

 

 

2.3.7 Tratamento prévio da amostra  

 

 

As proteínas do plasma foram precipitadas com acetonitrila na proporção 

plasma:acetonitrila (1:2, v/v). Após a adição do agente precipitante, a mistura 

(plasma+acetonitrila) foi agitada em vortex (3000 rpm, 1 min) e centrifugadas a 9000 rpm por 
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10 min a 15 ºC. O sobrenadante foi transferido para um tubo de polietileno do tipo eppendorf® 

e evaporado em dessecador a vácuo. O extrato seco foi ressuspendido em 100 µL de solução 

acetato de amônio pH 7,0 (5x10-3 mol L-1):acetonitrila (9:1, v/v) e 80 µL desta solução foram 

injetados no sistema cromatográfico. Diferentes volumes de plasma (100, 200, 300 e 400) µL 

forma avaliados durante o processo de precipitação de proteínas. 

 

 

2.3.8 Condições espectrométricas 

 

 

As condições espectrométricas utilizadas foram baseadas em trabalhos já publicados 

(90) por nosso grupo de pesquisa. As análises foram realizadas num cromatógrafo em fase 

líquida Waters ACQUITY UPLC H-Class acoplado a espectrometria de massas em sequencial 

Xevo® TQ-D tandem quadrupole (Waters Corporation, Milford, 122 MA, USA) equipado com 

a fonte Z-spray. A separação cromatográfica dos analitos foi realizada em uma coluna core-

shell Kinetex C18 column (Phenomenex®, USA, 100 mm x 2.1 mm x 1.7 µm), a 40 ºC, modo 

de eluição isocrático e fluxo de 0,3 mL min-1. A fase móvel da separação cromatográfica 

consistiu em uma mistura de (A) solução aquosa água contendo 0,5% de ácido fórmico e (B) 

acetonitrila contendo 0,5% de ácido fórmico; sendo a proporção A:B de (30:70, v/v). As 

análises foram realizadas no Modo de Monitoramento de Reações Múltiplas (MRM) com a 

fonte operando em modo positivo (ESI+). Os demais parâmetros de operação da fonte foram: 

voltagem do capilar, 3,20 kV; temperatura da fonte, 150 ºC; temperatura de dessolvatação, 350 

ºC e fluxo do gás de dessolvatação de 700 L h-1 (N2, com pureza de 99.9%). Argônio (pureza 

de 99.9999%) foi utilizado como gás de colisão. O dwell time foi estabelecido automaticamente 

para cada transição. Os íons produto de quantificação e confirmação, a energia do cone e 

energia de colisão foram otimizadas no modo automático do equipamento via IntelliStart 

software. Os parâmetros utilizados estão descritos na Tabela 2.3. Todos os dados foram 

adquiridos utilizando o software MassLynxV4.1. 
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Tabela 2.3 - Transições MS/MS (SRM), voltagem do cone (DP), energia de colisão (CE) e tempo de 

retenção (tR) dos endocanabinóides estudados 

Analito 

Íon 

precursor 

(m/z) 

Íon produto 

(m/z) 

DP 

(V) 

CE 

(eV) 

Íon de 

confirmação 

(m/z) 

tR 

(min) 

AEA 348,35 61,82 14 18 90,81 7,94 

2-AG 379,29 286,99 24 14 90,82 8,65 

AEA-d4 352,41 65,91 26 18 47,84 7,94 

2-AG-d5 384,35 286,99 28 16 90,81 8,65 

 

 

2.3.9 Configuração do sistema para otimização do método IT-SPME-LC-MS/MS  

 

 

A coluna capilar contendo a fase estacionária a base de líquidos iônicos polimerizáveis 

foi instalada na dimensão 1D (com a bomba quaternária responsável por manter a vazão da 

fase móvel nesta dimensão) e a coluna analítica na 2D (com a bomba binária responsável por 

manter a vazão da fase móvel nesta dimensão). Ambas as dimensões foram conectadas na 

válvula de injeção de 6 pórticos do sistema UHPLC-MS/MS, Figura 2.6.  

A otimização dos parâmetros do método IT-SPME-LC-MS/MS foi realizada em etapas 

conforme descrito no Quadro 2.1. Esta otimização iniciou-se com a montagem simples da 

coluna capilar na dimensão 1D e prosseguiu até a obtenção da configuração completa descrita 

no parágrafo anterior e ilustrada na Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 - Configuração do sistema IT-SPME-LC-MS/MS 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Quadro 2.1 - Etapas contendo a sequência dos parâmetros na otimização do método IT-SPME-LC-MS/MS 

Etapa Parâmetros avaliados Arranjo instrumental Amostra injetada 

1 

(i) pH da amostra (4,0; 7,0; e 9,0); 

(ii) Composição (20 a 100 % de acetonitrila) da fase móvel para a 

sorção e dessorção dos analitos foram avaliados; 

(iii) Vazão da fase móvel (0,1; 0,2; 0,3 e 0,4 µL min-1); 

 

Amostra aquosa enriquecida 

com AEA e 2-AG (100 ng mL-

1) 

2 (iv) Tempo de exclusão das macromoléculas da amostra do plasma; 

 

Amostra de plasma 

3 (v) Tempo de acoplamento e desacoplamento das dimensões 1D e 2D; 

 

Amostra de plasma enriquecida com 

AEA e 2-AG (100 ng mL-1) 

4 

(vi) Separação cromatográfica (2D, bomba binária); 

(vii) Volume de amostra ressuspendida e injetada no sistema cromatográfico 

(10 a 90 µL); 

(viii) Regeneração da coluna (1D, bomba quaternária). 

 

Amostra de plasma enriquecida com 

AEA e 2-AG (100 ng mL-1) 
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a) Etapa 1 (variáveis avaliadas: pH da amostra, composição da solução de dessorção e fluxo de 

preconcentração dos analitos) 

 

 

A sorção e dessorção dos analitos junto à coluna capilar foram avaliados utilizando o 

seguinte arranjo instrumental: bomba quaternária e entrada da coluna capilar conectados nas 

saídas 1 e 2, respectivamente, da válvula de 6 pórticos e a saída da coluna capilar foi 

direcionada para o espectrômetro de massas. Com este arranjo instrumental, o pH da amostra, 

composição e vazão da fase móvel para a sorção e dessorção dos analitos foram avaliados. Para 

os ensaios desta etapa 1 foi utilizada uma solução de trabalho contendo AEA e 2-AG na 

concentração de 100 ng mL-1 (em acetonitrila). 

Quanto aos ensaios para avaliar o melhor pH de sorção dos analitos, 100 µL da solução 

de trabalho foram evaporados e, o extrato seco, reconstituído com soluções apresentando 

diferentes valores de pH. Soluções de acetato de amônio pH 4,0 (ajustada com ácido fórmico), 

acetato de amônio pH 7,0 e 9,0 (ajustadas com hidróxido de amônio), todas preparadas na 

concentração de 5,0.10-3 mol L-1, foram avaliadas. Após reconstituição do extrato seco, 10 µL 

das soluções foram injetados individualmente na coluna capilar via UHPLC-MS/MS. 

Posteriormente, a fase móvel constituída de 100% de água percolou pela coluna capilar durante 

6 min a uma vazão de 0,3 ml min-1. Após decorrido este período, a composição da fase móvel 

foi alterada para 100% de acetonitrila (contendo 0,5% de ácido fórmico) promovendo a 

dessorção dos analitos retidos no capilar e o direcionamento dos mesmos para o espectrômetro 

de massas.  

Os ensaios que objetivavam avaliar a melhor composição da fase móvel para dessorção 

dos analitos foram realizados em seguida. Neste experimento, 100 µL da solução de trabalho 

foram evaporados e, o extrato seco, reconstituído com uma solução acetato de amônio pH 7, 

0:acetonitrila (90:10, v/v). Dez microlitros desta solução reconstituída foram injetados no 

sistema cromatográfico. Após injeção, a bomba quaternária manteve uma vazão de 0,1 mL min-

1 de água na coluna capilar durante 6 min para a preconcentração dos analitos. Transcorrido 

este período, a fase móvel constituída de A (água) e B (acetonitrila com 0,5% de ácido fórmico) 

promoveu a dessorção dos compostos retidos no capilar e direcionou-os para o espectrômetro 

de massas. Diferentes proporções de A:B (variando de 20 a 100% a proporção de B) foram 

avaliadas para a dessorção da AEA e 2-AG. 

Após os testes de otimização da composição da fase móvel para a sorção dos analitos 

na coluna capilar descritos no parágrafo anterior, diferentes vazões (na faixa de 0,1 a 0,4 mL 
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min-1) na dimensão 1D foram avaliadas para a preconcentração efetiva da AEA e 2-AG. A fase 

móvel constituída de 100% de A foi utilizada durante o estágio preconcentração e A:B (30:70, 

v/v) durante o estágio de eluição. 

 

 

b) Etapa 2 (Tempo de exclusão das macromoléculas da amostra do plasma) 

 

 

Na etapa 2, a capacidade de exclusão das macromoléculas da amostra de plasma foi 

avaliada. O arranjo instrumental utilizado foi idêntico ao da etapa 1, com exceção do fato de 

que a saída da coluna capilar foi direcionada para detector de arranjo de diodos (DAD) ao invés 

do espectrômetro de massas. Para estes ensaios, foram utilizados 200 µL de plasma 

enriquecidos com AEA e 2-AG na concentração de 100 ng mL-1. 

Dez microlitros da solução resultante do tratamento prévio do plasma (consultar item 

2.3.7) foram injetados no sistema cromatográfico. Imediatamente após injeção, a bomba 

quaternária manteve uma vazão de 0,3 mL min-1 de água na coluna capilar durante 6 min. 

Decorrido este período, a composição da fase móvel mudou para água:acetonitrila acidificada 

com 0,5% de ácido fórmico (30:70, v/v) para verificar alguma possível retenção de 

macromoléculas junto a coluna capilar. Todo efluente do capilar foi analisado pelo DAD no 

comprimento de onda de 280 nm. 

 

 

c) Etapa 3 (tempo de acoplamento e desacoplamento das dimensões 1D e 2D) 

 

 

Na etapa 3, o tempo de acoplamento e desacoplamento das dimensões 1D e 2D foi 

avaliado. O seguinte arranjo instrumental foi utilizado: bomba quaternária conectada na saída 

1 da válvula de 6 pórticos, bomba binária na saída 3, coluna capilar nas saídas 2 e 5 e uma 

conexão de volume morto (em substituição à coluna cromatográfica) em 2D na saída 4. Todo 

efluente da dimensão 2D foi analisado pelo espectrômetro de massas. Para estes ensaios, foram 

utilizados 200 µL de plasma enriquecidos com AEA e 2-AG na concentração de 100 ng mL-1. 

Dez microlitros da solução resultante do tratamento prévio do plasma (consultar item 

2.3.7) foram injetados no sistema cromatográfico. A corrida cromatográfica deu início (t = 0 

min) imediatamente após a injeção da amostra, a qual foi realizada com as duas colunas 
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desacopladas (válvula de seis pórticos na Posição 1). Nesta posição, a bomba quaternária 

manteve a vazão de 0,1 mL min-1 da fase móvel (constituída de 100% água) na dimensão 1D. 

Já a bomba binária manteve esta mesma vazão na dimensão 2D, porém fazendo uso da fase 

móvel constituída de água:acetonitrila acidificada com 0,5% de ácido fórmico (30:70, v/v). 

Após o estágio de preconcentração dos analitos e exclusão das macromoléculas, as duas 

dimensões foram acopladas (válvula de seis pórticos na Posição 2). Nesta posição, a fase móvel 

da dimensão 2D foi direcionada primeiramente para a coluna capilar promovendo dessorção 

dos analitos e transferindo-os para dimensão 2D. Na Posição 2, o fluxo emergente da bomba 

quaternária foi direcionado para o descarte. Diferentes tempos de acoplamento e 

desacoplamento foram avaliados. 

 

 

d) Etapa 4 (volume de amostra reconstituída injetada no sistema cromatográfico, separação 

cromatográfica e regeneração do capilar) 

 

 

Na etapa 4 foram avaliados: a separação cromatográfica, o volume de amostra 

reconstituída e injetada no sistema cromatográfico e a regeneração da coluna capilar. O arranjo 

instrumental utilizado foi idêntico ao da etapa 1, com exceção do fato de que a conexão de 

volume morto instalada na dimensão 2D foi substituída pela coluna a analítica core-shell 

Kinetex C18 column (Phenomenex®, USA, 100 mm x 2.1 mm x 1.7 µm). 

Dez microlitros da solução resultante do tratamento prévio do plasma (consultar item 

2.3.7) foram injetados no sistema cromatográfico. A preconcentração dos analitos e exclusão 

das macromoléculas foram realizados entre os tempos t = 0 a 4 min, dessorção dos analitos de 

t = 4 a 6 min e separação cromatográfica de t = 6 a 9 min. 

Prosseguindo a otimização do método, múltiplos ciclos (variando de 1 a 8) de injeção 

da solução resultante do tratamento prévio do plasma (consultar item 2.3.7) foram avaliados 

para injeção no sistema cromatográfico. Uma vez que cada ciclo de injeção corresponde a um 

volume de 10 µL, o volume total de amostra injetada foi avaliado no intervalo de 10 a 80 µL. 

A otimização da regeneração da coluna capilar em 1D foi realizada concomitantemente 

à separação cromatográfica dos analitos em 2D. Para a limpeza intercorrida, diferentes 

proporções da fase móvel agua:acetonitrila foram avaliadas. 
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2.3.10 Capacidade de sorção (Q) dos capilares  

 

 

A saturação do capilar foi avaliada utilizando soluções dos analitos (AEA e 2-AG) em 

diferentes concentrações (10, 40, 70, 100, 130, 160, 190 e 220 ng mL-1). Dessas soluções, 8 

ciclos de 10 µL foram injetadas no sistema cromatográfico. Todas as injeções foram realizadas 

utilizando o mesmo capilar na dimensão 1D e os resultados obtidos foram plotados num gráfico 

Concentração x Área do pico cromatográfico. Neste gráfico foram traçadas retas de regressão 

da faixa linear (0-100 ng mL-1 para AEA e 0-130 ng mL-1 para 2-AG) e também do platô de 

saturação, para cada analito. A capacidade sortiva (Q) do capilar foi calculada individualmente 

para cada analito utilizando a equação 2.1. Esta equação foi obtida igualando os valores de y 

em ambas as equações de reta, chegando então a concentração de saturação (Cs) do capilar, 

Anexo A. No gráfico, o valor de C* (2,16x10-4 cm3) foi estimado com base na espessura (1,3 

µm) do filme de IL formado, diâmetro interno (530 µm) e comprimento do segmento do capilar 

(5 cm) do capilar de sílica.  

 

Q = (
a2

b1− b2
)

V

C
                                                                   equação 2.1 

b1: inclinação da reta de regressão entre a faixa de resposta linear do capilar para a 

sorção dos analitos; 

 b2 e a2 a inclinação e o intercepto, respectivamente, da reta de regressão entre os pontos 

observados fora do intervalo de resposta linear; 

V: volume de injeção no sistema cromatográfico; 

C: quantidade (volume) de fase sortiva imobilizada no capilar 

 

 

2.3.11 Fator de enriquecimento  

 

 

O fator de enriquecimento (FE) foi calculado pela razão entre a quantidade de analitos 

extraídos no capilar (Cext) e a quantidade total de analitos (Ci) injetado no sistema 

 

* Para a estimativa da espessura do filme assumiu-se a formação de um filme de espessura homogênea por toda a 

extensão do capilar. Este cálculo foi realizado fazendo a diferença entre o volume do capilar vazio e o volume do 

cilindro oco formado após a polimerização da fase sorvente. A espessura média do filme polimérico foi 

determinado com base nas imagens MEV (Figura 2.11) 
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cromatográfico. Ci foi determinado utilizando o método UHPLC-MS/MS e Cext foi 

determinado utilizando o método IT-SPME-UHPLC-MS/MS. 

 

 

2.3.12 Validação analítica do método IT-SPME-LC-MS/MS 

 

 

A validação analítica do método LC-MS/MS column switching foi realizada segundo 

normas preconizadas pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) - 

RESOLUÇÃO RDC Nº 27, DE 17 de maio de 2012 e RDC Nº 166, DE 24 DE JULHO DE 

2017 (135,136). Os parâmetros de validação analítica (linearidade, limites de quantificação, 

precisão intra e interensaio, exatidão intra e interensaio, seletividade, efeito residual e efeito de 

matriz) foram avaliados com amostras de plasma enriquecidas com os padrões internos 

deuterados e analitos em diferentes concentrações. 

2-AG foi quantificado em todos os ensaios analíticos desta tese como concentração total 

de 2-AG pela soma dos picos cromatográficos do 2-AG e 1-AG. Esta metodologia foi adotada 

com base em trabalhos prévios já publicados na literatura (137–140), os quais reportam a 

isomerização de 2-AG para 1-AG como um fenômeno espontâneo que ocorre durante o 

processamento e análise das amostras biológicas. 

 

 

a) Curvas de calibração 

 

 

As curvas de calibração, sendo uma para cada analito, foram plotadas no intervalo de 

0,10-1,00 ng mL-1 (para AEA) e 0,05-1,00 ng mL-1 (para 2-AG). Tais curvas foram geradas em 

quintuplicata, em seis concentrações diferentes e plotando a razão entre as áreas (analito/Padrão 

interno) em função da concentração plasmática de cada fármaco. Uma vez que os analitos são 

compostos endógenos da matriz, 10 amostras branco foram analisadas e o valor médio da 

concentração de AEA e 2-AG foi subtraído das curvas de calibração (87,89,90). 

As curvas de calibração foram aprovadas para as análises quantitativas, quando os 

valores de erro padrão relativo (EPR, equação 2.2) e coeficiente de variação (CV, equação 2.3), 

do calibrador correspondente à concentração nominal do limite inferior de quantificação (LIQ) 

apresentou valor menor ou igual a 20% e quando o DPR foi menor do que 15% em relação à 
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concentração nominal para os outros calibradores, incluindo o limite superior de quantificação 

(LSQ). 

 

 

b) Precisão 

 

 

A precisão foi determinada em ensaios conduzidos no mesmo dia (precisão intradia) e 

em ensaios conduzidos em três dias consecutivos (precisão interdia). Cada experimento foi 

realizado em quintuplicata em cinco concentrações diferentes: limite inferior de quantificação 

(LIQ), controle de qualidade baixo (CQB), controle de qualidade médio (CQM), controle de 

qualidade alto (CQA) e limite superior de quantificação (LSQ). Segundo preconização pelas 

normas da ANVISA (135), os valores de CV não devem exceder em 15% para os controles de 

qualidade, exceto para o LIQ que não deve exceder em 20%. 

 

CV = [(Desvio padrão)/Conc. média experimental]x100                                 equação 2.3 

 

 

c) Exatidão 

 

 

A exatidão foi determinada em ensaios conduzidos no mesmo dia (exatidão intraensaio) 

e em ensaios conduzidos em três dias consecutivos (exatidão interensaio). A exatidão, expressa 

pelo Erro Padrão Relativo (EPR), equação 2.4, foi avaliada em quintuplicata para o CQB, CQM 

e CQA; sendo que não foram admitidos valores fora da faixa de -15%≤EPR≤+15% do valor 

nominal, exceto para o LIQ, para o qual não se admitiu valores fora da faixa 

de -20%≤EPR≤+20%  do valor nominal. 

 

EPR = [(Conc. média experimental – Valor nominal)/Valor nominal)]x100          equação 2.4 
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d) Efeito residual 

 

 

A avaliação do efeito residual foi realizada com três injeções de uma amostra aquosa, 

sendo uma antes e duas logo após a injeção de uma amostra processada no LSQ. Segundo 

normas da ANVISA, os picos interferentes, nos tempos de retenção dos analitos, devem possuir 

valores de área inferiores a 20% (vinte por cento) das áreas correspondentes ao LIQ e inferior 

a 5% das áreas apresentadas pelos PI. 

 

 

e) Efeito matriz 

 

 

O efeito matriz foi determinado por meio da comparação entre os coeficientes angulares 

de seis curvas calibração, construídas em plasma enriquecido com os analitos, e em três curvas 

analíticas construídas em solução aquosa. As curvas foram construídas utilizando a mesma 

faixa linear adotada para os ensaios de linearidade. O paralelismo das retas foi avaliado 

empregando o Teste-t, a nível de significância de 0,05. 

 

 

f) Seletividade 

 

 

Foi avaliada a seletividade do método frente aos compostos endógenos da matriz. Estes 

ensaios foram conduzidos com os padrões internos deuterados visto que os analitos são 

compostos endógenos da matriz e não sendo possível obter uma matriz branco. Os 

cromatogramas das amostras enriquecidas foram comparados com os cromatogramas obtidos 

das amostras plasma branco para PI. 
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 Resultados e discussão 

 

 

2.4.1 Síntese e caracterização dos monômeros de líquido iônico polimerizáveis 

 

 

Os líquidos iônicos foram preparados a partir dos precursores: 1-vinilimidazol e o haleto 

de alquila correspondente: 1-bromo-hexadecano, 1-cloro-hexano e 1,10-dibromodecano. A rota 

sintética utilizada para preparar os monômeros de líquido iônico polimerizáveis está ilustrada 

na Figura 2.7. Em todos os casos a reação se processa via mecanismo SN2. Nesta reação, o anel 

imidazólico comporta-se como nucleófilo e ataca o centro eletrofílico da cadeia carbônica 

promovendo a saída do halogênio, neste caso o bromo ou cloro. 

 

 

Figura 2.7 – Síntese dos monômeros dos líquidos iônicos polimerizáveis a) cloreto de 1-hexadecil-3-

vinilimidazólio, b) brometo de 1-hexadecil-3-vinilimidazólio e c) dibrometo de 1,10-di(3-

vinilimidazolio)decano 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

O grupo vinílico dos monômeros são bastante sensíveis tanto a luz quanto à exposição 

a calor excessivo, e por isso, sua síntese requer uma série de cuidados. Assim, a otimização de 

parâmetros tais como (b) solvente de solubilização dos reagentes, (c) temperatura de síntese e 

(d) tempo de reação foi importante para evitar a polimerização precoce dos monômeros.  

Na síntese do [C16VIM][Br] e [C6VIM][Cl], os reagentes de partida 1-

vinilimidazol:haleto de alquila foram utilizados na proporção molar de 1:1,13. Um leve excesso 
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do haleto de alquila foi adotado como estratégia afim de facilitar a etapa de purificação dos 

produtos obtidos. Já na síntese do [(VIM)2C10]2[Br], a proporção molar foi de 2:1 visto que 2 

moléculas de 1-vinilimidazol são necessárias para a substituição do bromo em ambas as 

extremidades da cadeia alifática do 1,10-dibromodecano.  

Durante os procedimentos de otimização das sinteses, dois solventes foram avaliados: 

tolueno e 2-propanol. Quando comparado com tolueno, o uso do 2-propanol resultou na 

formação de produtos com maior grau de pureza. Além disso, a maior volatilidade deste 

solvente facilitou sua completa eliminação evaporação do meio reacional ao final das reações. 

Desta forma, este solvente foi selecionado para a síntese do [C6VIM][Cl] e [(VIM)2C10]2[Br]. 

Já para [C16VIM][Br], tolueno foi selecionado como solvente de síntese por solubilizar melhor 

dos reagentes de partida. 

A etapa seguinte consistiu na otimização da temperatura e tempo de reação. Estes dois 

parâmetros foram avaliados concomitantemente. Com o uso de temperaturas mais elevadas 

(110 ºC, 16 h) observou-se a formação de um precipitado de coloração escura, indicando a 

polimerização precoce dos monômeros. De modo geral, menor temperatura e tempo de reação 

mais longo garantiu melhores resultados de síntese quando comparado com o uso de 

temperaturas mais elevadas e tempos de reação curtos. Para o monômero [C6VIM][Br] a 

temperatura e tempo de reação ótimos foram 60 ºC e 16 h. Já os monômeros [C6VIM][Cl] e 

[(VIM)2C10]2[Br], a condição ótima de síntese foi obtida a 45 ºC e 36 h. Nas reações 

processadas acima das temperaturas dos valores ótimos selecionados, foi observado a 

degradação térmica e/ou polimerização precoce dos produtos, Figura 2.8. Em contrapartida, nas 

reações realizadas abaixo desses valores, a síntese foi incompleta. 
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Figura 2.8 – Produtos brutos de síntese, [C16VIM][Br],obtidos em diferentes temperaturas de síntese:  

(a) 110 ºC e (b) 45 ºC. Solvente utilizado: tolueno, tempo de reação: 12 (a) e 36 h (b), as imagens foram 

obtidas após etapa de evaporação (rotoevaporador) do solvente 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

Após purificação, os monômeros foram caracterizados por ESI-MS e RMN 1H.  

As Figura 2.9 ilustram os espectros ESI-MS, no modo positivo, dos produtos obtidos a 

partir da rota sintética descrita no item 2.3.2. Nestes espectros é possível observar os picos dos 

íons precursores referentes aos cátions não fragmentados. Os picos intensos em m/z 179 (Figura 

2.9ª), m/z 320 (Figura 2.9B) e m/z 407/409 (Figura 2.9C) referem-se, respectivamente, aos 

sinais dos cátions monocarrecados [C6VIM]+, [C16VIM]+ e [(VIM)2C10]Br+. Na Figura 2.9C 

observa-se ainda a presença um sinal intensos em m/z 164, o qual refere-se ao cátion duplamente 

carregado, [(VIM)2C10]
2+.  
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Figura 2.9 – Espectros ESI-MS (modo positivo) do (A) cloreto de 1-hexil-3-vinilimidazólio, (B) 

brometo de 1-hexadecil-3-vinilimidazólio e (C) dibrometo de 1,10-di(3-vinilimidazolio)decano em 

metanol 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Posteriormente os monômeros foram caracterizados por RMN 1H. A caracterização 

estrutural de cada monômero está descrita na Tabela 2.4, a qual contém os sinais apresentados 

nos espectros RMN 1H do [C6VIM][Cl] (Anexo D), [C16VIM][Br] (Anexo E) e 

[(VIM)2C10]2[Br] (Anexo F). Estes espectros apontam elevado grau de pureza dos monômeros 

sintetizados.  

 

Desta forma, os resultados obtidos nas análises RMN 1H corroboram com os resultados 

das infusões ESI-MS+ e, juntas, essas análises confirmam o sucesso na síntese e purificação dos 

monômeros de líquidos iônicos polimerizáveis. 

 

 

Tabela 2.4 – Atribuições dos sinais de RMN 1H dos monômeros sintetizados 

Monômeros Atribuição dos sinais 

[C6VIM][Cl] (500 MHz, CDCl3) δH(ppm): 11,32 (s, 1H), 7,91 (s, 1H), 7,55 (m, 2H), 

5,98 (s,1H), 5,38 (s, 1H), 4,40 (t, 2H), 1,96 (m, 2H), 1,34 (m, 7H), 0,87 

(t, 3H) 

[(VIM)2C10]2[Br], (500 MHz, DMSO) δH(ppm): 9,59 (s, 2H), 8,23 (t, 2H), 7,93 (t, 2H), 

7,30 (dd, 2H), 5,96 (dd, 2H), 5,44 (dd, 2H), 4,20 (t, 4H), 1,85-1,80 

(quintet, 4H), 1.26 (s, 12H) 

[C16VIM][Br] (500 MHz, DMSO) δ(ppm): 9.54 (s, 1H), 8,22 (s, 1H), 7,95 (s,1H), 

7,30 (m, 1H), 5,95 (dd, 1H), 5,42 (dd, 1H), 4,20 (t, 2H),1,80 (m, 2H), 

1,35 (m, 26H), 0,88 (t, 3H) 

 

 

2.4.2 Síntese e caracterização dos capilares contendo fase estacionária líquido iônico 

polimerizado 

 

 

Previamente a etapa de polimerização in-situ dos monômeros para a formação da fase 

estacionária, as paredes internas do capilar de sílica fundida foram ativadas com uma solução 

alcalina de NaOH e derivatizadas com VTMS. O processo de ativação visou aumentar a 

densidade de grupos silanóis na superfície interna do capilar para tornar mais efetivo o 

recobrimento com VTMS (141). Na derivatização, moléculas do precursor VTMS  reage com 

os grupos silanóis da superfície da sílica, via reação de condensação, formando uma ligação 
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siloxano (142). Desta forma, o grupo vinílico do VTMS permanece livre na superfície do capilar 

servindo como ponto de ancoragem para posterior reação de polimerização junto aos 

monômeros de líquido iônico polimerizáveis, Figura 2.10. Assim, o processo de polimerização 

resulta na formação de um filme de fase estacionaria quimicamente ligada à superfície 

derivatizada do capilar. Os capilares assim sintetizados apresentam filmes poliméricos com 

maior estabilidade física na presença de solventes orgânicos e aquosos, evitando a sangria da 

fase estacionaria durante o processo de extração. A estabilidade química do filme polimérico é 

extremamente importante para garantir maior durabilidade da fase estacionária. Ho et al. (143) 

também utilizaram o procedimento de derivatização com VTMS para a confecção de fibras 

SPME. Estas fibras SPME foram utilizadas para a extração de álcoois, aldeídos e ésteres no 

modo de imersão direta em soluções aquosas e solventes orgânicos, sendo reutilizadas em mais 

de 90 extrações. 

 

 

Figura 2.10 – Processo de derivatização com viniltrimetoxissilano (VTMS) para inserção de grupos 

vinílicos na superfície interna dos capilares de sílica. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

Outra característica que aumenta a estabilidade física da rede polimérica na fase 

estacionaria é a polimerização realizada na presença de agente reticulante, também denominado 

de agente de ligação cruzada ou crosslinker. Neste projeto o agente reticulante utilizado foi o 

[(VIM)2C10]2[Br], o qual possui dois anéis imidazólicos, um em cada extremidade da cadeia 

alquílica composta de dez carbonos. Cada anel imidazólico possui um grupo vinílico que 

participa da reação de polimerização entrecruzando as cadeias poliméricas lineares adjacentes. 
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A razão monômero:agente reticulante é extremamente importante e define as características 

finais da fase estacionária. Baseado em estudos já publicados (143), as fases estacionárias deste 

capítulo foram sintetizadas utilizando a razão monômeros:agente reticulante 2:1 m/m. 

Diferentes capilares foram sintetizados (Tabela 2.2) variando a proporção dos monômeros 

monocatiônicos ([C6VIM][Cl] e [C16VIM][Br]), mas mantendo constante em 2:1 m/m a 

proporção do agente reticulante ([(VIM)2C10]2[Br]. Foram sintetizados os seguintes capilares 

(a) C6 ([C6VIM][Cl]:[C16VIM][Br]:[(VIM)2C10]2[Br], 2:0:1 m/m), (b) C6C16 (1:1:1 m/m) e (c) 

C16 (0:2:1 m/m). 

Após a polimerização, a morfologia dos capilares foi analisada por MEV, Figura 2.11. 

Cada capilar foi analisado com diferentes ampliações sendo que as Figura 2.11a-d foram 

imagens obtidas de um capilar vazio, Figura 2.11e-h foi do capilar C6, Figura 2.11i-l do capilar 

C6C16 e Figura 2.11m-p do capilar C16. Ao comparar as imagens, com ampliação de 10000x, 

do capilar vazio (Figura 2.11d) com os demais capilares (Figura 2.11h, l e p) é possível observar 

a presença da fase estacionária formada na superfície dos capilares. Baseado apenas na inspeção 

visual dessas imagens conclui-se que a fase estacionaria em C6 apresentara uma superfície mais 

suavizada, enquanto as fases C6C16 e C16 apresentaram uma superfície mais rugosa com a 

presença de pequenos aglomerados depositados sobre o filme polimérico. Embora as condições 

experimentais, exceto a proporção dos monômeros, foram idênticas nos três procedimentos de 

síntese, a espessura do filme de fase estacionaria apresentou uma leve variação entre os três 

tipos de capilares sintetizados. A média de espessura dos filmes obtida em cada caso foi de 1,9; 

1,7; 1,3 µm para os capilares C6, C6C16 e C16, respectivamente. 
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Figura 2.11 – Imagens MEV com ampliações de 200, 1000, 5000 e 10000x dos capilares vazio (a-d), C6 (e-h), C6C16 (i-m) e C16 (n-p) 

 

Fonte: Próprio autor. 
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2.4.3 Tratamento prévio da amostra  

 

 

Baseado em trabalhos prévios publicados na literatura (144), a precipitação das 

proteínas do plasma foi realizada com a mistura acetonitrila:plasma (2:1, v/v). Após a adição 

deste solvente orgânico à amostra de plasma, a mistura foi agitada em vortex (3000 rpm, 1 min) 

e centrifugada (9000 rpm, 15 minutos). Em seguida, a fase orgânica foi transferida para um 

tubo eppendorf®, evaporada e, o extrato seco, reconstituído com 100 µL de solução de acetato 

de amônio pH 7,0:acetonitrila 90:10 (v/v). No que se refere a solução de reconstituição, 

acetonitrila foi utilizada objetivo de melhorar a solubilização do extrato seco (90). 

Mantendo a proporção acetonitrila:plasma sempre constante, diferentes volumes de 

plasma (100 a 400 µL) foram avaliados. Os resultados descritos na Figura 2.12 ilustram que a 

quantidade de analito extraído aumenta com o aumento do volume de amostra. Volumes acima 

de 400 µL também foram avaliados, entretanto resultaram em tempos longos para a evaporação 

da fase orgânica. Desta forma, o volume de 400 µL foi selecionado como ideal e foi utilizado 

nos procedimentos posteriores.  

 

 

Figura 2.12 – Avaliação do volume de plasma para a determinação de AEA e 2-AG. As proteínas do 

plasma foram precipitadas utilizando acetonitrila:plasma 2:1 (v/v). Após coleta e evaporação da fase 

orgânica, o extrato seco foi reconstituído com 100 µL com solução de acetato de amônio pH 

7,0:acetonitrila 90:10 (v/v) e 80 µL foram injetados no sistema cromatográfico. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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2.4.4 Otimização do método IT-SPME-LC-MS/MS 

 

 

As colunas capilares contendo as fases estacionarias de líquidos iônicos polimerizáveis 

foram avaliadas quanto ao seu desempenho na sorção de AEA e 2-AG. Para estes testes, 10 cm 

de cada capilar foi conectado na dimensão 1D e a sorção dos analitos foi avaliada com uma 

solução aquosa de AEA e 2-AG (100 ng mL-1). De acordo com a Figura 2.13, os capilares C6 

e C16 apresentaram a menor e maior eficiência de extração, respectivamente. A retenção dos 

analitos no capilar acontece em virtude da sua afinidade com a fase estacionária, a qual é fruto 

das interações químicas entre os grupamentos químicos tanto dos analitos quanto do polímero 

a base de líquidos iônicos poliméricos. Considerando a estrutura química dos compostos 

abordados neste trabalho (Figura 2.14), essas interações são principalmente (i) interações 

dispersivas, que ocorrem entre as cadeias alquílicas tanto dos analitos quanto do polímero 

formado e também por (ii) ligações de hidrogênio entre grupo polar dos analitos e os anéis 

imidazólicos do polímero (134,145). A presença de monômeros de maior cadeia alquílica 

favoreceu as interações dispersivas aumentando a eficiência de extração da fase estacionária. 

Desta forma, o capilar C16 foi selecionado para os ensaios subsequentes. 

 

 

Figura 2.13 – Otimização da proporção dos monômeros na síntese do capilar e influência na pré-

concentração de AEA e 2-AG. Os capilares foram sintetizados nas seguintes proporções: C6 = 

[VC6IM][Cl]:[(VIM)2C10]2[Br] 2:1; C16 = [VC16IM][Br]:[(VIM)2C10]2[Br] 2:1 e C6/C16 

[VC6IM][Cl]:[VC16IM][Br]:[(VIM)2C10]2[Br] 1:1:1 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 2.14 – Estrutura química dos monômeros de líquidos iônicos polimerizáveis (a, b, c) e dos 

analitos abordados neste estudo (d, e)  

 

Fonte: Próprio autor. 
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As etapas subsequentes consistiram na otimização das variáveis do método IT-SPME-

LC-MS/MS. Esta otimização foi realizada em etapas como descrito no Quadro 2.1 (pág. 62).  

 

 

a) Etapa 1 

 

 

(I) pH da amostra  

 

O pH da amostra foi o primeiro parâmetro a ser otimizado para a extração dos analitos. 

Dentre os valores avaliados, a maior eficiência de extração foi obtida com os analitos 

reconstituídos em solução de acetato de amônio pH 7,0:acetonitrila (9:1, v/v), Figura 2.15a. Em 

pH 7 tanto a AEA e quanto 2-AG encontram-se predominantemente na sua forma neutra (84). 

Esta neutralidade de carga na estrutura dessas moléculas aumenta sua retenção junto a fase 

estacionaria devido a prevalência de interações dispersivas. Um fenômeno que vale a pena 

ressaltar neste ponto da discussão é a isomerização espontânea de 2-AG para 1-AG, que pode 

ocorrer em circunstâncias específicas durante o preparo de amostra. Por exemplo, é relatado na 

literatura que soluções de pH alcalino ou solventes polares próticos podem acelerar esta 

conversão (140,146). Possivelmente, este fenômeno pode explicar a baixa reprodutibilidade 

dos resultados observados para 2-AG quando extraído à pH 9,0, Figura 2.15a. Com base nos 

resultados obtidos nestes ensaios, a solução de acetato de amônio pH 7,0:acetonitrila (9:1, v/v) 

foi selecionada para os próximos ensaios. 

 

(II) Composição da solução de dessorção  

 

Após a otimização do pH da amostra que resultou na maior retenção dos analitos junto 

a fase estacionária, fases móveis constituídas de água:acetonitrila acidificada com 0,5% de 

ácido fórmico, em diferentes proporções, foram avaliadas para a dessorção desses analitos. 

Analisando a Figura 2.15b, observa-se que fases móveis contendo proporções água acima de 

90% não apresentaram força suficiente para a dessorção dos analitos. Por outro lado, resultados 

positivos foram obtidos com a percolação, na coluna capilar, de fases móveis contendo 

proporções de 20 a 70% de acetonitrila. Dentro deste intervalo, a eficiência na dessorção dos 
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analitos aumentou expressivamente com o aumento do conteúdo de acetonitrila na fase móvel. 

Proporções de acetonitrila acima de 70% não apresentaram aumento significativo na 

quantidade de analitos eluídos da fase estacionária. Desta forma, a fase móvel constituída de 

água:acetonitrila acidificada com 0,5% de ácido fórmico (7:3, v/v) foi selecionada como 

condição ótima para a eluição quantitativa dos analitos. 

 

(III) Vazão utilizada na preconcentração e dessorção dos analitos 

 

O passo seguinte da otimização, foi avaliar qual seria a melhor vazão na dimensão 1D 

(bomba quaternária) para a preconcentração e dessorção dos analitos. Os dados obtidos para 

este ensaio estão ilustrados na Figura 2.15c. Observa-se que a eficiência de extração aumentou 

com a diminuição da vazão. Desta forma, a vazão de 0,1 mL min-1 foi selecionada para etapas 

posteriores da otimização. 

 

 

Figura 2.15 – Otimização dos parâmetros IT-SPME: (a) pH da amostra, (b) proporção de acetonitrila 

na dessorção dos analitos, e (c) fluxo da fase móvel na bomba quaternária. Condições experimentais: 3 

replicatas (n=3), capilar C16 (10,0 cm × 0,53 mm DI), UHPLC-MS/MS (condições descritas no item 

2.3.8, pag. 60) 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Capítulo 2 Resultados e discussão 

b) Etapa 2 

 

 

(IV) Tempo de exclusão das macromoléculas da amostra do plasma 

 

Para estes testes a coluna capilar foi conectada em 1D e todo efluente desta dimensão 

foi monitorado no DAD (no comprimento de onda 280 nm). A amostra de plasma previamente 

tratada foi injetada no capilar pela bomba quaternária. A fase móvel utilizada para este ensaio 

consistiu em 100% de água de 0 a 6 min e água:acetonitrila acidificada com 0,5% de ácido 

fórmico (3:7, v/v) de 6 a 15 min da corrida cromatográfica. O objetivo deste ensaio foi 

determinar o tempo total para a exclusão das macromoléculas do plasma. A partir da análise 

dos dados contidos no cromatograma da Figura 2.16, conclui-se que a eluição quantitativa das 

macromoléculas do plasma ocorreu entre os tempos 0,25-1,50 min., sendo que o pico atinge 

seu máximo em 0,44 min. Desta forma, t = 2 min foi selecionado como tempo suficiente para 

a exclusão das macromoléculas do plasma.  

 

 

Figura 2.16 - Otimização do tempo de exclusão das macromoléculas do plasma da amostra de 

plasma injetada na coluna capilar; condições da corrida cromatográfica: 0-6 min., 100% de 

água; 6-10 min água/acetonitrila acidificada com 0,5% de ácido fórmico (3:7, v/v); 

comprimento de onda monitorado: 280 nm. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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c) Etapa 3 

 

 

(V) Tempo de acoplamento das dimensões 1D e 2D (Posição 1 e Posição 2 da válvula 

de 6 pórticos) 

 

Para estes testes a coluna capilar foi conectada em 1D, uma conexão de volume morto 

zero foi instalada na dimensão 2D e a saída desta conexão foi conectada ao espectrômetro de 

massas. Os tempos de acoplamento e desacoplamento foram otimizados com base (I) no tempo 

de exclusão das macromoléculas do plasma e (II) na eluição e transferência dos analitos da 

dimensão 1D para 2D, Figura 2.17. A parte majoritária dos interferentes da matriz foram 

excluídos nos dois primeiros dois minutos (t = 0 min a t = 2 min) do tempo de preconcentração. 

Após esses dois minutos iniciais, a fase móvel (100% de água) permaneceu percolando pela 

coluna capilar para a eliminação dos compostos mais polares que possivelmente tenham ficado 

retidos no capilar juntamente com os analitos. Este período (t = 2 min a t = 4 min) foi 

denominado como tempo de limpeza intra-corrida. Em seguida, no t = 4 min, as duas dimensões 

foram acopladas pela mudança da válvula de 6 pórtico da Posição 1 para a Posição 2. Com este 

acoplamento, a fase móvel que antes percolava pela dimensão 2D, foi direcionada para a 

dimensão 1D promovendo a eluição dos analitos da coluna capilar e transferindo-os para a 

dimensão 2D. Dois minutos (t = 4 min a t = 6 min) foram suficientes para a completa eluição 

e transferência. Assim, t = 4 min e t = 6 min foram definidos, respectivamente, como tempo de 

acoplamento e desacoplamento das duas dimensões. 
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Figura 2.17 – Cromatogramas mostrando o desacoplamento (Posição 1 da válvula de 6 pórticos) e 

acoplamento (Posição 2 da válvula de 6 pórticos) das dimensões 1D e 2D do método IT-SPME-LC-

MS/MS. Dimensão 1D: coluna capilar, detector DAD; dimensão 2D: conexão de volume morto 

(substituindo a coluna analítica), detector MS/MS 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

d) Etapa 4 

 

(VI) Separação cromatográfica 

 

Para a otimização da corrida cromatográfica, a conexão de volume morto foi substituída 

pela coluna cromatográfica C18. A vazão (0,1 mL min-1) utilizada na dimensão 1D tornou-se 

inviável de ser utilizada na dimensão 2D, pois resultou em longos tempos de análise. Diante 

desta limitação, a estratégia descrita a seguir foi adotada. Com a válvula na Posição 2, a eluição 

dos analitos foi realizada pela bomba binária a uma vazão de 0,1 mL min-1. Em t = 4, a válvula 

de 6 pórticos retornou à Posição 1 e o fluxo da bomba binária aumentou para 0,3 mL min-1 para 
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a separação cromatográfica dos endocanabinóides. Nestas condições, os tempos de retenção 

dos analitos foram 7,9 e 8,6 min para a AEA e 2-AG, respectivamente. 

 

(VII) Volume de amostra (extrato seco ressuspendido e injetado) 

 

Após o tratamento prévio da amostra de plasma, o qual envolveu a precipitação de 

proteínas e reconstituição do extrato seco em solução de acetato de amônio pH 7,0:acetonitrila 

(9:1, v/v), múltiplos ciclos de injeção da amostra foram avaliados. Dez microlitros de amostra 

eram injetados na coluna capilar a cada ciclo. Com relação aos resultados obtidos para estes 

testes, a área do pico cromatográfico para ambos os analitos aumentou com o aumento do 

número de ciclos. Levando em consideração o tempo gasto para cada ciclo de injeção e o valor 

de área do pico cromatográfico, o valor de 80 µL (8 ciclos) foi selecionado como melhor 

volume de injeção.  

 

(VIII) Regeneração da coluna capilar 

 

A regeneração da coluna capilar em 1D ocorreu simultaneamente com a separação 

cromatográfica dos analitos em 2D. A limpeza da coluna capilar foi realizada entre os tempos 

t = 6 e t = 10 min com fase móvel constituída de 100% de acetonitrila. Em seguida, entre t = 

10 e t = 13 a fase móvel constituída de 100% de água foi percolada pelo capilar para 

recondicionamento da fase estacionária para a próxima análise. Este procedimento foi 

suficiente para eliminar qualquer efeito memória no método cromatográfico desenvolvido. 

O Quadro 2.2 resume os parâmetros finais obtidos para do método IT-SPME-LC-

MS/MS. 
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 Quadro 2.2 - Condições IT-SPME-LC-MS/MS utilizando a coluna capilar contendo fase estacionaria a base de líquidos iônicos polimerizáveis (1D) e coluna 

analítica C18 (2D) para a determinação de endocanabinóides em amostras de plasma 

 

Fonte: Próprio autor. 
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2.4.5 Capacidade de sorção  

 

 

A capacidade de sorção da fase estacionária sintetizada a partir de líquidos iônicos 

polimerizáveis foi calculada com a metodologia elaborada com base nos experimentos 

convencionais descrito na literatura (147,148). Os detalhes experimentais foram descritos no 

item 2.3.10 (pag. 66) e no Anexo A. De forma resumida, soluções de diferentes concentrações 

dos analitos foram injetadas na coluna capilar. Em seguida, as áreas dos picos cromatográficos 

de cada um dos cromatogramas obtidos foram plotadas no gráfico Concentração x Área do 

pico cromatográfico, Figura 2.18. Nesta é possível perceber que inicialmente a área do pico 

cromatográfico aumenta de forma linear com o aumento da concentração da solução injetada. 

A concentração de saturação (Cs) é o ponto no eixo x que marca a região não linear do gráfico. 

Este ponto indica a saturação da fase estacionária e a injeção de soluções com valor de 

concentração maiores que Cs não aumenta de forma significativa à quantidade de analitos 

sorvidos (determinado indiretamente pela área do pico cromatográfico). Com o valor de Cs, 

capacidade máxima de sorção (Q) do capilar foi calculada. Para a AEA os valores de Cs e Q 

foram de 101 ng mL-1 e 37311 ng cm3, respectivamente. Já para 2-AG esses valores foram de 

130 ng mL-1 e 48307 ng cm3, respectivamente. 

 

 

Figura 2.18. Teste de capacidade de sorção do capilar (volume de injeção de 80 µL) 

 

Fonte: Próprio autor. 
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2.4.6 Fator de enriquecimento  

 

 

Nas condições otimizadas de extração, os fatores de enriquecimento foram calculados 

para eCBs. Para tal, foi realizada uma comparação com a injeção direta das soluções padrão no 

sistema UHPLC. Os resultados de FE calculados foram de 2,3 e 2,0 para AEA e 2-AG, 

respectivamente. 

 

 

2.4.7 Validação analítica do método 

 

 

a) Linearidade 

 

 

A linearidade foi avaliada individualmente para ambos os analitos a partir de amostras 

de plasma enriquecidas com os padrões analíticos e dos PI. Este parâmetro foi avaliado com 

base na capacidade de obter respostas analíticas proporcionais às concentrações de AEA e 2-

AG dentro da faixa dinâmica de trabalho. O método em estudo apresentou ampla faixa linear 

englobando valores desde o LIQ de cada analito até a concentração de 100 ng mL-1. Entretanto, 

como preconizado pela legislação da ANVISA, a faixa de trabalho foi estabelecida entre o LIQ 

e 1,00 ng mL-1, O LSQ foi estabelecido em 1,00 ng mL-1 para melhor adequação aos valores 

de concentração dos analitos estimados nas amostras dos pacientes. O coeficiente de 

determinação (r2) ficou acima do valor estabelecido pela ANVISA (>0,99) e o valor p para o 

Teste de Falta de Ajuste ficou acima de 0,05, verificando a adequabilidade do modelo. A Tabela 

2.5Erro! Fonte de referência não encontrada. expressa os resultados obtidos para a 

linearidade (estabelecida pelo método dos mínimos quadrados), o LIQ, equação da reta, 

coeficiente de determinação e valor p para o teste de Falta de Ajuste.  
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Tabela 2.5 - Principais resultados da validação analítica do método IT-SPME-UHPLC-MS/MS para análise de anandamida (AEA) e 2- araquidonoglicerol (2-

AG) em amostras de plasma 

Analito 
Intervalo linear 

(ng mL-1) 

LIQ1 

(ng mL-1) 
Equação linear r2 

Teste de 

falta de 

ajuste2 

Exatidão (EPR4, %) Precisão (CV5, %) 

CQ3  

(ng mL-1) 

Intra-

ensaio 

Inter-

ensaio 

CQ3  

(ng mL-1) 

Intraens

aio 

Interensa

io 

AEA 0,10-1,00 0,10 y = 0,1762x + 0,0523 0,9959 0,2440 0,1 -10,1 -19,6 0,10 5,4 14,0 

0,3 9,6 11,6 1,5 9,1 12,7 

0,5 0,8 2,7 0,5 8,1 1,6 

0,8 -5,9 -8,9 0,8 3,3 5,3 

1,0 2,3 1,9 1,0 4,7 6,6 

2-AG 0,05-1,00 0,05 y = 0,1577x + 0,0346 0,9975 0,7118 0,05 -10,4 7,1 0,05 13,3 6,5 

0,15 11,9 -14,0 1,5 9,2 12,1 

0,5 -3,3 -2,2 0,5 6,6 5,2 

0,8 -3,5 -4,8 0,8 3,1 2,4 

1,0 1,6 13,2 1,0 4,1 8,1 

1Limite interior de quantificação; 2Valores p com nível de significância de 0,05; 3Controle de qualidade; 4Erro padrão relativo; 5Coeficiente de variação. 
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Além do teste de Falta de Ajuste, a normalidade dos resíduos também foi avaliada. A 

Figura 2.19 apresenta o histograma de resíduos, o gráfico resíduos x valores ajustados e o 

gráfico resposta padronizadas x ordem de coleta. O histograma de resíduos e o gráfico resíduos 

x valores ajustados mostram uma distribuição normal dos mesmos e o gráfico res. padronizados 

x ordem de coleta mostrou não haver nenhum padrão de distribuição dos resíduos, concluindo 

que os mesmos são independentes. 

Desta forma, a análise estatística mostra que a curva analítica está bem ajustada e a 

mesma pode ser utilizada para determinações quantitativas. 

 

 

Figura 2.19 - Análise dos resíduos do modelo linear para as curvas analíticas 

 

Fonte: Próprio autor. 
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b) Precisão e exatidão 

 

 

A precisão avaliou a proximidade entre os resultados obtidos por meio de ensaios com 

amostras preparadas conforme descrito no item 2.3.12 (pág. 67). A precisão foi avaliada pela 

comparação do CV de 5 curvas analíticas analisadas no mesmo dia (intraensaio) e 3 curvas 

analisadas em dias distintos (interensaio). A precisão foi analisada nos níveis LIQ, CQB, CQM, 

CQA e LSQ. O método apresentou valores de CV que variaram de 1,6% a 14,0% para AEA e 

2,4% a 13,3% para 2-AG (Tabela 2.5). 

A exatidão avaliou o grau de concordância entre os resultados individuais do método e 

os valores reais da amostra enriquecida. Os experimentos foram realizados de forma idêntica 

aos de precisão, exceto que neste caso a resposta avaliada foram os valores de EPR. A exatidão 

do método apresentou valores EPR que variaram de -19,6% a 11,6% para AEA e -14,0% a 

13,2% para 2-AG (Tabela 2.5). 

Tanto os valores de precisão e exatidão ficaram dentro do limite estabelecido pela 

legislação da ANVISA. 

 

 

d) Efeito residual 

 

 

Por não encontrar uma matriz isenta dos analitos, o teste de efeito memória foi realizado 

utilizando os PIs, uma vez que estes tratam-se dos analitos deuterados, apresentando assim 

propriedades físico-químicas muito similares aos analitos. Foram injetadas soluções na 

seguinte ordem: branco, amostra enriquecida no LSQ e dois brancos consecutivos. Nos 

cromatogramas da Figura 2.20 é possível perceber que não houve a presença de picos dos 

analitos nas corridas das amostras branco após a injeção das amostras no LSQ. Estes resultados 

ilustram boa eficiência de limpeza, intercorridas, dos capilares. 
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Figura 2.20. Cromatogramas obtidos na respectiva sequência: solução aquosa não enriquecida 

(sobreposição a esquerda), solução aquosa no LSQ e 2 injeções consecutivas de solução aquosa não 

enriquecida (sobreposição a direita). 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

e) Efeito Matriz 

 

 

O efeito matriz relativo foi avaliado comparando os coeficientes angulares de nove 

curvas de calibração. Do total das nove curvas, seis foram plotadas utilizando plasma de 

diferentes pacientes e três foram plotadas utilizando solução aquosa. A Tabela 2.6 mostra os 

valores obtidos para coeficientes angulares bem como o valor p obtido para a comparação das 

médias desses valores via Teste t. De acordo com o resultado deste teste estatístico, não há 

evidências (nível de significância de 0,05) de que os coeficientes angulares são diferentes. 

Sendo assim, o paralelismo das retas é indicativo de ausência de interferência dos constituintes 

da matriz. 
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Tabela 2.6 - Teste T para a comparação da inclinação das retas obtidas em diferentes matrizes 

 Em plasma Água 

Coef Angular 
0,1618 0,1651 0,1718 

0,1727 0,1709 0,1677 
0,1606 0,1604 0,1726 

Média 0,1654 0,1704 

DesvP 0,0056 0,0025 

Valor p* 0,1035 

*Nível de significância de 0,05. 

 

 

f) Seletividade 

 

 

Para estudo da seletividade do método, foram obtidos cromatogramas das amostras de 

plasma enriquecidas com os analitos na concentração do LIQ, Figura 2.21. Nestes 

cromatogramas não foram observadas a presença de picos interferentes próximos ao tempo de 

retenção dos analitos. 

 

 

Figura 2.21. Cromatogramas das amostras de plasma enriquecidas com AEA-d4 e 2-AG-d5 na 

concentração do LIQ e cromatograma obtido da amostra sem adição dos padrões (sobrescrito a 

esquerda). 

 

Fonte: próprio autor. 
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2.4.8 Aplicabilidade do método in-tube SPME-UHPLC-MS/MS para análise de 

amostras de plasma de pacientes com DP 

 

 

Para demonstrar a aplicabilidade do método desenvolvido, 6 amostras de plasma de 

pacientes com doença de Parkinson foram analisadas. A Tabela 2.7 ilustra os resultados para 

as concentrações plasmáticas de AEA e 2-AG em pacientes com DP.  

Para a AEA as concentrações plasmáticas variaram de 0,14 a 0,46 ng mL-1, com média 

aritmética de 0,22 ng mL-1. Já para o 2-AG a média foi de 0,29 ng mL-1 com variação de valores 

que ocorreram de 0,09 a 0,42 ng mL-1. A Figura 2.22 ilustra os cromatogramas obtidos para a 

amostra número 2. Neste cromatograma é possível visualizar o pico dos analitos sem a presença 

de quaisquer picos interferentes.  

 

 

Tabela 2.7. Concentração plasmática de anandamida (AEA) e 2-araquidonoglicerol (2-AG) em 

pacientes com DP 

 AEA 2-AG 

Amostras Conc. (ng mL-1) DPR (%) Conc. (ng mL-1) DPR 

1 0,14 9 0,42 9 

2 0,28 6 0,09 3 

3 0,15 11 0,15 12 

4 0,14 9 0,51 9 

5 0,17 1 0,26 11 

6 0,46 5 <LIQ - 

 

 

Figura 2.22. Cromatogramas obtidos da amostra de plasma de paciente, as concentrações de AEA e 2-

AG determinadas foram 0,28 e 0,09 ng mL-1, respectivamente. 

 

Fonte: próprio autor. 
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2.4.9 Comparação do método IT-SPME-UHPLC-MS/MS proposto com métodos 

descritos na literatura  

  

  

Após a validação analítica, o método in-tube SPME/UHPLC-MS/MS foi comparado 

com outros métodos descritos na literatura para a determinação de AEA e 2-AG em amostras 

de plasma. Esta comparação, apresentada na Tabela 2.8, levou em consideração os principais 

parâmetros desses métodos tais como técnica de preparo de amostra, volume de amostra, 

intervalo linear, LIQ, tempo de corrida cromatográfica e concentração de endocanabinóides 

nas amostras.  

O método in-tube SPME quando comparado com ELL (84), SALLE (85) e EFS (86–

88) destaca-se por apresentar simples pré-tratamento de amostra e hifenação do preparo de 

amostra com a análise cromatográfica. Estas características contribuem para redução do tempo 

de análise, aumento da frequência analítica, aumento da seletividade, redução no consumo de 

solventes e amostra. Entretanto a técnica in-tube SPME necessita de um aporte instrumental 

mais elevado com a aquisição de válvulas e sistema de bombas para bombeamento de fase 

móvel. 

Quando comparado com os métodos que utilizam a técnica column switching com 

colunas 1D empacotadas (89,90), os capilares 1D de extremidades aberta apresentam menor 

pressão no sistema cromatográfico e maior tempo de vida útil para a coluna capilar
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Tabela 2.8 - Determinação de anandamida (AEA) e 2-araquidonoglicerol (2-AG) em amostras de plasma 

Analitos  Preparo de amostra  

Volume de 

amostra 

(µL)  

Intervalo linear (ng 

mL-1)  

LIQ  

(ng mL-1)  

Tempo da corrida  

cromatográfica 

(min)  

Concentração 

plasmática  

(ng mL-1)  

Referência  

AEA and 2-AG  In-tube SPME (capilar 

de extremidade aberta)  
400  

0,10-100 (AEA)  

0,05-100 (2-AG)  

0,1  

0,05  
15  

0,22  

0,29  
Este trabalho  

AEA and 2-AG  
ELL (tolueno)  250  

0,17-0,70 (AEA)  

0,19-0,75 (2-AG)  

0,17 0,19  
6,5  

0,38 0,81  
Zoerner et al (84)  

AEA e outros 

compostos  

EFS (cartuchos Waters 

Oasis HLB®) 
500  0,08-6,60  0,08  4  0,25  Lam et al (86)  

AEA e outros 

compostos  
SPE (C18 cartuchos) 500  

0,04-50 (AEA)  

0,08-100 (2-AG)  

0,04 0,08  
13  

0,59 6,24  Gachet et al (88)  

AEA e 2-AG  μ-EFS (C18 ponteiras) 100  
0,1-10 (AEA) 

1-200 (2-AG) 

0,1 1  
9  -  Sergi et al (87)  

AEA  SALLE  100  0,1-10 0,1  4  0,27  Xiong et al (85)  

AEA, 2-AG, e 

outros compostos  

Column switching (partículas 

de poliestireno 

divinilbenzeno)  
500  

0,007–3,48 (AEA) 

0.03–7,57 (2-AG)  

0.007  

0.03  
22  

0.34  

0.54-0.65  
Fanelli et al (89) 

AEA e 2-AG  
Column switching (partículas 

RAM-C8)  
250  

0.10-6.00 (AEA)  

0.04-10.00 (2-AG)  
0.1  

0.04  
15  

0.297–0.421 

0.077–0.130  
Queiroz et al (90) 

AEA: anandamida, 2-AG: 2-Aracnodonoil glicerol, ELL: extração líquido-líquido, EFS: extração em fase sólida, PIL: líquido iônico polimerizável 
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 Conclusão 

 

 

O sucesso da síntese e purificação dos monômeros de líquidos iônicos polimerizáveis 

[brometo de 1-hexadecil-3-vinilmidazólio, cloreto de 1-hexil-3-vinilimidazólio, dibrometo de 

1,10-di (3-vinilimidazólio) decano] confirmados pelas análises de RMN 1H e ESI-MS+ 

favoreceram o posterior procedimento de polimerização in-situ em capilares de sílica fundida 

para a obtenção de três diferentes fases seletivas (C6, C6C16 e C16).  

Considerando a estrutura química dos endocanabinóides, a presença de monômeros de 

maior cadeia alquílica no capilar PIL (C16) favoreceu as interações hidrofóbicas dispersivas e 

consequentemente a capacidade de sorção do capilar. Já a basicidade dos ânions permitiu 

interações do tipo ligação de hidrogênio com estes analitos.  

Além da seletividade do capilar de tubo aberto PIL (C16), podemos também destacar: 

(a) a adequada estabilidade mecânica e química que possibilitou o reuso deste capilar em mais 

de noventa análises sem mudanças significativas na integridade estrutural da fase extratora ou 

reprodutibilidade dos resultados, (b) a exclusão das macromoléculas do plasma e (c) a baixa 

pressão do sistema analítico (in-tube SPME-UHPLC).  

Segundo os parâmetros de validação analítica avaliados, o método in-tube SPME-

UHPLC-MS/MS é adequado para a determinação de anandamida e 2-AG em amostras de 

plasma de pacientes com doença de Parkinson. 

O método in-tube SPME-UHPLC-MS/MS quando comparado aos clássicos, ELL, 

SALLE e EFS destaca-se pela hifenação da etapa do preparo de amostra com a análise 

cromatográfica. Estas características contribuem para redução do tempo de análise, aumento 

da frequência analítica, redução no consumo de solventes orgânicos e amostra biológica. 
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 Introdução e justificativa 

 

 

3.1.1 Importância da determinação de hidrocarbonetos e compostos oxigenados de 

baixa massa molecular 

 

 

A separação e purificação hidrocarbonetos e compostos oxigenados (como por exemplo 

ésteres, aldeídos, cetonas e terpenos) de baixa massa molecular é importante para a indústria 

química. Por exemplo, muitos hidrocarbonetos insaturados são matérias-primas essenciais 

utilizadas na obtenção de produtos químicos industriais incluindo polietileno, etilenoglicol, 

óxido de propileno e etilbenzeno (149). Já os ésteres, aldeídos, cetonas e terpenos são 

amplamente empregados na indústria farmacêutica, cosmética, agronômica e alimentícia como 

agentes antimicrobianos, fragrâncias, fungicidas e aromatizantes (150). 

A cromatografia gasosa convencional é um dos métodos mais utilizados para a 

separação de compostos voláteis. Entretanto, em alguns casos, as fases estacionárias 

convencionais, como PDMS e PEG apresentam desempenho insuficiente para a separação 

desses multianalitos (amostras complexas) desafiadores (151).  

A cromatografia gasosa bidimensional abrangente (GC × GC) é uma técnica analítica 

de alta eficiência para a separação de compostos orgânicos voláteis e semi-voláteis em matrizes 

complexas. A maior capacidade de pico oferecida pela técnica GC × GC permite obter 

separações multianalitos em curto intervalos de tempo.  

Em GC × GC, a escolha de colunas com seletividade adequada pode ajudar a separar 

analitos de propriedades físico-químicas similares. Por exemplo, as colunas PLOT de alumina 

tem oferecido bons resultados na separação de hidrocarbonetos (C4-C12) incluindo alcanos, 

alcenos e seus isômeros (152). Contudo, estas colunas não são capazes de resolver 100% de 

todas as amostras requeridas (153). Sendo assim, o desenvolvimento de novas fases 

estacionárias são atividades essenciais. Além disso, a coluna de PLOT de alumina mais 

amplamente utilizada possui um diâmetro interno de 0,53 mm, que é maior do que a maioria 

das colunas 1D utilizadas em GC × GC. Como relatado por Cordero et al (154), o uso de colunas 
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2D com diâmetro maior do que a 1D causa o alargamento dos picos e reduz a resolução 

cromatográfica da análise.  

Desta forma, o desenvolvimento de colunas compatíveis com GC × GC e com 

seletividade específica para a separação de hidrocarbonetos e compostos oxigenados de baixa 

massa molecular é uma necessidade notória. 

 

 

3.1.2 Desenvolvimento de fases estacionárias seletivas para cromatografia gasosa 

bidimensional 

 

 

A escolha adequada da combinação de colunas utilizadas nos métodos GC × GC é 

fundamental para alcançar boa eficiência de separação de misturas complexas. A boa 

estruturação dos cromatogramas 2D depende em grande parte da combinação de diferentes 

seletividades aplicadas em cada uma das dimensões.  

Por muito tempo, as fases estacionárias disponíveis para estes experimentos se 

limitavam basicamente a mecanismos de separação baseadas no ponto de ebulição (colunas 

apolares) e na polaridade dos analitos (colunas de média a alta polaridade). Durante o período 

inicial de desenvolvimento da cromatografia gasosa bidimensional, muitos trabalhos 

publicados propunham melhorias nas separações cromatográficas 2D pela otimização da 

diferença de polaridade entre as duas dimensões. As colunas mais reportadas eram aquelas 

contendo as fases estacionárias a base de polidimetilssiloxano (apolar), polietilenoglicol (polar) 

e as de polaridade intermediaria obtidas pela modificação do polidimetilssiloxano. Ainda hoje 

estas colunas, comercializadas sob diferentes nomes, são protagonistas de um número 

expressivo de trabalhos (155,156).  

Aparte da combinação mais convencional apolar × polar, outros tipos de combinação 

como polar × apolar (157,158) e apolar × media polaridade (159)(160) também foram 

reportados para a separação de diferentes amostras complexas. Essas novas combinações foram 

importantes provando que o ajuste da seletividade em combinações não ortogonais também 

podem resultar em cromatogramas com picos completamente resolvidos (63).  

Com a sua popularização, as fases comerciais a base de polidimetilssiloxano e 

polietilenoglicol passaram apresentar limitações quanto a capacidade de pico e separação de 

amostras de elevada complexidade contendo compostos com propriedades físico-químicas 

bastante similares.  
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Logo, prospecção de novas fases estacionárias com seletividade diferenciadas passaram 

a ser o tema central de muitos trabalhos publicados na literatura. Fases estacionarias modernas 

com seletividade baseada em fatores estruturais, quiralidade ou presença de grupos específicos 

na estrutura química dos analitos, por exemplo, foram empregadas em métodos GC × GC 

superando a limitação das colunas tradicionais. 

A escolha de colunas secundárias é tarefa que exige bastante cautela. Colunas 2D devem 

apresentar rápidos equilíbrios de sorção, baixa dispersão dos analitos e alta seletividade para 

gerar picos estreitos, separação cromatográfica satisfatória e elevada capacidade de pico.  

De modo geral, nem todas as colunas primárias são compatíveis para serem usadas 

como colunas secundárias. Por este motivo, os trabalhos dedicados a síntese de novas fases 

estacionárias 2D são importantes para o desenvolvimento GC × GC, pois propiciam a expansão 

no campo de aplicação em amostras analiticamente desafiadoras. 

A determinação de moléculas quirais em diferentes tipos de amostras é uma atividade 

complexa bastante requerida em diversos campos. O desenvolvimento fases estacionarias a 

base de ciclodextrina para a cromatografia gasosa convencional (161) e posteriormente sua 

adequação para cromatografia gasosa bidimensional tem somado um grande avanço no campo 

das separações enantioméricas (162). Por exemplo, a combinação das fases estacionárias 

Ciclodextrina × polietilenoglicol permitiu a separação de misturas enantioméricas de terpenos 

(163), açucares (164) e alcaloides (165) em extratos vegetais.  

Fases estacionárias a base de ciclodextrina, na maioria das vezes, não são compatíveis 

com a dimensão 2D visto que baixas temperaturas e longo comprimento de coluna são 

necessários para que as separações quirais apresentem resolução cromatográfica satisfatórias 

(61). Desta forma, muitas vezes modificações na composição da fase estacionária ou 

modificações instrumentais são necessárias para tornar estas colunas compatíveis com a 

dimensão 2D. Por exemplo, a combinação de colunas ciclodextrina × BP-20 (polietilenoglicol) 

foi reportada para a determinação de monoterpenos (162). Contudo, cromatogramas pouco 

estruturados foram obtidos nestes experimentos enantio-GC × GC. Mais tarde, Shellie e 

Marriott apresentaram uma solução para esta limitação desenvolvendo um arranjo instrumental 

no qual pressão negativa foi aplicada no final da coluna 2D para acelerar a eluição dos analitos 

(166). Com esta ideia, os autores desenvolveram um método GC × enantio-GC empregando a 

combinação de colunas DB-5 (5%-fenil-dimetilpolissiloxano) × ciclodextrina, a qual melhorou 

significativamente estruturação no cromatograma da separação dos monoterpenos.  

Separações cromatográficas baseadas em substituintes específicos na estrutura dos 

analitos são interessantes para a identificação de classes especificas de moléculas. O método 
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GC×GC-μECD (μECD, microdetector por captura de elétron) foi proposto por Korytár et al 

(167) para a determinação de compostos bifenílicos policlorados em amostras de fígado de 

peixe. Neste trabalho, a combinação de colunas HP-1 (dimetilpolissiloxano) × HT-8 (8% fenil 

(equiv.) policarborano-siloxano) apresentou cromatogramas bidimensionais estruturalmente 

ordenados com base no número de grupos cloro substituídos em posição orto na estrutura da 

molécula dos analitos. Esta mesma combinação de colunas foi avaliada pelos mesmo grupo de 

pesquisa para a separação de toxafeno por GC×GC- TOF-MS (168). Este método foi aplicado 

para a separação de uma amostra de taxofeno constituída por mais de 1000 compostos 

orgânicos policlorados e a mesma tendência na estruturação nos cromatogramas foi observada. 

Fases estacionárias a base de cristais líquidos exibem interação baseada na geometria 

espacial dos analitos (169,170).  

Haglund et al (171) propuseram a combinação de colunas  LC-50 (50%-cristal 

líquido/50% polidimetilssiloxano) × BPX-5 (5%-fenil-metilsilfenileno-polissiloxano) para 

análise de compostos planares bifenílicos policlorados (PCBs). Como resultados, os PCBs não 

clorados nas posições orto do anel aromático apresentaram maior retenção na coluna LC-50 

seguido pelos PCBs monoclorados e multiclorados. Os compostos não clorados em posição 

orto apresentam geometria plana. Em conclusão, a retenção em 1D foi relacionada com a 

planaridade da molécula dos analitos, ou seja, quanto maior o grau de planaridade da molécula 

maior foi o tempo de retenção nesta dimensão. Posteriormente uma nova combinação de 

colunas foi proposto por estes autores para a separação de uma amostra maior de PCBs 

contendo 144 compostos incluindo algumas formas enantioméricas (172). Neste trabalho, os 

autores fizeram uso de uma coluna 1D quiral para promover a separação enantio-seletiva dos 

isômeros e a coluna LC-50 em 2D para a separação baseada na geometria espacial dos analitos. 

Fases estacionárias a base de líquidos iônicos têm sido exploradas com sucesso em GC 

× GC. O primeiro uso de fase estacionária baseada em líquidos iônicos para cromatografia 

gasosa multidimensional foi reportado em 2006 (173). Neste trabalho, os autores utilizaram 

uma coluna primaria Rtx-1 (polidimetilssiloxano) e uma coluna secundaria preparada com 

bis[(trifluorometil)sulfonil]imidato de 1,9-di(3-vinilimidazolio)nonano ([(VIM)2C9][NTf2
-]). 

Então, uma mistura contendo 20 componentes foi utilizada para avaliar o desempenho da 

coluna secundária [(VIM)2C9][NTf2
-]. Esta coluna foi capaz de separar com sucesso os analitos 

2-n-pentilfurano e 1,3-Diclorobenzeno, os quais coeluiram empregando uma coluna comercial. 

Atualmente é possível encontrar no mercado alguns tipos de colunas a base de líquido 

iônicos. Geralmente estas colunas apresentam polaridade elevada como as colunas SBL-IL59 

(bis[(trifluorometil)sulfonil]imidato de 1,12-Di(tripropilfosfônio)dodecano, [(C3P)2C10][NTf2
-
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]), SBL-IL100 (bis[(trifluorometil)sulfonil]imidato de 1,9-di(3-vinilimidazolio)nonano, 

[(VIM)2C9][NTf2
-]), SBL-IL100 (bis[(trifluorometil)sulfonil]imidato  de 1,5-di(2,3-

dimetilimidazolio)pentano, [(MIM)2C5][NTf2
-]), etc. 

Zeng et al (174) compararam o desempenho de diferentes colunas comerciais a base de 

líquidos iônicos para a separação de ésteres metílicos de ácidos graxos de cadeia longa. A 

combinação de colunas DB‐5ms ((5%-Fenil)-metilpolissiloxano) × SBL-IL100 apresentou 

capacidade de pico 4 vezes maior comparado com a combinação de colunas convencionais DB‐

5ms × DB‐FFAP (polietilenoglicol modificado).  

Mahé et al (175) avaliaram a coluna SLB-IL59 combinada com diferentes colunas 

comerciais de polaridade variada para a separação de compostos aromáticos policíclicos a base 

de enxofre. Neste trabalho, a melhor capacidade de pico e poder de separação foram obtidos 

empregando a combinação de colunas SLB-IL59 × DB5-HT ((5%-fenil)-metilpolissiloxano). 

Além disso, coluna SLB-IL59 apresentou um padrão inovativo de separação baseado nos 

substituintes sulfurados dos analitos. 

Hantao et al (59) introduziram um novo tipo de colunas capilares a base de líquidos 

iônicos contendo íons metálicos, tetracloroferrato de tri-hexil(tetradecil)fosfônio 

([P66614][FeCl4]). Este estudo demostrou que a fase estacionaria 2D ([P66614][FeCl4]) acoplada 

a coluna Rtx-5 (difenildimetilpolissiloxano) em 1D, foi capaz de estabelecer interações 

dispersivas e dipolo-dipolo melhorando a resolução cromatográfica de analitos apolares em 

amostras de querosene. Em adição, a coluna [P66614][FeCl4] apresentou temperatura máxima de 

operação de 320 ° C, cujo valor é significativamente maior do as fases estacionarias comerciais 

a base de polietilenoglicol. 

 

 

3.1.3 Interação entre Ag+ e compostos insaturados 

 

 

Ag+ possui orbitais capazes de estabelecer interações reversíveis com compostos 

insaturados (176–179). Esta habilidade foi explorada em diferentes técnicas de separação. Na 

literatura é possível encontrar diferentes trabalhos reportando o uso de Ag+ para a separação de 

lipídios e ácidos graxos insaturados por cromatografia em camada delgada (180) e HPLC (181).  

O trabalho pioneiro na síntese de fase estacionária GC contendo Ag+ foi proposto em 

1958 por Gil-Av et al (182). Neste trabalho as fases estacionarias foram sintetizadas pela 

dissolução de nitrato de prata em cianeto de benzila e trietilenoglicol. Estas colunas foram 
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avaliadas para a separação de uma mistura contendo metilenociclo-hexano e isômeros 

geométricos da metilenociclo-hexeno. Apesar de resultados promissores terem sido observados 

na separação destes compostos, as colunas sintetizadas apresentaram baixa estabilidade térmica 

(65 °C) (183,184). Desta forma, a ideia do uso de fases estacionarias a base de Ag+ para GC 

permaneceu adormecida durante algumas décadas. 

Em 2012 Binnemans e coautores (182) reportaram a síntese de uma nova classe de 

líquidos iônicos contendo Ag+ (IL-Ag+). Neste trabalho, os autores não tinham um propósito 

de aplicação analítica para compostos, os quais foram avaliados como precursores para 

processos de eletrodeposição de prata. O cátion deste líquido iônico foi formado pela 

complexação do íon Ag+ com dois ligantes N-alquilimidazol.  

Inspirado pelos trabalhos de Binnemans, em 2017 Nan et al (179) retomaram a proposta 

do uso de Ag+ em colunas de CG. Neste caso, foram sintetizadas fases estacionarias com 

estabilidade térmica superior (125 – 150 °C) a obtida pelas colunas preparadas por Gil-Av et 

al (182) (65 °C). Diferentes fases estacionárias foram preparadas utilizando diferentes 

proporções de [Ag+(MIM)(BIM)][NTf2
-] IL e [Ag+][NTf2

-]. Os autores demostraram que com 

sucesso a separação do hexano e 1-heneno. Além disto, foi observada que esta seletividade 

pode ser aumentada com o aumento da quantidade de Ag+ na fase estacionária, Figura 3.23.  

Baseado nos resultados obtidos por Nan et al (179), este capítulo relataram a síntese de 

nova fase estacionaria contendo IL-Ag+ para aplicação em experimentos GC × GC. 
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Figura 3.23 - Cromatogramas 1D-GC-FID da separação de hexano e 1-hexeno empregando fases 

estacionárias (a) [BMIM+][NTf2
-] (b) [Ag+(MIM)(BIM)][NTf2

-] e (C) [Ag+(MIM)(BIM)][NTf2
-]. 
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Fonte: Figura traduzida da referência (179). 
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3.1.4 Objetivo geral 

 

 

Prospecção de uma nova classe de fase estacionária obtida a partir de líquidos iônicos 

contendo Ag+ (IL-Ag+) para GC × GC. Espera-se que a combinação de colunas apolar×IL-Ag+ 

apresente alta estabilidade térmica e alto poder de separação para hidrocarbonetos insaturados 

e compostos insaturados de baixa massa molecular.  

 

 

3.1.5 Objetivos específicos 

 

 

(i) Sintetizar e caracterizar os compostos IL-Ag+; 

(ii) Otimizar a síntese da fase estacionária contendo IL-Ag+; 

(iii) Avaliar a combinação das colunas apolar×IL-Ag+ para a separação misturas 

contendo aldeídos, cetonas, ésteres, alcanos, alcenos, alquinos, dienos e terpenos; 

(iv) Aplicar o método GC × GC para a análise de uma amostra comercial contendo 

ácidos graxos insaturados. 
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 Materiais e métodos 

 

 

3.2.1 Materiais 

 

 

Bis[(trifluorometil)sulfonil]amina (HNTf2, 99%), óxido de prata (I) (99%), 

diclorometano (99.8%), acetonitrila (99.9%), 1-butilimidazol (C4IM, 98%), 1-decil-2-

metillimidazol (C10MIM, 97%), 1-clorobutano (99%) e os padrões utilizados para caracterizar 

as colunas capilares (Quadro 3.3) incluindo a mistura de ácidos graxos insaturados 

(comercialmente disponíveis como ácidos graxos polinsaturados – PUFA Nº 2) foram 

adquiridos da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO).. 1-Bromooctano (98%) foi obtido de Acros 

Organics (Morris Plains, NJ). 1-Metilimidazol (MIM, 99.0%) foi comprado de Fluka 

(Stainheim, Germany). A coluna SUPELCOWAX10 (30 m, 0,20 mm i.d., 0,20 μm PEG), 

SUPELCOWAX10 (30 m, 0,25 mm i.d., 0,25 μm PEG) e os capilares de sílica fundida (0,25 

mm i.d.) foram comprados de Supelco (Bellefonte, PA). A coluna Rtx-5MS (30 m, 0,25 mm 

i.d., 0,25 μm 5% difenil/ 95% dimetilpolissiloxano) foi comprada de Restek (Bellefonte, PA). 

Tubos de politetrafluoretileno (PTFE, 0,012 mm d.i, 0,009 espessura as paredes, PN 72154) 

foram comprados de Zeus Industrial Products, Inc (Orangeburg, SC). 

 

 

3.2.2 Instrumentação 

 

 

As separações cromatográficas bidimensionais foram realizadas num equipamento GC 

× GC-FID, construído pelo próprio grupo de pesquisa, a partir da adaptação de um 

cromatógrafo em fase gasosa Agilent 6890 GC-FID. Este instrumento foi equipado com um 

injetor de divisor de fluxo (split/splitless) e um modulador loop criogênico de dois estágios. A 

modulação do sistema foi realizada por pulsos alternados (quente ou frio) de N2 (g). Uma 

válvula solenóide de três vias Asco (Florham Park, NJ, EUA) foi empregada para alternar o 

fluxo contínuo de N2 (g), o qual foi continuamente e periodicamente direcionado ora para o 

sistema de aquecimento (300 ⁰C) ora para o sistema de resfriamento. Um segmento de capilar 

de sílica fundida (1,0 m, 0,25 mm i.d.) foi utilizado como loop coletor. A interface gráfica para 

controle do modulador, foi criada com o software Microsoft Visual Basic. Já a 
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aquisição/processamento e visualização dos dados foram realizados com os softwares Agilent 

ChemStation e GC Image 2.04 (Zoex Corporation, Houston, TX, EUA), respectivamente. Uma 

descrição mais detalhada do equipamento pode ser encontrada na referência (59). 

 

 

3.2.3 Síntese dos compostos da fase estacionaria (IL e IL-Ag+)  

 

 

a) Líquidos iônicos contendo Ag+ (IL-Ag+) 

 

 

A síntese dos IL-Ag+ foi realizada com base em procedimentos descritos na literatura 

(179,182,185). Inicialmente, 0,05 mols de óxido de prata (I) e 0,1 mol de HNTf2 foram 

dissolvidos em acetonitrila. Esta mistura foi mantida sob agitação magnética constante a 

temperatura ambiente por 2 h. Em seguida, esta solução foi filtrada em papel de filtro e o 

filtrado foi recolhido em um frasco de 20 mL. Então, a acetonitrila foi evaporada com o auxílio 

de um rotoevaporador. O líquido viscoso remanescente, composto por [Ag+(ACN)][NTf2
-], foi 

mantido em estufa a vácuo à temperatura ambiente por 12 horas. 

Na segunda etapa, utilizando diclorometano como solvente, [Ag+(ACN)][NTf2
-] foi 

misturado com a combinação dos ligantes MIM:C4IM, C10MIM:MIM e C10MIM:C4IM na 

proporção molar [Ag+(ACN)][NTf2
-]:ligante:ligante de 1:1:1. Esta mistura foi mantida sob 

agitação magnética constante a temperatura ambiente por 2 h. Após a evaporação do solvente, 

foram gerados os seguintes IL-Ag+: [(MIM)(C4IM)Ag+][NTf2
-], [(C10MIM)(MIM)Ag +][NTf2

-

] e [(C10MIM)(C4IM)Ag+][NTf2
-], Figura 3.24a. Todos os Li-Ag+ foram mantido em estufa a 

vácuo à temperatura ambiente por 12 horas.  

 

 

b) Líquidos iônicos convencionais (IL) 

 

 

Bis(trifluorometil)sulfonilimidato de 1-butil-3-metilimidazolio [C4MIM+][NTf2
-], 

bis(trifluorometil)sulfonilimidato de 1-octil-3-metilimidazio [C8MIM+][NTf2
-] e 

bis(trifluorometil)sulfonilimidato de 1-decil-3-metillimidazolio [C10MIM+][NTf2
-] foram 

preparados pela reação de 1 molar equivalente de 1-clorobutano, 1-bromooctano e 1-
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bromodecano, respectivamente, com 1molar equivalente MIM em 15 mL de isopropanol a 70 

ºC por 24 h. Após a síntese, o produto obtido foi dissolvido em 10 ml de água e lavado três 

vezes consecutivas com 5 ml de diclorometano e três vezes com 5 ml de acetato de etilo. Em 

seguida, a água foi evaporada a 50 ⁰C em um rotoevaporador e os produtos remanescentes 

foram secos sob vácuo a 80 ºC por 48 h. Após secagem, 1 molar equivalente de cada produto 

foi dissolvido em agua juntamente com 1 molar equivalente de 

bis(trifluorometil)sulfonil]imidato de lítio [Li +] [NTf2
-] e mantido sob agitação por 18 h para 

a troca do ânion halogeneto por [NTf2
-]. Após procedimento de purificação, a água foi 

evaporada a 50 ⁰C em um rotoevaporador e os produtos remanescentes foram secos sob vácuo 

a 80 ºC por 48 h. Todos os produtos (Figura 3.24b) foram caracterizados por ressonância 

magnética nuclear de 1H (ver espectros RMN 1H em Anexos G-I). 

 

 

Figura 3.24 - Estrutura dos líquidos iônicos sintetizados 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

3.2.4 Recobrimento dos capilares com filme fino de fase estacionária 

 

 

O recobrimento dos capilares de sílica foi realizado pelo método estático a 40 ° C e 

pressão negativa de 60 psi, Figura 3.25. A solução de recobrimento foi preparada pela 
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dissolução dos IL e IL-Ag+ em diclorometano. As colunas capilares com filmes de fase 

estacionária 0,28 µm e 0,15 µm de espessura foram obtidas com o uso de soluções de 

recobrimento de concentração 0,45 e 0,24% (m/v), respectivamente.  

Para o recobrimento, segmentos de 3 metros de capilar de sílica fundida (0,25 mm d.i.) 

foram preenchidos com as soluções de recobrimento citadas no parágrafo anterior. Em seguida, 

uma das extremidades do capilar foi vedada com tubos de PTFE e a outra foi conectada à 

bomba a vácuo para evaporação do solvente e formação do filme de fase estacionária. Após o 

recobrimento completo das colunas, elas foram condicionadas utilizando o seguinte programa 

de temperatura: aumento de 40 ° C a 110 ° C a 1 ° C min-1, isoterma de 110 ° C por 1 h. O hélio 

a um fluxo constante de 1 mL min-1 foi utilizado como gás de arraste.  

 

 

Figura 3.25 – Esquema do aparato instrumental para deposição do filme de fase estacionária nos 

capilares de sílica pelo método estático. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

 

3.2.5 Otimização da composição da fase estacionaria 2D 

 

 

Colunas capilares recobertas com diferentes fases estacionárias (0,28 µm de espessura 

de filme) foram preparadas neste estudo. Foram preparadas colunas contendo apenas IL, IL-

Ag+ ou uma mistura de IL, IL-Ag+ (Tabela 3.9) 
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Tabela 3.9 – Composição (m/m) das fases estacionárias utilizadas para o recobrimento de capilares de sílica fundida (0,25 mm d.i.). Todos os compostos 

apresentados nesta tabela foram combinados com o ânion NTf2
- 

Coluna Composição da fase estacionária (m/m) 

 C4MIM+ C8MIM+ C10MIM+ (MIM)(C4IM)Ag+ (C10MIM)(MIM)Ag+ (C10MIM)(C4IM)Ag+ 

11IL-Ag+ 0 0 0 1 0 0 

310IL11IL-Ag+ 0 0 10 1 0 0 

320IL11IL-Ag+ 0 0 20 1 0 0 

330IL11IL-Ag+ 0 0 30 1 0 0 

340IL11IL-Ag+ 0 0 40 1 0 0 

350IL11IL-Ag+ 0 0 50 1 0 0 

31IL 0 0 1 0 0 0 

250IL11IL-Ag+ 0 50 0 1 0 0 

150IL11IL-Ag+ 50 0 0 1 0 0 

330IL21IL-Ag+ 0 0 30 0 1 0 

350IL31IL-Ag+ 0 0 50 0 0 1 

320IL21IL-Ag+ 0 0 20  1  
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3.2.6 Caracterização das colunas capilares 2D 

 

 

a) Termoestabilidade 

 

 

Um segmento de 120 cm de comprimento da coluna capilar 350IL21IL-Ag+ foi 

utilizada para determinar a temperatura máxima de trabalho da permitida (MAOT, do inglês 

maximum allowable operating temperature). Este segmento foi instalado no GC-FID e 

submetido ao seguinte programa de temperatura: aumento de 40 ⁰C a 250 ⁰C a 10 ⁰C.min-1. 

Paralelamente, um outro segmento de 120 cm do mesmo capilar foi condicionado em 

diferentes temperaturas 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 e 210 ⁰C (1 h de 

duração para cada temperatura). Após cada ciclo de aquecimento na respectiva temperatura, 

uma mistura contendo 2,4-pentadienoato de metila e 3-pentenoato de metilo foi injetada no 

sistema GC × GC-FID e a resolução cromatográfica 2D foi calculada. 

 

 

b) Durabilidade e reprodutibilidade da coluna capilar 

 

 

Para calcular a durabilidade e a reprodutibilidade das fases estacionárias sintetizadas, 

um segmento de 120 cm de comprimento da coluna capilar 350IL21IL-Ag+ foi instalada em 

2D no sistema GC × GC-FID. Em seguida, uma amostra contendo 2,4-pentadienoato de metila 

e 3-pentenoato de metilo foi injetada múltiplas vezes e os tempos de retenção (2tR) bem como 

a largura dos picos cromatográficos na segunda dimensão foram determinados após cada 

injeção. 

 

 

3.2.7 Avaliação das colunas capilares 2D 

 

 

Duas misturas contendo diferentes grupos de compostos foram utilizadas para avaliar o 

poder de separação das colunas preparadas. Todos os ensaios foram realizados empregando a 
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combinação de colunas Rtx-5MS × 350IL21IL-Ag+. Para fins comparativos, as mesmas 

amostras foram injetadas utilizando a combinação de colunas Rtx-5MS × SUPELCOWAX10. 

 

 

a) Mistura 1: análise de aldeídos, cetonas e ésteres 

 

 

A mistura 1 foi preparada selando 3 µL de cada um dos padrões (1 a 33, Quadro 3.3) 

em um frasco de 20 mL. Um microlitro do headspace foi injetado no sistema GC × GC-FID 

empregando razão split de 5:1 e pressão no inlet de 9,32 psi. A separação cromatográfica foi 

realizada utilizando o seguinte programa de temperatura: aumento de 40 °C até 44 °C a 2 °C 

min-1; aumento para 100 °C a 5 °C min-1 e 100 °C por 3 min. Tempo de modulação: 10 s. O 

tempo de modulação foi de 10 s. 

 

 

b) Mistura 2: Análise de alcanos, alcenos, alcinos, dienos, cicloalcanos e terpenos 

 

 

A mistura 2 foi preparada selando 3 µL de cada um dos padrões (34 a 57, Quadro 3.3) 

em um frasco de 20 mL. Um microlitro do headspace foi injetado no sistema GC × GC-FID 

empregando razão split de 5:1 e pressão no inlet de 9,32 psi. A separação cromatográfica foi 

realizada utilizando o seguinte programa de temperatura: 25 °C por 3 min, aumento para 44 °C 

a 2 °C min-1; aumento para 90 °C a 5 °C min-1, 90 °C por 2,3 min. O tempo de modulação foi 

de 10 s. 
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Quadro 3.3 – Compostos utilizados para o preparo da Mistura 1 (1 ao 33) e Mistura 2 (34 ao 57) utilizadas para avalias as colunas 2D 

Continua na próxima página. 

Número Nome Estrutura química Número Nome Estrutura química 

ALDEÍDOS ESTERES 

1 Propanal 
 

14 Acetato de etila 

 

2 Butanal 
 

15 Acetato de metila 
 

3 Pentanal 
 

16 Butanoato de metila 
 

4 Hexanal 
 

17 Butanoato de etila 
 

5 Heptanal 
 

18 2-metil-2-butenoato de 2-propenila 

 

6 Octanal 
 

19 2-metil-butanoato de etila 

 

7 Benzaldeido 

 

20 Butanoato de isopropila 
 

CETONAS 21 4-pentenoato de metila 
 

8 Propanona 
 

22 Pentanoato de metila 
 

9 2-Butanona 
 

23 2,4-pentadienoato de metila 
 

10 2-Pentanona 
 

24 3-pentenoato de metila 
 

11 3-Pentanona 
 

25 2-metil-2-butenoato de metila 
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Continuação do Quadro 3.3. 

Número Nome Estrutura química Número Nome Estrutura química 

12 2-Hexanona 
 

26 Pentanoato de etila 
 

13 Ciclo-hexanona 
 

27 Acetado de 3-metil-butila 
 

28 2-metil-2-butenoato de etila 
 

45 2-Hexino  

29 Hexanoato de etila 
 

46 1-Hexino  

30 2-metil-2-butenoato de propila 
 

47 3-Hexino  

31 2-metil-2-butenoato de isopropila 
 

48 Tolueno  

32 Heptanoato de etila  49 n-Octano  

33 Acetato de heptila 
 

50 m-Xileno 
 

ALCANOS 51 o-Xileno 
 

34 n-Pentano  52 p-Xileno 
 

35 2,4-Hexadieno  53 1,8-Nonadieno  

36 3-Metil-1,4-pentadieno 
 

54 1-Noneno  

37 1,5-Hexadieno  55 n-Nonano  
38 1,3-Hexadieno  TERPENOS 

39 1-Hexeno  56 Mirceno 
 

40 Cis 2-hexeno  57 α-Terpinene 
 

41 3-Hexeno  58 γ-Terpinene 
 

42 n-Hexano  59 Terpinolene 
 

43 2,3-Dimetill-1,3-butadieno 
 

57 α-Terpinene 
 

44 Benzeno 
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3.2.8 Aplicação do método GC × GC-FID 

 

 

A mistura comercial de PUFA foi diluída em diclorometano na concentração de 10 μg 

mL–1. Em seguida, 1 μL desta solução foi injetada GC × GC-FID utilizando a combinação de 

coluna Rtx-5MS × 350IL21IL-Ag+ e Rtx-5MS × SUPELCOWAX10 com razão split de 100:1 

e pressão no inlet de 9,32 psi. A separação cromatográfica foi realizada em modo isotérmico a 

180 °C por 47 min. O tempo de modulação foi de 10 s.  

 

 

Figura 3.26 - Estrutura química dos ácidos graxos insaturados presentes na amostra comercial (PUFA 

Nº 2) 

 

Fonte: Próprio autor. 
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 Resultados e discussão 

 

 

O desenvolvimento deste projeto ocorreu em quatro etapas incluindo a otimização da 

síntese dos compostos da fase estacionaria (IL e IL-Ag+), otimização da composição da fase 

estacionaria 2D, caracterização e avaliação do poder de separação das colunas capilares 2D e 

aplicação do método GC × GC-FID. 

 

 

3.3.1 Síntese dos compostos da fase estacionaria (IL e IL-Ag+)  

 

 

A síntese dos líquidos iônicos contendo Ag+ foi realizada em duas etapas, Figura 3.27. 

Na etapa I o oxido de prata foi solubilizado em acetonitrila em presença do ácido HNTf2 para 

gerar o composto intermediário Ag(CH3CN)NTf2. Na etapa II, o composto intermediário foi 

solubilizado em acetonitrila e misturados com os ligantes imidazólicos, os quais atuaram como 

agente quelante para o íon Ag+. Após a eliminação do solvente de síntese, foi possível observar 

a formação do [(C10MIM)(MIM)Ag+][NTf2], cujos cristais apresentam o formato de “agulhas”.  

Já os líquidos iônicos convencionais foram sintetizados por reações do tipo SN2 entre o 

nucleófilo MIM e os haletos de alquila correspondentes. 

 

 

Figura 3.27 - Síntese do líquido iônico contendo íons Ag+. 

 

Fonte: próprio autor. 
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Os procedimentos de síntese e purificação tanto dos IL quanto dos IL-Ag+ são processos 

bastante importantes para o preparo das fases estacionarias. A presença de impurezas pode 

alterar significativamente a seletividade da fase estacionaria e na heterogeneidade no 

recobrimento dos capilares. Desta forma, a etapa de secagem e remoção do solvente de síntese 

foram cuidados essenciais tomados neste trabalho. A Figura 3.28a é um contra exemplo, no 

qual foi utilizada uma solução impura de IL-Ag+. Nesta imagem é possível observar que não 

houve um recobrimento efetivo e “gotas” da fase estacionaria foram formadas na superfície do 

capilar. Já a Figura 3.28b, trata de um exemplo de capilar obtido com solução de recobrimento 

purificada. Nesta imagem houve o recobrimento efetivo dos capilares formando um filme fino 

de fase estacionária homogêneo. 

 

 

Figura 3.28 – Imagens de microscopia ótica de capilares recobertos com fase estacionária 

[(C4IM)(MIM)Ag+][NTf2
-]):([C10MIM+][NTf2

-] 1:30 (m/m). Em a) é representado um capilar obtido 

com solução de recobrimento contendo traços de impurezas e em b) com solução de recobrimento após 

remoção completa das impurezas. A seta em vermelho destaca as “gotas” de fase estacionária formadas 

na superfície do capilar devido ao recobrimento não homogêneo. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

3.3.2 Otimização do preparo da coluna 2D contendo fase estacionária constituída de IL-

Ag+ 

 

 

a) Concentração de IL-Ag+ 
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Embora a fase estacionária contendo íons Ag+ foi reportada para a separação de 

hidrocarbonetos insaturados por experimentos 1D GC-FID convencionais (179), o uso dessas 

colunas na segunda dimensão em experimentos GC × GC enfrentou inúmeros desafios. Ao 

tentar utilizar em 2D a coluna cromatográfica contento a fase estacionaria constituída apenas 

de (C4IM)(MIM)Ag+][NTf2
-], picos assimétricos e excessiva retenção dos analitos foram 

observados, Figura 3.29.  

 

 

Figura 3.29 - Cromatogramas GC×GC-FID da separação de uma mistura contendo (1) n-hexano, (2) 2-

hexeno, (3) 4-pentenoato de metila, (4) pentanoato de metila, (5) 3-pentenoato de metila e (6) 2,4-

pentadienoato de metila utilizando a combinação de colunas Rtx-5MS (30 m, 0.25 mm ID, 0.25 μm) × 

[(C4IM)(MIM)Ag+][NTf2
-] (30 m, 0.25 mm ID, 0.25 μm). Temperatura programada: 35 °C a 54 °C a 2 

°C min-1; aumento para 90 °C a 5 °C min-1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

Para contornar esta limitação, a natureza retensiva da fase estacionária em 2D foi 

reduzida pela dissolução do ([(C4IM)(MIM)Ag+][NTf2
-]) em ([C10MIM+][NTf2

-]). Cinco novas 

colunas foram preparadas utilizando uma mistura de ([(C4IM)(MIM)Ag+][NTf2
-

]):([C10MIM+][NTf2
-]) em proporções que variaram de 1:10 a 1:50 (m/m). Além disso, uma 

coluna contendo apenas [C10MIM+][NTf2
-] também foi preparada para fins comparativos. A 

Figura 3.30 ilustra os cromatogramas obtidos utilizando estas diferentes colunas. Como pode 

ser observado, a capacidade retensiva na segunda dimensão diminui com a redução da 
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proporção de [(C4IM)(MIM)Ag+][NTf2
-]. Contudo, a seletividade na segunda dimensão foi 

completamente perdida para a fase estacionária constituída de [(C4IM)(MIM)Ag+][NTf2
-

]/[C10MIM+][NTf2
-] 1:50 (m/m) indicando uma diluição excessiva. 

Comparando os valores de resolução cromatográfica (R) dos analitos selecionados, os 

maiores valores de 2R para a separação de n-hexano (1) e 1-hexeno (2) (R1,2 = 0,49) foram 

obtidos com a coluna [(C4IM)(MIM)Ag+][NTf2
-]/[C10MIM+][NTf2

-] 1:20 (m/m). Já para os 

ésteres, os maiores valores de 2R para 4-pentenoato de metila, pentanoato de metila (4), 3-

pentenoato de metila (5) e 2,4-pentadienoato de metila (R3,4 = 1,18, R5,6 = 3,27) foram obtidos 

para a coluna [(C4IM)(MIM)Ag+][NTf2
-]/[C10MIM+][NTf2

-] 1:30 (m/m). 

Desta forma, as colunas 330IL11IL-Ag+ e 320IL11IL-Ag+ foram selecionadas para a 

separação dos hidrocarbonetos e ésteres, respectivamente. Ambas as colunas foram utilizadas 

nos experimentos seguintes para otimização dos demais parâmetros no preparo da fase 

estacionaria 2D. 

 

 

Figura 3.30 - Cromatogramas GC×GC-FID da separação de uma mistura contendo (1) n-hexano, (2) 2-

hexeno, (3) 4-pentenoato de metila, (4) pentanoato de metila, (5) 3-pentenoato de metila e (6) 2,4-

pentadienoato de metila utilizando a combinação de colunas Rtx-5MS (30 m, 0.25 mm ID, 0.25 μm) × 

IL-Ag+:IL (30 m, 0.25 mm ID, 0.25 μm). As fases estacionárias da segunda dimensão foram preparadas 

utilizando as seguintes proporções de [(C4IM)(MIM)Ag+][NTf2
-]/[C10MIM+][NTf2

-] a) 1:10, b) 1:20, 

c)1:30, d) 1:40, e) 1:50 e f) 0:1 (m/m).Temperatura programada: 35 °C a 54 °C a 2 °C min-1; aumento 

para 90 °C a 5 °C min-1. 
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Fonte: próprio autor. 

b) Espessura do filme de fase estacionaria e comprimento da coluna  

 

A espessura do filme de fase estacionaria e o comprimento do capilar em 2D foram 

avaliados no sistema GC × GC-FID. As separações cromatográficas realizadas utilizando a 

coluna com filme de fase estacionaria de 0,15 µm apresentou cromatogramas com picos mais 

estreitos e maior resolução cromatográfica (2D) comparado aos cromatogramas obtidos com a 

coluna de 0,28 µm, Figura 3.31a. Com relação ao comprimento da coluna na segunda 

dimensão, a coluna de 1,2 m apresentou a melhor resolução cromatográfica (2D) para a 

separação dos ésteres 3-pentenoato de metila e 2,4-pentadienoato de metila, Figura 3.31b. 

 

 

Figura 3.31 – Avaliação da espessura do filme de fase estacionaria (a) e comprimento da coluna 2D (b) 

para a separação dos ésteres 3-pentenoato de metila e 2,4-pentadienoato de metila. Na segunda 

dimensão foi utilizada a fase estacionária [(C10IM)(MIM)Ag+][NTf2
-]/[C10MIM+][NTf2

-] 1:30 (m/m). 

 

Fonte: próprio autor. 

 

 

c) Termoestabilidade 

 

A estabilidade térmica da coluna capilar 350IL21IL-Ag+ foi examinada. A Figura 3.32a 

apresenta o diagrama de sangria da coluna cromatografica. Neste gráfico é possivel perceber 

um significante aumento da linha de base do cromatograma para temperaturas superiores a 180 

⁰C sugerindo a degradação/volatilização dos compostos constituintes da fase estacionaria. Estes 

dados corroboram com os dados obtidos pela avaliação do poder de separação desta coluna 
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após ser submetida a ciclos de recondicionamento a diferentes temperaturas, Figura 3.32b. Este 

gráfico mostra que a resolução cromatográfica da separação de 2,4-pentadienoato de metila e 

3-pentenoato de metila diminui drasticamente após a coluna ser condicionada em 180 ⁰C.  

Desta forma, baseado nos resultados destes dois experimentos a MAOT da coluna 

350IL21IL-Ag+ foi definida como 180 ⁰C. Este valor de MAOT foi superior ao valor reportado 

no trabalho de Gil-Av et al (MAOT 65 °C) (186) e de Nan et al (MAOT entre 125 e 150 °C) 

(179) coluna capilar GC.  

 

 

Figura 3.32 – a) Diagrama de sangria da coluna capilar cromatográfica ilustrando a termoestabilidade 

da fase estacionária 350IL21IL-Ag+; b) Avaliação da resolução cromatográfica da separação do 2,4-

pentadienoato de metila e 3-pentenoato de metila após ciclos de condicionamento isotérmico em 

diferentes temperaturas por 1 h.  

 

Fonte: próprio autor. 

 

 

d) Robustez 

 

A robustez da coluna 2D contenho a fase estacionária 350IL21IL-Ag+ foi avaliada frente 

a injeções consecutivas de uma mistura contendo 2,4-pentadienoato de metila e 3-pentenoato 

de metila. Quando operada em temperaturas inferiores a 180 ⁰C, as colunas puderam ser 

reutilizadas por mais de 700 injeções sem mudanças significativas na reprodutibilidade dos 

valores de tempo de retenção, largura da base dos picos cromatográficos e resolução 

cromatográfica dos analitos. 
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3.3.3 Mecanismo de retenção nas colunas contendo fase estacionaria a base de ions Ag+ 

 

 

Os íons Ag+ interage com moléculas insaturadas via interações reversíveis de 

complexação (187). Baseado nos trabalhos reportados por Dewar et al (188,189), a Figura 3.33 

foi proposta para ilustrar a interação entre o [(C10MIM)(MIM)Ag+][NTf2
-], presente na fase 

estacionária, e os compostos insaturados. A interação de complexação baseia-se na soma de 

dois tipos de interação: uma com caráter mais 𝜎 e outra com caráter mais π. A interação 𝜎 

ocorre entre os orbitais ocupado 2pπ da insaturação da olefina e os orbitais livres 5s e 5p da 

Ag+. A interação π ocorre via retrodoação dos elétrons do orbital ocupada 4d da Ag+ e os 

orbitais livres antiligantes 2pπ* da olefina (186,190).  

A presença do ânion NTf2
- pode influenciar diretamente na interação de complexação 

entre o cátion [(C10MIM)(MIM)Ag+] e a olefina. Considerando a estrutura deste ânion, a carga 

do nitrogênio esta deslocalizada sobre os átomos de S e, em menor proporção, sobre os dois 

átomos de O. Esta deslocalização de cargas diminui a força da interação iônica entre os ânions 

e os cátions. Desta forma os cátions (contendo os íons Ag+) estarão mais disponíveis para 

estabelecer interações com a olefina.  

 

 

Figura 3.33 – Representação esquemática da interação entre [(C10MIM)(MIM)Ag+][NTf2
-] e 1-hexeno. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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3.3.4 Avaliação das colunas capilares 2D 

 

 

A MISTURA 1 [(1) propanal, (2) butanal, (3) pentanal, (4) hexanal, (5) heptanal, (6) 

octanal, (7) benzaldeído, (8) propanona, (9) 2-butanona, (10) 2-pentanona, (11) 3-pentanona, 

(12) 2-hexanona, (13) ciclo-hexanona, (14) acetato de etila, (15) acetato de metila, (16) 

butanoato de metila, (17) butanoato de etila, (18) 2-metil-2-butenoato de 2-propenila, (19) 2-

metil-butanoato de etila, (20) butanoato de isopropila, (21) 4-pentenoato de metila, (22) 

pentanoato de metila, (23) 2,4-pentadienoato de metila, (24) 3-pentenoato de metila, (25) 2-

metil-2-butenoato de metila, (26) pentanoato de etila, (27) Acetado de 3-metil-butila, (28) 2-

metil-2-butenoato de etila, (29) hexanoato de etila, (30) 2-metil-2-butenoato de propila, (31) 2-

metil-2-butenoato de isopropila, (32) heptanoato de etila e (33) acetato de heptila] foi separada 

utilizando a combinação de colunas Rtx-5MS × 330IL21IL-Ag+, Figura 3.34a. Para fins 

comparativos, esta mesma mistura foi separada por uma combinação de colunas comerciais 

Rtx-5MS × SUPELCOWAX10, Figura 3.34b. Ao comparar os cromatogramas das Figura 

3.34a e Figura 3.34b, observa-se que o melhor poder de separação foi obtido com a combinação 

de colunas Rtx-5MS × 330IL21IL-Ag+. Esta melhor performance pode ser observada 

principalmente para os compostos com menor ponto de ebulição e polaridade semelhante, por 

exemplo, butanal (2), 2-butanona (9), 2-pentanona (10), 3-pentanona (11), acetato de etila (14) 

e acetato de metila (15). Outras regiões do cromatograma também evidenciaram melhor 

performance das colunas preparadas frente a combinação comercial. A resolução 2D entre 

butanal (2) e 2-butanona (9), entre pentanal (3) e butanoato de metila (16) e entre hexanal (4) 

e 2-hexanona (12) foi de 2,2, 3,8, e 6,3, respectivamente, para a coluna 2D 330IL21IL-Ag+ e 

0,9, 1,6 e 4,9 para a coluna 2D SUPELCOWAX10. Com a combinação de colunas Rtx-5MS × 

SUPELCOWAX10, a ordem de eluição dos analitos em 1D foi governada principalmente pela 

diferença dos pontos de ebulição, e em 2D a retenção dos analitos ocorreu principalmente por 

interações polares do tipo dipolo-dipolo (191)(192). Em comparação com a combinação de 

colunas Rtx-5MS × 350IL21IL-Ag+, o mecanismo de separação em 2D é fortemente 

influenciado pela complexação π entre Ag+ e as ligações insaturadas presentes na estrutura dos 

analitos. Para confirmar que a retenção dos analitos na coluna 350IL21IL-Ag+ ocorreu 

principalmente pela presença dos íons Ag+, a combinação de colunas Rtx-5MS × 31IL também 

foi avaliada. Como pode ser observado no cromatograma apresentado na Figura 3.34, a 

seletividade na segunda dimensão foi significativamente comprometida pela ausência dos íons 

Ag+ na fase estacionária. 
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Figura 3.34 - Cromatogramas GC × GC-FID da separação de aldeídos, cetonas e ésteres empregando a 

combinação de colunas a) Rtx-5MS (30 m, 0,25 mm ID, 0,25 μm) × 350IL21IL-Ag+ (1,2 m, 0.25 mm 

ID, 0.15 μm), b) Rtx-5MS (30 m, 0,25 mm ID, 0,25 μm) × SUPELCOWAX10 (1,2 m, 0,2 mm ID, 0,2 

μm) e c) Rtx-5MS (30 m, 0,25 mm ID, 0,25 μm) × 31IL (1,2 m, 0.25 mm ID, 0.15 μm). Temperatura 

programada: aumento de 40 °C até 44 °C a 2 °C min-1; aumento para 100 °C a 5 °C min-1 e 100 °C 

por 3 min. Tempo de modulação: 10 s. Consultar o Quadro 3.3 para identificação dos picos. 

 

Fonte: próprio autor.  
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Os mesmos experimentos descritos no parágrafo anterior foram repetidos para a 

MISTURA 2, constituída de (34) n-pentano, (35) 2,4-hexadieno, (36) 3-metil-1,4-pentadieno, 

(37) 1,5-hexadieno, (38) 1,3-hexadieno, (39) 1-hexeno, (40) cis-2-hexeno, (41) 3-hexeno, 

(42) n-hexano, (43) 2,3-dimetil-1,3-butadieno, (44) benzeno, (45) 2-hexino, (46) 1-hexino, 

(47) 3-hexino, (48) tolueno, (49) n-octano, (50) m-xileno, (51) o-xileno, (52) p-xileno, (53) 

1,8-nonadieno, (54) 1-noneno, (55) n-nonano, (56) mirceno, (57) α-terpineno, (58) γ-terpineno 

e (59) terpinoleno. Seguindo a mesma tendência dos resultados obtidos para a Figura 3.34, a 

MISTURA 2 foi melhor resolvida utilizando a combinação Rtx-5MS × 320IL21IL-Ag+c  

(Figura 3.35a) do que na combinação Rtx-5MS × SUPELCOWAX10 (Figura 3.35b). 

Considerando o grupo dos hidrocarbonetos insaturados e a coluna 320IL21IL-Ag+, foi 

observada uma forte tendência entre o número de insaturações na molécula e o seu tempo de 

retenção em 2D. Por exemplo, nonano (nenhuma insaturação, 55), 1-noneno (1 insaturação, 54) 

e 1,8-nonadieno (2 insaturações, 53) apresentaram 2tR de 1,56, 2,25 e 3,03 s, respectivamente. 

Ainda sobre a Figura 3.35, a coluna contendo Ag+ apresentou melhor poder de separação para 

o cluster contendo os analitos 34–48. Por exemplo, os analitos 2,3-dimetil-1,3-butadieno (43) 

e benzeno (44), os quais coeluem com a combinação Rtx-5MS × SUPELCOWAX10, foram 

bem separados com a combinação de colunas Rtx-5MS × 320IL21IL-Ag+ (R43,44 = 6,5). Outro 

destaque da coluna 2D 320IL21IL-Ag+ foi a eluição quantitativa e estruturada dos alcinos 2-

hexino (45), 1-hexino (46) e 3-hexino (47). No trabalho reportado por Nan et al (179), 1-hexino 

adsorveu de forma irreversível na coluna [(C10MIM)(MIM)Ag+][NTf2
–]. Os autores relataram 

que presença de Ag+ em concentrações elevadas resultou na separação cromatográfica de 

hexano e 1-hexeno, porém houve sorção irreversível do 1-hexino junto a fase estacionaria.  

Para as colunas 320IL21IL-Ag+, preparadas nesta tese, a estratégia de diluir o IL-Ag+, 

[(C10MIM)(MIM)Ag+][NTf2
–], com o IL convencional, [C10MIM+][NTf2

–], permitiu o controle 

mais acurado das interações entre os alcinos junto a fase estacionaria. Assim, a fase estacionaria 

320IL21IL-Ag+ permitiu não só a eluição quantitativa dos alcinos avaliados, mas também 

permitiu uma excelente separação cromatográfica. 

Para a MISTURA 2 também foi observado perda da seletividade da coluna na ausência 

de Ag+, Figura 3.35c. 

 

 

 

c 320IL21IL-Ag+: [(C10MIM)(MIM)Ag+][NTf2
-]/[C10MIM+][NTf2

-] 1:20 (m/m) (0,9 m, 0.25 mm DI, 0.15 μm) 
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Figura 3.35 - Cromatogramas GC × GC-FID da separação de alcanos, alcenos, cicloalcanos, dienos e 

terpenos empregando a combinação de colunas a) Rtx-5MS (30 m, 0,25 mm ID, 0,25 μm) × 320IL21IL-

Ag+ (0,9 m, 0.25 mm ID, 0.15 μm), b) Rtx-5MS (30 m, 0,25 mm ID, 0,25 μm) × SUPELCOWAX10 

(0,9 m, 0,2 mm ID, 0,2 μm) e c) Rtx-5MS (30 m, 0,25 mm ID, 0,25 μm) × 31IL (0.9 m, 0.25 mm ID, 

0.15 μm). Temperatura programada: 25 °C por 3 min, aumento para 44 °C a 2 °C min-1; aumento para 

90 °C a 5 °C min-1, 90 °C por 2.3 min. Tempo de modulação: 10 s. Consultar o Quadro 3.3 para 

identificação dos picos 

 

Fonte: próprio autor. 
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Como conclusão desta etapa de avaliação das colunas preparadas, a Tabela 3.10 valores 

de resoluções cromatográficas 2 comparando as colunas contendo fase estacionária IL-Ag+ e  

PEG (SUPELCOWAX10) para a separação das MISTURAS 1 e 2. Estes resultados confirmam 

a seletividade unica obtida para as colunas preparadas neste trabalho frente a coluna comercial 

SUPELCOWAX10. 

 

 

Tabela 3.10 – Desempenho das colunas IL-Ag+:ILa e SUPELCOWAX10, usadas em 2D, para a 

separação de diferentes pares de analitos por GC × GC-FID 

Analitos 2D Resolução cromatográfica 

 IL-Ag+:ILa SUPELCOWAX10 

2 e 9 2,2 0,9 

3 e 16 3,8 1,6 

4 e 12 6,3 4,7 

7 e 28 10,2 1,6 

21 e 22 2,1 1,0 

34 e 36 4,1 0,7 

37 e 40 3,6 1,0 

46 e 47 16,5 1,7 

53 e 54 2,6 1,0 

54 e 55 2,6 0,8 

aIL-Ag+:IL foi preparada utilizando [(C10MIM)(MIM)Ag+][NTf2
-] dissolvido em [C10MIM+][NTf2

-] na 

proporção de 1:30 (m/m) para os analitos de  2-22 e 1:20 (m/m) para os analitos 34-55.  

Nota: Para identificação dos analitos: butanal (2), pentanal (3), hexanal (4), benzaldeído (7), 2-butanona 

(9), 2-hexanona (12), butirato de metila (16), 4-pentanoato de metila (21), Pentanoato de metila (22), 

2-metil-2-butenoato de etila (28), n-pentano (34), 1,4-pentadienoato de metila (36), 1,5-hexadieno (37), 

cis 2-hexeno (40), 1-hexino (46), 3-hexino (47), 1,8-nonadieno (53), 1-noneno (54) e n-nonano (55). 
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3.3.5 Aplicação do método GC × GC-FID 

 

 

Para verificar a aplicabilidade do método desenvolvido, uma amostra de PUFA, por 

ácidos graxos de cadeia longa (de 14 a 22 carbonos) contendo de 0 a 6 unidades de insaturação, 

foi analisada usando a combinação de colunas o SUPELCOWAX10 (30 m, 0,2 mm ID, 0,2 

μm) × 350IL21IL-Ag+ (0,40 m, 0,25 mm ID, 0,15 μm).  

Anteriormente aos experimentos GC × GC, a amostra PUFA foi analisada em 1D-GC 

a coluna SUPELCOWAX10. Este experimento objetivou determinar a ordem de eluição dos 

analitos na dimensão 1D. De acordo com a Figura 3.36a, a ordem de eluição iniciou com a os 

compostos de menor cadeia carbônica C14:0 (1tR = 17,5 min) e finalizou com a eluição do 

C22:6n3 (1tR = 58,3 min).  

Após a identificação do 1tR de todos os compostos, a fração correspondente entre 1tR = 

0 a 1tR = 47 min foi injetada no sistema GC × GC-FID empregando a combinação de colunas 

SUPELCOWAX10 × 350IL21IL-Ag+, Figura 3.36b. A separação cromatográfica de PUFAs 

com cadeia maior do que 20 carbonos (1tR = 47 a 1tR = 58,3) não foi possível de ser realizada 

empregando esta combinação de colunas visto que a temperatura necessária para a eluição desta 

fração é superior a MAOT (180 ° C) da coluna 2D.  

No geral, a coluna contendo fase estacionária IL-Ag+ apresentou desempenho 

excepcional para separação cromatográfica da maioria dos compostos presentes na amostra 

comercial (PUFAs de C14: 0 a C18: 3). Considerando a fração analisada da amostra, conclui-

se que o tempo de retenção na dimensão 2D variou de acordo com o número de insaturações na 

cadeia alquílica dos ácidos graxos insaturados. Quanto maior o número de insaturações maior 

foi o tempo de retenção do analito. Este padrão de eluição pode ser observado, por exemplo, 

quando comparamos compostos com o cadeia alquílica de mesmo tamanho porém contendo 

número deferente de insaturações: C18: 0, C18: 1n7, C18: 2n6 e C18: 3n3, Figura 3.36b. 
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Figura 3.36 – Cromatogramas a) GC-FID e b) GC × GC-FID da amostra de ácidos graxos poli-

insaturados obtidos empregando a combinação de colunas SUPELCOWAX10 (30 m, 0,2 mm ID, 0,2 

μm) × 350IL21IL-Ag+ (0,40 m, 0,25 mm ID, 0,15 μm). Os picos marcados com (*) referem-se a 

impurezas presente na amostra comercial 

 

Fonte: Próprio autor. 
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 Conclusão  

 

 

Neste trabalho, colunas capilares de alta estabilidade térmica com fase estacionária 

constituída de íons Ag+ complexados com ligantes imidazólicos e associados a ânions NTf2
- 

foram desenvolvidas com sucesso e aplicadas na segunda dimensão do sistema GC × GC para 

a separação multianalitos de diferentes classes incluindo alcanos, alcenos, alquinos, dienos, 

ésteres, cetonas, aldeídos, terpenos e graxos poliinsaturados.  

Tanto a seleção adequada dos ligantes quanto a otimização da proporção IL-Ag+:IL 

{[(C10MIM)(MIM)Ag+][NTf2
-]/[C10MIM+][NTf2

-]}, da espessura do filme e do comprimento 

das colunas capilares favoreceram a seletividade das fases estacionárias e a resolução (picos 

estreitos e simétricos) dos multianalitos. Empregando a coluna apolar Rtx-5MS (5% 

difenil/95% dimetilpolissiloxano) na primeira dimensão do sistema analítico, as coeluições 

observadas em 1D foram satisfatoriamente resolvidas na segunda dimensão utilizando as 

colunas IL-Ag+. Os mecanismos de separação da coluna 1D (Rtx-5MS) foi baseada no ponto 

de ebulição dos analitos e na coluna 2D (IL-Ag+) em interações reversíveis de complexação 

entre os íons Ag+ e as insaturações dos analitos. A seletividade específica das colunas ILs-Ag+ 

favoreceu a resolução cromatográfica para a separação dos analitos 1-hexino e 3-hexino, n-

pentano e 3-metil-1,4-pentadieno e butanal e 2-butanona, os quais coeluiram na coluna 

comercial SUPELCOWAX10 (2D). Além disso, foi visto que os tempos de retenção dos ácidos 

graxos poliinsaturados de cadeia longa (PUFAs de C14: 0 a C18: 3) foram proporcionais às 

insaturações dos analitos avaliados. 

Os resultados obtidos neste estudo foram relevantes, pois promissora geração de 

colunas capilares (GC × GC) à base de IL-Ag+ foram desenvolvidas para a separação de 

diferentes classes de compostos insaturados incluindo hidrocarbonetos, compostos oxigenados 

de baixa massa molecular e ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa.  
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Anexos 

ANEXO A – Dedução da equação para cálculo da capacidade de sorção (Q) dos capilares  

 

 

 

D: diâmetro interno do capilar (530 µm = 

530x10-4 cm) 

e: espessura da fase estacionária (1,3 µm = 

1,7x10-4 cm) 

d: diâmetro do volume morto do capilar (d = D 

– e = 529x10-4) 

L: comprimento do capilar (5 cm) 

VD: volume do capilar sem fase estacionaria 

(VD = π.D2.L) 

Vd: volume morto do capilar com fase 

estacionária (VD = π.d2.L) 

C: volume da fase estacionária 

 

C =  VD − Vd =  π. L. (D2 −  d2) =  π. 5. (530x10−8 − 529x10−8) =  2,16x10−4 cm3  

 

 

 

 

x: concentração da solução na saturação da fase 

estacionaria 

v: volume de solução injetada (80 µL) 

Q: capacidade de sorção da fase estacionaria 

y1 = y2 

b2x + a2 = b1x             x =
(𝑎2)

(𝑏1− 𝑏2)
 

 

𝐐 = x.
v

C
= (

a2

b1 −  b2
) .

v

C
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética para coleta das amostras biológicas. 
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Anexos 

ANEXO D – Espectro RMN 1H (500 MHz, CDCl3) dos monômeros do cloreto de 1-hexadecil-3-

vinilimidazólio, [C6VIM][Cl] 
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ANEXO E – Espectro RMN 1H (500 MHz, DMSO) dos monômeros do brometo de 1-hexadecil-3-

vinilimidazólio, [C16VIM][Br] 
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Anexos 

ANEXO F – Espectro RMN 1H (500 MHz, DMSO) dos monômeros do dibrometo de 1,10-di(3-

vinilimidazolio)decano, [(VIM)2C10]2[Br] 
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Anexos 

ANEXO G – Espectro RMN 1H (500 MHz, DMSO) do [C4MIM+][NTf2
-]: δ 9.10 (s, 1H), 7.76 (t, J = 

1.8 Hz, 1H), 7.69 (t, J = 1.8 Hz, 1H), 4.15 (t, J = 7.2 Hz, 2H), 3.84 (d, J = 1.8 Hz, 3H), 1.77 (q, J = 7.5 

Hz, 2H), 1.30 – 1.24 (m, 2H), 0.90 (t, J = 7.4 Hz, 3H). 
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ANEXO H – Espectro RMN 1H (500 MHz, DMSO) do [C8MIM+][NTf2
-]: δ 9.09 (s, 1H), 7.76 (t, J = 

1.8 Hz, 1H), 7.69 (t, J = 1.8 Hz, 1H), 4.14 (t, J = 7.2 Hz, 2H), 3.84 (s, 3H), 1.78 (q, J = 7.4 Hz, 2H), 

1.25 (s, 10H), 0.89 – 0.81 (m, 3H) 
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Anexos 

ANEXO I – Espectro RMN 1H (500 MHz, DMSO) do [C10MIM+][NTf2
-]: δ 9.09 (s, 1H), 7.76 (t, J = 

1.9 Hz, 1H), 7.69 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 4.14 (t, J = 7.2 Hz, 2H), 3.84 (s, 3H), 1.77 (q, J = 7.4 Hz, 2H), 

1.24 (s, 14H), 0.85 (t, J = 6.7 Hz, 3H) 
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ANEXO J – Principais publicações 2016 – 2019 (Artigo destaque de capa da edição da revista) 
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ANEXO K – Principais publicações 2016 – 2019  
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ANEXO L – Principais publicações 2016 – 2019  
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ANEXO M – Principais publicações 2016 – 2019  
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ANEXO N – Principais publicações 2016 – 2019  
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ANEXO O – Principais publicações 2016 – 2019  
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ANEXO P – Principais publicações 2016 – 2019  
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ANEXO Q – Principais publicações 2016 – 2019  
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ANEXO R – Principais publicações 2016 – 2019  
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ANEXO O – Principais publicações 2016 – 2019  
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ANEXO P – Principais publicações 2016 – 2019  
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ANEXO Q – Principais publicações 2016 – 2019  
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ANEXO R – Principais publicações 2016 – 2019  

 

 


