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RESUMO
Atualmente as agências reguladoras estão focadas no controle de resíduos de
antimicrobianos, pesticidas entre outros que são prejudiciais no meio ambiente, saúde
humana e animal e que podem ser encontrados em alimentos, água de rio entre outros,
como por exemplo, resíduos de sulfonamidas (SAs) no leite bovino. A quantificação
desses compostos em amostras complexas requer o preparo da amostra, extração, préconcentração dos analitos e eliminação dos interferentes que são necessários para o
desenvolvimento de métodos cromatográficos. Por isso, é vantajoso que se utilize
métodos simples, rápidos, baixo consumo de reagente, alta sensibilidade, maior precisão
analítica e automação das análises. Neste contexto, este estudo explora uma das
técnicas de preparo de amostra baseadas em sorvente mais empregadas a SPE na sua
vertente automatizada, SPE on-line. Recentemente, o uso de novos sorventes mais
seletivos têm recebido grande interesse como os líquidos iônicos (ILs) imobilizados na
sílica. Diferentes abordagens para a síntese da sílica modificada por ILs foram
estudadas. O sorvente sintetizado pela reação sol-gel através via catálise básica
apresentou maior eficiência de extração para as SAs. Os resultados obtidos por
espectroscopia vibracional na região do infravermelho e microscopia eletrônica de
varredura sugerem que o IL foi ancorado à sílica. O sorvente baseado em sílica
modificada por IL ([C4MIM] [PF6]) foi selecionada como fase extratora para o isolamento
e pré-concentração de SAs em leite bovino utilizando um sistema SPE on-line -LC-ESIQToF / MS. O método desenvolvido mostrou um LOQ de 5-7,5 µg mL-1, enquanto que a
faixa de recuperação relativa da extração foi de 74-93%. A faixa de precisão e exatidão
intra e inter-dia obtida foi de 1,5-12,5 e 2,3-13,1, respectivamente. Outra vertente
explorada neste trabalho foi o uso de colunas tubulares abertas (OT) em cromatografia
líquida. Até agora, as colunas OT foram usadas principalmente para análise de
peptídeos e proteínas, e seu potencial para a separação de pequenas moléculas ainda
não foi totalmente explorado. Preparou-se uma coluna de SPE de 5 cm em um tubo
capilar aberto composto por 84 canais (10 μm de diâmetro interno (id) cada) de um
capilar de fibra de cristal e a parede interna de cada canal foi revestida com um polímero
orgânico -OD –DVB – mPLOT SPE). A mPLOT SPE foi acoplada com uma coluna
tubular aberta PS-DVB de 10 μm x 2 m com detecção em espectrometria de massa por
nanospray (OTLC-MS) no modo positivo. Num estudo comparativo com colunas de SPE
monolíticas e empacotadas a mPLOT SPE-OTLC melhorou significativamente a préconcentração e o formato do pico das SAs e seus metabolitos (~ 300 Da). A baixa
backpressure e a geometria da mPLOT SPE combinada com a filtração automática
(AFFL).

ABSTRACT
Nowadays health regulatory agencies are focusing on the presence of residues of
antimicrobials, pesticides among other that are harmful to the environment, human and
animal health that are found on food, river water among others, as example, the residues
of sulfonamides (SAs) in bovine milk. The quantification of these compounds in complex
matrices requires the sample preparation, extraction and preconcentration of the
analytes, besides the elimination of the interferents for the development of
chromatographic methods high sensitivity and analytical selectivity. Therefore, it is
advantageous to use simple, fast methods that exhibit high selectivity, low reagent
consumption, high sensitivity, higher analytical precision and automation of analyzes. In
this context, this study explores one of the most employed sample preparation
techniques, solid phase extraction (SPE) on automatization approach, the on-line SPE.
Recently, the use of new sorbents more selective have received great interest as the
ionic liquids (ILs) immobilized on the silica surface. Different approaches to the synthesis
of silica modified by ILs were studied. The sorbent synthesized by sol-gel methodology
through basic catalysis showed higher extraction efficiency for SAs. The results obtained
by infrared spectroscopy and scanning electron microscopy suggested that IL was
anchored to the silica surface. The silica modified by IL ([C4MIM] [PF6]) was selected as
sorbent for the isolation and preconcentration of SAs in bovine milk using an on-line SPE
system -LC-ESI-QToF / MS. The method showed a LOQ of 5-7.5 μg mL-1, while the
relative extraction recovery range was 74-93%. The accuracy and precision intra- and
inter-day range was 1.5-12.5 and 2.3-13.1, respectively. Another aspect explored was the
use of open tubular column (OT) for separation of small molecules. OT columns have
been used primarily for peptide and protein analysis, and their potential for small
molecules separation has not yet been fully explored. A 5 cm SPE column (mPLOT) was
prepared in an open capillary tube composed by 84 channels (10 μm inner diameter (id)
each) of a crystal fiber capillary and the inner wall of each channel was coated by organic
polymer (PS-OD–DVB). The mPLOT was coupled with a 10 μm x 2 m PS-OD-DVB open
tubular column with positive mode nanospray mass spectrometry (OTLC-MS) detection.
Compared to the use of monolithic / particulate SPE columns, SPE-OTLC mPLOT
significantly improved the preconcentration and peak forms of SAs and their metabolites
(~ 300 Da). Low backpressure, mPLOT geometry and the combination with automatic
filtration (AFFL) was essential to sample preparation and separation of small molecules
on complex matrices.
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Capítulo 1
CAPÍTULO 1 -

INTRODUÇÃO

1.1 Contexto

Nos últimos anos, houve um grande desenvolvimento da cromatografia com o
objetivo de melhorar a resolução cromatográfica e diminuir o tempo de análise. De
forma análoga, as técnicas de preparo de amostra conferem evolução, contudo não
no mesmo ritmo que o da instrumentação cromatográfica.
Pesquisadores têm modificado os “velhos” métodos de preparo de amostra
como por exemplo a substituição da extração líquido-líquido (LLE) pela extração em
fase sólida (SPE) além de incorporar procedimentos que utilizam menor volume de
solventes tóxicos e amostra gerando menor quantidade de solvente a ser
descartado.
Neste contexto, busca-se técnicas ambientalmente corretas como as técnicas
miniaturizadas de preparo de amostra, por exemplo a microextração em fase sólida
(SPME), microextração por sorvente empacotado (MEPS), microextração líquidolíquido dispersiva (DLLME) entre outras (1,2,3).
Dessa forma, pesquisas voltadas ao desenvolvimento de novas técnicas de
preparo de amostra que sejam rápidas, simples, de baixo custo e confiáveis têm
ganhado atenção dos pesquisadores, pois o tempo gasto na etapa do preparo de
amostra pode representar até 60% do tempo total de uma análise, e é a principal
fonte de erros devido a muitas etapas de manipulação da amostra amostra (4). Além
disso, a qualidade da etapa de preparo de amostra está intimamente ligada ao
sucesso da análise, principalmente para o desenvolvimento de métodos que sejam
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seletivos para a determinação de compostos em baixas concentrações em amostras
complexas.
Embora as técnicas miniaturizadas apresentam uma série de vantagens,
mesmo assim em alguns casos essas são substituídas por técnicas não
miniaturizadas, como por exemplo a determinação de metábolitos em amostras
ambientais (5). Sendo assim, em alguns casos as técnicas clássicas ainda são de
suma importância como a SPE.

1.2 Extração em fase sólida (SPE – solid phase
extraction)

A SPE foi introduzida em 1976 com o objetivo de substituir a extração líquidolíquido. A SPE é largamente empregada em laboratórios de análise de rotina e
utilizada para análise de diversas amostras como as alimentícias, biológicas e
ambientais.
A técnica SPE é uma técnica de preparo de amostra que visa a extração
exaustiva dos analitos. O procedimento de extração utilizando SPE é constituído por
quatro etapas: condicionamento do sorvente com solvente; introdução da amostra
ocorrendo a retenção do analito; clean-up onde o sorvente é lavado com o solvente
adequado para retirar os possíveis interferentes menos retidos que o analito, e por
fim a eluição do analito (6).
Recentemente resíduos de fármacos, pesticidas e principalmente os
metabólitos destes têm sido controlados em efluentes de estações de tratamento de
esgoto e também em águas naturais, estes resíduos são encontrados em níveis de
traços de ug L-1 à ng L-1,e isto requer métodos analíticos sensíveis. Neste caso, a
SPE é uma técnica que se destaca devido ao elevado fator de pré-concentração
tornando-a uma alternativa interessante para este tipo de amostra (7).
Outras demandas por métodos de extração que incluem a integridade da
amostra, a frequência analítica e compatibilidade com a análise subsequente tem
sido alvo de muitos laboratórios que processam elevado número de amostras.
Muitos destes requisitos podem ser atingidos em certa medida pela automatização
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de todas as partes de um método analítico, incluindo o preparo de amostra
acoplando-o com o sistema de separação e de detecção.
Além do uso das técnicas de preparo de amostra totalmente manuais,
conhecidas como off-line, existem diferentes possibilidades de automação como a
configuração at-line, in-line e on-line , Figura 1 (8). Dentre essas alternativas a SPE
on-line é largamente empregada.

Figura 1- Configurações para automatização do preparo de amostra

Fonte: FRANCO, M. S. 2015.140f..Adaptado da ref. (8)

1.3 SPE on-line

Os sistemas de preparo de amostra on-line como a SPE on-line têm sido
amplamente difundidos. A SPE on-line baseia-se nos mesmos princípios das
separações cromatográficas: partição; adsorção; exclusão ou troca iônica.
As etapas da SPE on-line são as mesmas das SPE off-line, ou seja,
condicionamento do cartucho/pré-coluna; a aplicação da amostra, a lavagem do
sorvente e a eluição dos analitos. De maneira bastante simplificada, a amostra é
injetada na pré-coluna/cartucho, na qual os compostos de interesse são retidos. E,
os interferentes são eluídos para o descarte. Os analitos de interesse retidos no

Capítulo 1 - Introdução

16

sorvente da pré-coluna são eluidos on-line, ou seja, utiliza-se uma válvula em série
com a coluna analítica e a fase móvel transporta (elui) os compostos da pré-coluna
para coluna analítica. Concomitantemente à separação analítica a pré-coluna é
recondicionada para a posterior injeção.
A diferença básica entre a SPE on-line e a off-line é que na primeira o
cartucho/ pré-coluna de extração está diretamente ligado à coluna analítica de modo
que a eluição e separação ocorrem em uma única etapa. Diferentemente na SPE offline cujo a eluição e a separação ocorrem em etapas distintas [2].
O modo on-line de SPE apresenta algumas vantagens, como a automação do
processo em que ocorre a extração, a remoção dos interferentes, a eluição dos
analitos em uma única etapa. Os mesmos são separados na coluna analítica e,
posteriormente detectados não havendo perda de analito durante a extração. Além
disso; não há contaminação externa da amostra, ocorre a redução do tempo de
análise, os resultados são mais reprodutíveis, e a coluna de extração pode ser reutilizada. Como desvantagem, na SPE on-line não tem como repetir a injeção da
mesma extração e a seleção do solvente de clean up e de eluição se torna restrita
[14].

1.4 Acoplamentos

A SPE on-line é facilmente acoplada com técnicas de separação e detecção
tais como GC-FID, GC-MS, LC-UV, LC-MS, LC-MS/MS, nano-LC-UV, nano-LC-MS e
entre outros, Figura 1(9,10,11,12).
Dentre os acoplamentos possíveis a SPE é basicamente acoplada com
técnicas de separação em que a fase móvel é um líquido, ou seja, a SPE é
facilmente acoplada em linha com a LC e suas vertentes miniaturizadas como a cLC
e a nano-LC, Figura 2 (13,14).
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Figura 2 - Desenho esquemático do acoplamentos da SPE com técnicas de separação

Fonte: Autoria própria

Embora exista o acoplamento entre SPE com GC este é menos explorado. A
SPE acoplada à LC não necessita da eliminação de toda a água/solvente do
cartucho/coluna na etapa de eluição, uma vez que água/solvente sejam compatíveis
com a fase móvel utilizada, portanto explora-se muito mais a automação da SPE
(SPE on-line) em LC e suas vertentes quando comparada à GC.

1.5 Os parâmetros para otimizar a SPE on-line

Assim como em toda técnica de preparo de amostra existem parâmetros que
devem ser otimizados a fim de obter os melhores resultados com a técnica
escolhida. A seguir serão descritos os principais parâmetros que devem ser
otimizados como a escolha de: solvente, dimensões do hardware da coluna, o tipo
de hardware, o frit, o fluxo, volume de amostra e a configuração do sistema (6,12).
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1.6 Escolha do sorvente adequado

Diferentes sorventes podem ser utilizados para empacotar uma coluna de
SPE, os quais podem apresentar diferentes polaridades e/ou interações afim de préconcentrar o analito de interesse. Na prática a escolha do sorvente adequado requer
conhecer a amostra as propriedades físico-químicas não só da matriz, mas também
dos compostos de interesse (6).
A escolha do sorvente pode ser baseada na polaridade dos compostos que
se deseja extrair, força iônica, tamanho do composto e entre outras características
físico-químicas. Existem diferentes mecanismos em que os compostos são retidos
no sorvente fase reversa, fase normal, troca iônica e adsorção.
Existem diferentes sorventes que podem ser utilizados em SPE como os
poliméricos, os baseados em troca iônica, os hidrofílicos, os hidrofóbicos e alguns
mais seletivos baseados em novos materiais que vem sendo sintetizados.
Recentes revisões tem demonstrado uma série de novos materiais que estão
sendo amplamente utilizados como sorventes baseados em líquidos iônicos (ILs),
grafeno, polímeros molecularmente impressos (MIP), nanotubos de carbono,
materiais de acesso restrito (RAM), monolitos entre outros (9,15,16,17).
A seguir será abordado de maneira sucinta alguns dos materiais que vem
sendo empregado em publicações mais recentes como: as fases disponíveis
comercialmente e as monolíticas utilizadas neste trabalho. Neste trabalho os
materiais baseados em líquidos iônicos foram preparados e então serão melhor
discutidos no capítulo 2.
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Tabela 1 – Mecanismos da SPE

Tipo de

Tipo de

analito

matriz

C18, C8,C2

Grupos

Soluções

Solventes

reversa)

cicloexil, fenil,

funcionais

polares

polares

Partição e

cianopropil,

apolares e

(tampão

(CH3OH, ACN,

adsorção

polmérico

aromáticos

aquoso)

e água com

Mecanismo

Sorvente

Apolar (fase

Eluente do
analito

pH ajustado
Polar (fase

Sílica, diol,

Grupos

Solventes

Solventes

normal)

ciano,

funcionais

apolares,

apolares como

partição e

aminopropil,

polares como

óleos

hexano e

adsorção

diamino

aminas e

diclorometano

hidroxilas
Troca

Forte (ácido

Grupos

Aquosa, força

Tampão como

catiônica

sulfônico) ou

funcionais

iônica baixa

acetato, citrato

fraco (ácido

carregados

carboxílico)

positivamente

Troca aniônica Forte (tetra

e fosfato

Grupos

Aquosa, força

Tampão como

alquilamônio)

funcioanis

iônica baixa

fosfato acetato

ou fraco

carregados

(amino)

negativamente
como ácidos
orgânicos

Fonte: ref. (18)

1.7 Fases disponíveis comercialmente

Atualmente existem uma gama de sorventes para SPE disponíveis
comercialmente, sendo encontrados na forma de cartuchos de SPE ou somente a
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partícula (sorvente). Estes podem ser divididos em duas categorias os poliméricos e
os à base de sílica.
Os sorventes baseados em sílica são aqueles em que grupos orgânicos como
como C18, C8, C2, cicloexil, cianopropil, aminopropil estão ligados quimicamente à
sílica (19,20).
Embora estes sorventes sejam largamente utilizados possuem desvantagens
como a faixa de pH, pois não são estáveis em um intervalo de pH de 2 à 8, e a
presença de grupos silanóis residuais, que resultam em retenção irreversivelmente
compostos básicos.
Os outros sorventes poliméricos geralmente se destacam pela estabilidade
em uma ampla faixa de pH de 1 à 14, uma elevada de área superficial e uma maior
retenção de compostos polares. A maioria desses sorventes são constituídos por
metacrilato entrecruzado e copolímero poliestireno divinilbenzeno embora existam
outras composições.
Dentre os sorbentes comercialmente disponíveis os poliméricos são os mais
utilizados. Rath et al.(11) desenvolveu um método para determinação de resíduos de
sulfonamidas em solo, neste estudo utilizou-se SPE acoplada com cromatografia
líquida de ultra eficiência e espectrometria de massa em tandem (SPE-UHPLC-MS/
MS) empregando um sorvente polimérico Oasis HLB para empacotar a coluna de
SPE obtendo recuperação de 70,2-99,9%. Daniele et al. (21) também utilizou Oasis
HLB para desenvolver um método multiresíduos de SPE-HPLC-MS/MS em águas
superficiais obtendo boa recuperação.

1.8 Fases monolíticas

A palavra monolith foi derivada da palavra grega monolithos com monos que
significa "único" e lithos, a "pedra". Em termos cromatográficos, representa uma
única haste contínua de material poroso (22).
As colunas monolíticas têm sido amplamente empregadas devido a sua
morfologia, por ser uma rede composta de macroporos e mesopores, a qual resulta
em um material com alta permeabilidade. A presença de macroporos permite
elevado fluxo da fase móvel e transporte de massa (23,24).
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As colunas monolíticas são preparadas in situ em capilares de sílica fundida
ou tubos de aço inoxidável via polimerização radicalar e têm a vantagem de não ser
necessário a etapa de empacotamento. Em comparação com as colunas de
partículas convencionais, as colunas monolíticas atraem interesse significativo
devido à sua facilidade de preparação e ao rápido transporte de massa. No entanto,
alguns problemas podem ser encontrados na preparação, tais como encolhimento
do monólito (25).
Existem dois tipos principais de colunas monolíticas as baseadas em sílica e
as baseadas em polímero (23,26). Entre estes, as colunas monolíticas à base de
polímero são mais fáceis de preparar quando comparadas aquelas à base de sílica.
A preparação das colunas monolíticas à base de polímero consiste em fazer
uma mistura homogênea de polimerização contendo monômeros, agentes
porogênicos e um iniciador e permitindo que a polimerização ocorra por calor ou
irradiação.
As colunas monolíticas foram também utilizadas como pré-colunas para o
enriquecimento de analitos. Embora os monólitos baseados em polímeros
fornecerem menor eficiência em comparação com os baseados em sílica o foco
neste trabalho foi o uso de polímeros orgânicos à base de coluna monolítica capilar
como as pré-colunas para SPE, porque estes são mais rápidos para preparar
também mais reprodutíveis (23,24,27).
A grande vantagem das colunas monolíticas baseadas em polímeros contêm
um maior número de macroporos a mesoporos, e isto resulta em elevada
permeabilidade, baixa backpressure e análises mais rápidas (28).
Os polímeros mais utilizados são o estireno (27,29) e o metacrilato para
preparar colunas monolíticas de fase reversa (RP) (28). Chen et al.(30) sintetizou
uma

coluna

monolítica

trocadora

catiônica

(WCX)

baseada

em

poli

(glicidilmetacrilato-co-etilenoglicol dimetacrilato) [p (GMA-EDMA)] e foi empregada
em um sistema de SPE on-line para extração seletiva de nicardipina e amlodipina
em plasma, sendo que proteínas de alta abundância (albumina de soro humano,
imunoglobulina G, imunoglobulina A e transferrina) foram rapidamente removidas.
Nagao et al. (31) preparou uma coluna monolítica baseada em sílica
empregando a metodologia sol-gel, e a mesma funcionalizada com C18 para
extração de anfetaminas e metilenodioxianfetaminas em urina, utilizando SPE online e injeção direta de urina obtendo bons resultados.
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Escolha do hardware da pré-coluna

Um dos parâmetros importantes na SPE on-line é a transferência dos analitos
concentrados na pré-coluna para a coluna analítica, pois o perfil da transferência
deve ser o mais estreito possível no início da separação afim de evitar o
alargamento da banda cromatográfica. Neste caso, o tamanho da pré-coluna
interfere diretamente no perfil do pico cromatográfico, pois elevados diâmetros
internos e/ou comprimento podem contribuir para dispersão do analito ocorrendo
alargamento da banda cromatográfica.
Alternativas para evitar o alargamento da banda cromatográfica em sistemas
que empregam SPE on-line são a utilização de pré-colunas de tamanhos reduzidos
quando comparados à coluna cromatográfica e o uso de gradientes adequados,
embora a primeira alternativa seja a mais empregada.
As dimensões da pré-coluna variam desde a escala capilar (µm) até à escala
convencional (cm). De forma geral, as dimensões da pré-coluna apresentam escala
menor quando comparada à coluna cromatográfica.
As pré-colunas podem ser produzidas de diferentes materiais como aço-inox;
capilar de sílica fundida, tubo de peek (9,13,32). O hardware de aço inox é o mais
utilizado, principalmente por suportar elevadas pressões e são também existem
essas colunas disponíveis comercialmente em diversas dimensões.
Comumente as dimensões (di x comprimento) empregadas em SPE on-line
são 2.1 x 20mm em sistemas que utilizam HPLC convencional. Os hardwares para
as colunas de SPE on-line podem ser adquiridos por empresas que comercializam
colunas analíticas, por exemplo.
Embora estas empresas comercializem diferentes dimensões do hardware é
comum em laboratórios de pesquisa utilizar alternativas mais baratas como o uso de
sistemas miniaturizados empregando pré-colunas preparadas a partir de tubos de
peek e capilar de sílica fundida (14,33).
O inconveniente dessas pré-colunas preparadas em tubo de peek e tubo
capilar de sílica fundida se concentra no processo de empacotamento, porque
quando partículas de pequeno diâmetro são utilizadas geram elevadas pressões e,
devido à menor resistência mecânica desses materiais (peek e tubo capilar de sílica
fundida) comparado ao aço inox resulta no rompimento da parede da pré-coluna.
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Somado a este fato, a dificuldade para encontrar diferentes frits para as dimensões
dessas colunas e partículas é comum.

1.10 Escolha do frit adequado

A escolha do frit depende do tamanho das partículas do sorvente, estes são
disponíveis comercialmente em diferentes tamanhos de poros e materiais. Embora
em alguns casos para partículas de diâmetro reduzido seja necessário a síntese do
frit, como os baseados em monolitos, os quais são sintetizados no próprio hardware
utilizado para o preparo da coluna de extração (34,35,36).
Ao escolher o frit é necessário saber as dimensões do poro do mesmo para
não utilizar um tamanho de poro muito reduzido, pois isto pode corroborar para o
aumento da pressão da coluna SPE e, em alguns casos podendo limitar o uso desta.
Na etapa em que os compostos são transportados da coluna de SPE para a coluna
analítica, a pressão do sistema de SPE on-line pode ser muito elevada gerando
possíveis vazamentos no sistema.

1.11 Configuração

A SPE on-line acoplada à LC é facilmente realizada em qualquer laboratório,
a configuração básica da SPE on-line requer uma válvula de seis vias, pré-coluna
(coluna de SPE), bomba de HPLC e tubos, conforme apresentado na Figura 3.
A pré-coluna (empacotada com sorvente) é colocada na alça de amostragem
da válvula e uma coluna analítica para posterior separação dos analitos. Nesta
configuração as etapas de pré-condicionamento da coluna de extração, a passagem
da amostra e o seu clean up, ocorrem em uma posição da válvula. E a mudança na
posição da válvula permite eluir os analitos pré-concentrados na coluna de extração
para a coluna analítica com auxílio de uma bomba para posterior separação e
detecção dos analitos.
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Figura 3 – Desenho esquemático das configurações básicas para a SPE on-line

Fonte: ROGEBERG, M, p. 121, 2014. Adaptado da ref. (12)

Além das configurações ilustradas na Figura 3 existem outras que permitem a
utilização de duas pré-colunas uma utilizada para clean-up e outra para préconcentração, além de outras configurações que permitem a utilização de gradientes
na eluição entre outras (37,38). Esta facilidade em modificar as configurações torna
a SPE on-line bastante flexível e simples para trabalhar.
Apesar desta flexibilidade, existem fatores que devem ser avaliados como o
diâmetro interno dos tubos e o comprimento dos mesmos, que são utilizados para
conectar os pórticos da válvula. À medida que o comprimento e o diâmentro do tubo
aumentam pode resultar em alargamento da banda cromatográfica, pois isto se deve
ao efeito de diluição axial.
Sendo assim, durante a montagem da configuração do sistema é importante
que se utilize tubos com os menores diâmetros possíveis e de comprimentos não
muito longos. Vale ressaltar que tubos de diâmetros muito pequenos contribuem
para a pressão do sistema on-line, portanto depois do sistema montado deve-se
avaliar qual será a pressão máxima do sistema quando a pré-coluna e coluna
analítica estão em linha (em série).
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1.12 Modo de injeção

Na SPE on-line existem diferentes modos de injeção, que estão relacionados
ao sentido do fluxo da pré-concentração e da eluição extração, sendo esses o modo
foreflush e backflush (38). No modo foreflush a eluição dos analitos acontece no
mesmo sentido do fluxo de pré-concentração. Já no modo backflush a eluição
acontece em sentido contrário ao fluxo de pré-concentração.
No modo backflush, geralmente a transferência dos analitos para a coluna
analítica (etapa de eluição na SPE on-line) gera menor alargamento da banda
cromatográfica,

obtendo

picos

com

melhor

perfil

cromatográfico

evitando

alargamento do pico. No modo foreflush, em alguns casos pode ocasionar
alargamento da banda cromatográfica. Entretanto pode-se considerar que nesta
configuração a pré-coluna pode atuar como uma coluna guarda e, assim preserva o
tempo de vida útil da coluna analítica.
A experiência em sistemas de SPE on-line mostra que as diferentes
configurações devem ser avaliadas, pois pode ser que na prática ocorra uma
diferença muito pequena entre os modos, sendo possível que o modo foreflush
resulte em melhor performance quando comparado ao modo backflush.

1.13 Fluxo

Este parâmetro pode ser considerado um dos mais importantes na SPE online, pois espera-se análises rápidas. O fluxo descreve volume de fase móvel em
função do tempo, portanto influência não somente no tempo de eluição como
também no tempo de pré-concentração agindo diretamente no tempo total da
análise (6).
Na etapa de pré-concentração o uso de fluxos elevados na maioria das vezes
diminui a interação dos compostos de interesse e a fase extratora ocasionando
menor interação, e assim há a necessidade de empregar um fluxo baixo para atingir
a capacidade máxima de pré-concentração do sorvente. E, muitas vezes não é uma
opção interessante uma vez que ocorrerá um aumento no tempo de análise.
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Em outra vertente, a otimização do fluxo na etapa de eluição é importante
para garantir que todos os compostos que foram eluídos e transportados para a
coluna de separação. Nesta etapa, a coluna de extração e coluna analítica estão em
linha e, sendo assim o fluxo aplicado é dependente das dimensões da coluna
analítica. Comumente aplica-se o fluxo máximo da coluna analítica, porém em
alguns casos isto não se aplica uma vez que isto depende do tamanho das
partículas da fase extratora.
O uso de colunas de SPE constituídas de fases extratoras compostas por
partículas pequenas implica em pressão elevada e, portanto quando em linha com a
coluna analítica há um aumento de pressão devido também às dimensões das
partículas da coluna analítica e, neste caso não é possível utilizar fluxos elevados
em sistemas de LC convencional.
O comprometimento entre fluxos elevados ou baixos e tempo total da análise
interferem diretamente na pré-concentração e eluição. Atualmente tem-se utilizado
como ferramenta planejamento experimental para otimizar o melhor fluxo em função
do tempo de análise, fator de pré-concentracão e eluição.

1.14 Volume de injeção da amostra

O volume de injeção da amostra é dependente do volume máximo do auto
injetor (20-200 mL LC). Este parâmetro é de extrema importância porque o elevado
volume de injeção pode ocasionar alargamento da banda cromatográfica, devido à
sobrecarga na coluna de extração. No caso de novos materiais que utilizam sílica
como base na síntese pode ser que exista grupos silanóis livres provenientes da
sílica, e então há interação entre os analitos e o grupo silanol, ocorrendo reações
secundárias e promovendo o alargamento do pico cromatográfico.
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1.15 Sistemas de SPE on-line disponíveis comercialmente

Os sistemas instrumentais de SPE on-line disponíveis comercialmente podem
ser divididos em duas vertentes os sistemas off-line que são separados do LC
utilizam softwares próprios, mas que podem também ser adaptados para o modo online acoplados ao LC e os sistemas on-line que fazem uso de válvulas que são
diretamente acopladas diretamente ao LC.
Dentre esses sistemas instrumentais um dos mais conhecidos estão os
equipamentos da Spark Holland a qual comercializa o sistema Symbiosis que pode
ser acoplados a LC possuindo três versões: Symbiosis Pico, Symbiosis Pro e o
Symbiosis Fixed (39,40).
A Gerstel bastante conhecida por comercializar autoinjetores automatizados,
como o GERSTEL MultiPurpose Sampler (MPS) o qual se destaca por ser possível
realizar o preparo de amostra automatizado, porém neste tipo de dispositivo a
configuração possui uma opção de automatizar a SPE utilizando cartuchos de SPE
em série, porém não é SPE on-line. A Gerstel comercializa também o sistema
GERSTEL SPExos como opção para SPE on-line, este é um sistema que pode ser
inserido ao LC- MS / MS entre o autoinjetor e o HPLC. Neste sistema pode ser
combinado a SPE on-line com as outras etapas de preparo da amostra realizadas
pelo MPS, incluindo adição de padrões, diluição, derivação, entre outros. O preparo
de amostra pode ser realizado pelo MPS e após a amostra é introduzida no sistema
SPExos com posterior eluição utilizando as bombas do HPLC e transferindo para a
coluna analítica para separação e posterior detecção (41).
Empresas como Agilent, Waters e Thermo Scientific apresentam alternativas
que podem ser inseridas aos equipamentos de HPLC adquirindo pacotes
constituídos de válvulas e algumas modificações inerentes ao sistema instrumental
para utilizar a opção SPE on-line.
Sistemas de HPLC modulares tem se tornado cada vez mais comuns, neste
âmbito a Agilent comercializa o sistema 1200 Infinity Series On-line SPE Solution,
em que apresenta uma série de opções de válvulas (Multi-SPE (14 portas e 5
posições); Direct injection (10 portas, 2 posições); SPE starter set (10 portas e 2
posições); High volume inject (6 portas, 2 posições); High volume inject (6 portas, 2
posições); Flask sampling Kit (13 portas e 12 posições)) que podem ser combinadas
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ou utilizadas isoladamente afim de obter diferentes configurações de SPE on-line
(42) .
Devido as vantagens da SPE on-line nota-se que existe uma ampla gama de
instrumentos disponíveis comercialmente. A escolha dos mesmo deve ser avaliada
quanto a compatibilidade do software do LC com o sistema SPE on-line, além da
frequência analítica desejada. A aquisição destes equipamentos deve ser avaliada
quanto ao custo e o benefício, em casos como na área de pesquisa e
desenvolvimento, sistema de válvulas é uma alternativa mais interessante devido
maior flexibilidade na configuração.

1.16 Sulfonamidas

Os primeiros quimioterápicos antimicrobianos sintetizados em laboratório
foram as sulfonamidas (SAs). Os quimioterápicos são substâncias que introduzidas
no organismo animal agem de maneira seletiva sobre o agente causador do
processo infeccioso, sem causar efeito adverso ao hospedeiro (43).
As SAs são agentes antimicrobianos que competem com o ácido p-aminobenzóico (PABA) na síntese enzimática do ácido fólico, o qual é necessário para a
síntese de precursores dos ácidos nucléicos nas bactérias. Estas agem como
inibidores competitivos da di-hidropteroato-sintetase, uma enzima bacteriana
responsável pela incorporação do PABA no ácido di-hidropteróico o qual é o
precursor do ácido fólico(44).
A estrutura básica das SAs é formada por um anel benzênico, com um grupo
amino e um grupo sulfonamida. As diferentes SAs são derivadas de variações dadas
pela substituição do átomo de hidrogênio do grupo sulfonamida e/ou grupo amino.
Na Tabela 2, encontram-se as estruturas de algumas SAs selecionados para o
presente estudo.
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Tabela 2 – Estruturas de algumas sulfonamidas

Composto

Estrututa molecular

Massa
Molecular

Log P

Sulfametoxazol

253,28

0,79

Sulfamerazina

264,30

0,52

Sulfametazina

278,33

0,65

Sulfaquinoxalina

300,36

1,55

Sulfadimetoxina

310,33

1,26

Capítulo 2
CAPÍTULO 2 -

SÍNTESE DE SORVENTES BASEADOS
EM LÍQUIDOS IÔNICOS PARA
EXTRAÇÃO DE SULFONAMIDAS
2.1 Considerações Iniciais

As técnicas de preparo de amostra baseadas em sorventes são as mais
utilizadas e aliado aos avanços tecnológicos novos materiais tem sido desenvolvidos
para ser empregados como sorventes substituindo os clássicos como C18 e C8, por
exemplo, utilizando fases extratoras mais seletivas.
As publicações mais recentes apresentam o desenvolvimento e a aplicação
de novos materiais como sorventes seletivos, como por exemplo os polímeros
molecularmente impressos (MIP -Moleculary Imprinted Polymer), o material
denominado fase de acesso restrito ( Restricted Acess Media - RAM), materiais
baseadas em grafeno entre outros (9,16,45).
Recentemente, a aplicação de líquidos iônicos (IL) imobilizados na superfície
da sílica tem ganhado bastante interesse devido aos resultados promissores desse
novo material, o qual será foco do presente capítulo (46,47).
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Líquidos iônicos (ILs) são compostos formados por um cátion orgânico e um
ânion inorgânico ou orgânico. A Tabela 3 mostra alguns ILs da classe do 1-alquil-3metilimidazólio e que serão utilizados no presente trabalho.

Tabela 3– Estruturas de ILs da classe dos 1-alquil-3-metilimidazólio (a) 1-butil-3-metilimidazólio
hexafluorfosfato, (b)1-hexil-3-metilimidazólio hexafluorfosfato e (c) 1-metil-3-octilimidazólio
hexafluorfosfato

Composto

Estrutura molecular

Massa molecular

1-butil-3-metilimidazólio
hexafluorfosfato

284,14

1-hexil-3-metilimidazólio
hexafluorfosfato

312,24

1-metil-3-octilimidazólio
hexafluorfosfato

340,29

Os ILs constituem uma classe dos solventes iônicos não-moleculares com
baixo ponto de fusão, inferiores a 100°C. Os ILs mais estudados são compostos
volumosos, n-assimétricos contendo cátions orgânicos (por exemplo, imidazol,
pirrolidina, piridina), em combinação com uma variedade de ânions, que podem ser
desde simples íons inorgânicos à espécies orgânicas mais complexas. Estes
possuem pressões de vapor desprezíveis à temperatura ambiente e uma ampla
gama de viscosidades, podendo ser sintetizados de acordo com a necessidade
permitindo obter ILs miscíveis ou imiscíveis em água e em solventes orgânicos.
Além de apresentam elevada estabilidade térmica são capazes de sofrer múltiplas
interações de solvatação com vários tipos de moléculas (48,49).
Os ILs podem ser aplicados em diferentes processos químicos como
extração, reações de síntese, em catálise e em processos eletroquímicos. Os ILs
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largamente utilizados são aqueles contendo cátions baseados no anel imidazol ou
piridil (48,50,51,52,53).
O uso de IL tem sido alvo de muitos trabalhos publicados nos últimos dez
anos utilizando-o para a imobilização de superfícies de materiais, tal como sílica, ou
na polimerização de materiais com ILs, apresentando sucesso como materiais
absorventes pois a flexibilidade dos ILs favorecem inúmeras interações. Um
aumento significativo nas publicações é observado a partir de 2000 o qual
representa o grau de comprometimento da comunidade científica em estudar o
assunto.
As publicações mais recentes sobre o preparo de amostra envolvendo ILs
tem-se concentrado na síntese de novos ILs, e estes utilizados como novas fases
para técnicas como SPME (54,55,56,57) e extrações do tipo líquido-líquido e suas
vertentes.
Além dessas vertentes existem outros trabalhos como a síntese de ILs
suportados na sílica e seu uso em colunas para cromatografia líquida, preparo de
amostra, entre outras aplicações(58,59,60,61,62). Suportes poliméricos tem sido
utilizados para ancorar o IL principalmente aqueles constituídos de grupos
imidazólicos [25,30,31] e piridínicos [32].
No preparo de amostras os ILs suportados na sílica têm sido utilizados
principalmente em SPE [29]. Poucos trabalhos sobre ILs suportados em diferentes
materiais como a sílica foram publicados até o presente [20,33–35].
O primeiro estudo sobre a sílica modificada por IL como sorvente para SPE foi
publicado em 2009 por Tian et al. (63). A sílica modificada com N-metilimidazólio e
cloreto como contra íon foi utilizado para extrair três compostos de Salviamiltiorhiza
Bunge. Em uma comparação entre a sílica modificada e o cartucho de sílica
comercial, o primeiro apresentou valores de recuperação superiores ao cartucho de
sílica comercial, devido à forte interação entre o material de sílica modificada por IL
com tanshinonas (58).
O mesmo procedimento para obter a sílica modificada descrito por Tian et al.
foi utilizado para a extração de 12 herbicidas de sulfoniluréia em amostras
ambientais de água e solo. O uso do contra íon PF6-1 apresentou maior
hidrofobicidade quando comparado ao cloreto; além disso, a hidrofobicidade foi
aumentada pela adição de diclorometano ao metanol (solvente de eluição). A
comparação com um sorvente C18 comercial mostrou que o de sílica funcionalizada
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com IL possibilitou melhor recuperação para a extração simultânea dos compostos
de sulfoniluréia.
Li et al. imobilizou n-metilimidazol na superfície de sílica; em seguida a
superfície foi revestida com sais de prata. O principal objetivo deste trabalho foi o de
ancorar o sal de prata a um suporte sólido, avaliando-se quatro diferentes sorventes
provenientes da combinação de sais de prata (por exemplo, AgBF4 e AgNO3) e dois
contra íons diferentes (PF6-1e BF4-1) (64). Os sorventes foram aplicados na extração
de ésteres metílicos de ácidos graxos derivados do biodiesel de soja e ésteres
metílicos de ácidos graxos poli-insaturados de óleo de peixe (64). Neste trabalho a
função do IL foi o de melhorar a retenção da prata sal no sorvente.
Row et al. (60) extraíram ácido láctico (LA) utilizando a silica suportada por
diferentes ILs (ILs contendo grupo imidazólio, N-metilimidazol e 2-etil-4-cloreto de
metilimidazol). Notou-se que a extração de LA foi diminuída nos materiais de sílica
modificados com IL que possuíam maior cadeia alquilica, devido à diminuição das
interações eletrostáticas causadas pela diminuição da polaridade. Além disso,
grupos alquilas de cadeias longas causam maior impedimento estérico.
Row et al. (65) também sintetizou um material de sílica modificada com IL
molecularmente impresso (MIP-IL), utilizando como cátion o íon imidazol e como
contra íon cloreto, com o objetivo de aumentar a seletividade da extração. Na
comparação com a sílica modificada entre o IL não impresso molecularmente (NMIIL), o impresso (MIP-IL) e também com cartucho comercial de C18, os resultados
mostraram que o uso de MIP-IL-silica obteve-se maior seletividade para os analitos
alvo, devido às cavidades e aos grupos funcionais que permitiram interações mais
fortes.
Abdolmohammad -Zadeh et al. (66) desenvolveram um estudo pioneiro sobre
a síntese e aplicação de sílica modificada por IL piridínico como sorvente em SPE
(IL-SPE). A preparação do sorvente foi realizada utilizando a metodologia sol-gel via
catálise ácida. O IL-SPE desenvolvido extraiu Fe (III) a partir de amostras aquosas e
a sua capacidade de reutilização foi elevada com mais de 250 ciclos sem qualquer
perda no seu comportamento de adsorção. A aplicação em amostras de água
apresentou boa capacidade de adsorção, pré-fator de concentração e precisão com
volume de eluente razoável comparando a outros métodos de pré-concentração
como SPE off-line. Esta metodologia apresentou-se reprodutível e, além de ser uma
técnica simples e de baixo custo.
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Não obstante a constatação das vantagens do uso de sílica suportada com
ILs e sua utilização como sorvente seletivo faz-se também necessário aliar os
sorventes seletivos com as técnicas de pré-concentração hifenadas a sistemas
analíticos de separação e detecção, afim de obter-se análises rápidas, baixo
consumo de solvente, menor exposição dos analistas aos solventes tóxicos, assim
como maior precisão analítica e automação das análises (67)
Neste contexto é importante ressaltar a inexistência de trabalhos envolvendo
o estudo das SAs em leite por SPE on-line utilizando como sorvente sílica suportada
com ILs. Esta metodologia é uma alternativa promissora para a análise de SAs em
amostras de leite, uma vez que apresentam maior seletividade e menor custo devido
ao uso da sílica modificada com líquido iônico. Além disso, apresenta maior precisão
analítica e facilidade de automação dos métodos analíticos.

2.3 Objetivo

O objetivo principal deste capítulo é a síntese e otimização de um sorvente a
base de sílica suportado por ILs para determinação de resíduos de sulfonamidas.
Objetivos específicos:
- Síntese do sorvente: comparação de diversas rotas sintéticas
- Caracterização e estudo da morfologia do material sintetizado;
- Otimização da separação das SAs;
- Avaliação dos sorventes sintetizados utilizando SPE off-line;
- Escolha do sorvente adequado para extração de SAs.

2.4 Materiais e métodos

2.4.1 Materiais e equipamentos
As análises foram realizadas em um Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência
Shimadzu Prominence (Shimadzu, Japão) com detector do tipo UV/Vis (SPD-
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20AV(Shimadzu, Japão)) e coluna analítica Poroshell 120 EC-C18(100 mm x 3,0
mm; 2,7 µm). Para as sínteses das sílicas superficialmente modificadas e para a
aplicação destas empregou-se um phmetro (Quimis Q400A, Brasil), balança analítica
(Shimadzu, Japão), sistema de vácuo tipo Manifold (Supelco, Estados Unidos),
chapa aquecedora com sistema de agitação. A morfologia de todas as sílicas
modificadas por IL foram avaliadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV)
realizadas na Central de Análises Químicas Instrumentais do Instituto de Química de
São Carlos (CAQI/IQSC/USP) em um equipamento ZEISS LEO 440 (Cambridge,
Inglaterra) com detector OXFORD, operando com feixe de elétrons de 15kV. Os
espectros vibracionais na região de infravermelho (4000–400 cm-1) foram obtidos em
pastilhas de KBr utilizando um FT-IR Vector 22 spectrometer (Bruker, Alemanha).

2.4.2 Reagentes
A silica gel 60 com 63-200 µm foi obtido da Merck (Darmstadt, Alemanha).
Para as diferentes metodologias de síntese da sílica superficialmente modificada
foram utilizados trietoxissilano (TEOS), aminopropiltrietoxissilano (APTES), 1,3–
propano sultona, trietilamina (99%), 3-(cloropropil)trimetoxisilano, 1-vinilimidazólio,
(3-mercaptopropil)trimethoxysilano, 2,2´-Azobis(2-metilpropionitrila)(AIBN), 1-butil-3metilimidazólio hexafluorfosfato (C4-IL), 1-hexil-3-metilimidazólio hexafluorfosfato
(C6-IL), 1-metil-3-octilimidazólio hexafluorfosfato (C8-IL), e ácido fórmico da Aldrich
(Steinheim, Alemanha), etiltrietoxissilano (ETEOS) da Gelest (Morrisville, Estados
Unidos), imidazólio, acetonitrila, metanol, tolueno, acetona, ambos da Tedia
(Fairfield, Estados Unidos) foram usados no trabalho. A água deionizada foi
fornecida pelo sistema de água.
Cartuchos de SPE de 1 mL foram empacotados com 100 mg de C18 foram
testados para comparação com os materiais de sílica funcionalizados com IL. Alguns
compostos da classe das sulfonamidas foram selecionados para avaliar os
sorventes: sulfacetamida (SCD), sulfadiazina (SDZ), sulfatiazol (STZ), sulfamerazina
(SMR), sulfametazina (SMT), sulfacloropiridazina (SCP), sulfametoxazol (SMX),
sulfadimetoxina (SDM), sulfaquinoxalina (SQX) todos adquiridos da Aldrich
(Steinheim, Alemanha).
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As soluções estoque (1000 μg L-1) de cada analito foram preparadas em
acetonitrila. A solução de trabalho contendo as nove sulfonamidas foi preparada
também em acetonitrila. Todas as soluções foram armazenadas em geladeira a 4°C.

2.4.3 Síntese do sorvente via sol-gel
A síntese foi feita pelo método de batelada. Inicialmente, em um balão de
fundo redondo adicionou-se 1000 µL de TEOS, 500 µL de C8-IL em 2000 µL de
etanol agitou-se por 8 h; em seguida adicionou-se 500 µL de ácido fórmico (0,05 mol
L-1) e agitou-se até a formação do polímero. A lavagem do material foi executada
percolando-se seqüencialmente pelo polímero os seguintes solventes: tolueno,
etanol, metanol e água deionizada. Na etapa seguinte o polímero foi seco em estufa
à vácuo à 100°C por 8 h. Em uma segunda etapa, a fim de obter maior recuperação
para a classe das SAs, sendo assim foi utilizado a mesma metodologia, porém via
catálise básica utilizando como catalisador hidróxido de amônio (500 µL de uma
solução de hidróxido de amônio (1 mol L-1)).
Com a finalidade de avaliar a polaridade do sorvente novas sínteses foram
realizadas utilizando 500 µL de líquidos iônicos com diferentes cadeias alquílicas: 1butil-3-metilimidazólio
hexafluorfosfato

(C6-IL),

hexafluorfosfato

(C4-IL),

1-metil-3-octilimidazólio

1-hexil-3-metilimidazólio

hexafluorfosfato

(C8-IL).

Os

sorventes foram preparados via catálise ácida e via catálise básica.

2.4.4 Síntese de sorvente quimicamente ligado
Optou-se por avaliar os sorventes quimicamente ligados utilizando as fases
zwiteriônicas, pois as mesmas podem ser utilizadas para uma ampla faixa de
polaridade. A síntese de fase estacionária zwiteriônica foi avaliada utilizando duas
rotas sintéticas distintas (síntese 1 zwiteriônica e síntese 2 zwiteriônica) baseados no
grupo imidazólio.
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2.4.5 Síntese 1 – zwiteriônica
A síntese foi realizada em três etapas. Na primeira etapa ativou-se a sílica
como já descrito anteriormente. A sílica ativada (5 g) foi suspensa em 60 mL de
tolueno seco. A seguir foi adicionado 3-cloropropiltrimetoxisilano (5 mL) e, em
seguida, adicionou-se o catalisador trietilamina (500 µL). A suspensão foi agitada e
refluxada por 48 h. Após o refluxo, a sílica modificada foi filtrada à vácuo e, após
para lavagem da sílica modificada percolou-se tolueno, etanol:água deionizada
(50:50), água deionizada e metanol. A seguir a sílica modificada (SilprCl) foi seca em
estufa à vácuo por 4h a 60°C.
Na segunda etapa reagiu-se 1,72 g de SilprCl com 17,2 mL de tolueno seco e
imidazólio em excesso (1,90 g). A mistura reacional foi agitada e refluxada por 24 h,
filtrada à vácuo e então lavou-se o sólido formado com tolueno, etanol e metanol
sucessivas vezes e o material (SilprIm) foi levado à estufa à vácuo a 50°C por 4 h.
Na terceira etapa 2g de SiprIm e 2 mL de 1,3-propano sultona foram
adicionadas em um balão de fundo redondo contendo 20 mL de tolueno seco. A
suspensão foi refluxada e agitada por 24 h. As partículas de sílica modificadas foram
lavadas repetidas vezes com tolueno, etanol e acetona e seca em estufa à vácuo a
50°C por 8h.

2.4.6 Síntese 2 – zwiteriônica
Esta rota sintética foi realizada em três etapas. Na primeira etapa 1vinilimidazol (2 g) e 1,4-butil sultona (2 g) foram agitados em temperatura ambiente
até a formação de um sólido branco (1-vinil-3-(butil-4-sulfonato)imidazólio (material
1)). O mesmo é lavado com acetato de etila sucessivas vezes e levado à estufa à
vácuo a 60°C por 24 h.
Na segunda etapa utilizou-se um balão de fundo redondo com três bocas
sobre um banho de óleo a 110°C. Neste balão contendo tolueno seco (20 mL)
suspendeu-se 1 g de sílica ativada. Em uma boca acoplou-se um condensador de
bolas para evitar perda de solvente e um septo por onde foi feita a purga com
nitrogênio

bem

como

a

adição

gota

a

gota

de

1mL

de

(3-

mercaptopropil)trimetoxisilano reagentes durante a síntese. Na extremidade superior
do condensador acoplou-se um balão para evitar a entrada de oxigênio, conforme
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mostra a Figura 4. Em seguida refluxou-se a mistura reacional por 24 h e, após
lavou-se o material sintetizado (material 2) com tolueno e metanol, sucessivas
vezes, o qual foi seco em estufa à vácuo a 60°C por 4 h.

Figura 4 - Montagem do sistema de síntese utilizada para etapa da síntese em atmosfera inerte

Fonte: Autoria própria

Na terceira etapa reagiu-se 2,6 g do material 1 com 1,0 g do material 2 em
meio de acetonitrila e AIBN (0,045 g) e após refluxo de 24h a 60°C a mistura
reacional foi filtrada e lavada com acetonitrila, água deionizada e metanol sucessivas
vezes e o sorvente resultante foi levado à estufa à vácuo a 60°C por 8 h.
Uma nova síntese foi realizada, com modificação apenas na terceira etapa em
que utilizou-se quantidades diferentes dos materiais, ou seja, reagiu-se 2,6 g do
material 2 com 1,0 g do material 1 em meio de acetonitrila e AIBN (0,045 g) e após
refluxo de 24h a 60°C a mistura reacional foi filtrada e lavada com acetonitrila, água
deionizada e metanol sucessivas vezes e o sorvente resultante foi levado à estufa à
vácuo a 60°C por 8 h.

2.4.7 Condições cromatográficas HPLC-UV
As análises cromatográficas feitas no HPLC da série 20A Prominence,
Shimadzu, contendo bombas LC – 20AD, amostrador automático SIL-20A, forno
para colunas CTO-20A, detector UV/Vis SPD 20A e coluna analítica utilizada foi a
Poroshell 120 EC-C18(100 mm x 3,0 mm; 2,7 µm) a 40°C. Para as análises
quantitativas, o método HPLC utilizado foi utilizado como fase móvel água contendo
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0.1% ácido fórmico (A) e acetonitrila (B). O gradiente utilizado foi (com A% / B%): 0–
10 min 92/8; 10–15min 84.5/15.5; 15–20min 67/33, 20–24min 30/70; e volta para as
condições iniciais (92/8) em 10min. O fluxo de 0,5 mL min-1 e o volume de injeção foi
de 1µL.

2.5 Resultados e discussões

2.5.1 Separação cromatográfica
Preliminarmente

otimizou-se

a

separação

cromatográfica

de

nove

sulfonamidas. Nesta etapa foi utilizado o modo unidimensional avaliando-se duas
colunas analíticas: Poroshell 120 EC-C18(100 mm x 3,0 mm; 2,7 µm) (coluna A) e
Kinetex XB-C18 (coluna B), a fim de obter a melhor separação possível. A
temperatura do forno foi mantida a 40°C, o volume injetado do padrão (1 μg mL-1) foi
de 1μL, o fluxo da fase móvel foi de 0,5 mL min -1 (coluna A) e 0,25 mL min-1 (coluna
B) e o comprimento de onda monitorado foi de 220 nm. O gradiente utilizado foi
mesmo para ambas colunas sendo utilizados como solvente orgânico de eluição
ACN e solvente aquoso com 0,1% ácido fórmico.
Com base nos cromatogramas (Figuras 5 e 6) otimizados para a separação
das sulfas nas duas colunas testadas, verificou-se que não houve uma separação
efetiva entre a sulfametazina e sulfacloropiridazina utilizando a coluna Kinetex XBC18, tempo maior de análise e picos mais alargados. Sendo assim, para avaliação
dos sorventes utilizando-os em SPE e posterior injeção e detecção em HPLC-UV
selecionou-se a coluna Poroshell 120 EC-C18 a qual apresentou melhor resolução e
eficiência cromatográfica para os compostos de interesse.
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Figura 5 – Cromatograma das SAs. Condições cromatográficas: coluna a Kinetex XB-C18,
fase móvel : H2O (0.1% AF): ACN (0.1% AF). O gradiente utilizado foi (com A% / B%): 0–10 min 92/8;
10–15min 84.5/15.5; 15–20min 67/33, 20–24min 30/70; e volta para as condições iniciais (92/8) em
10min. O fluxo de 0,5 mL min-1 e o volume de injeção foi de 1µL.Ordem de eluição: sulfacetamida,
sulfadiazina,

sulfatiazol,

sulfamerazina,

sulfametazina,

sulfacloropiridazina,

sulfametoxazol,

sulfadimetoxina e sulfaquinoxalina

4000

Intensidade (mV)

3000

2000

1000

0

-1000
0

5

10

15

20

25

tr

Figura 6 – Cromatograma das SAs. Condições cromatográficas: coluna Poroshell 120 EC-C18, fase
móvel : H2O (0.1% AF): ACN (0.1% AF). O gradiente utilizado foi (com A% / B%): 0–10 min 92/8; 10–
15min 84.5/15.5; 15–20min 67/33, 20–24min 30/70; e volta para as condições iniciais (92/8) em
10min. O fluxo de 0,5 mL min-1 e o volume de injeção foi de 1µL.Ordem de eluição: sulfacetamida,
sulfadiazina,

sulfatiazol,

sulfamerazina,

sulfametazina,

sulfacloropiridazina,

sulfadimetoxina e sulfaquinoxalina
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2.5.2 Desenvolvimento do método de SPE
Estudou-se inicialmente as propriedades físico-químicas das SAs. A etapa
crítica para desenvolver o método de extração das SAs é o efeito do pH, uma vez
que as SAs possuem propriedades anfóteras. Estes compostos em solução
possuem um comportamento dependente do pH, Figura 7. Sendo assim, em pH
abaixo de 3 o grupo amina estará ionizado e em pH acima de 6 a sulfona estará
ionizada; logo o intervalo de pH em que as sulfas não estarão na forma não ionizada
será pH 3-6 e, portanto, a faixa de pH na qual devem ser realizadas as extrações.

Figura 7 - Percentagem de ionização das SAs em função do pH

Fonte: SUKUL, P,p. 1345, 2008.Adaptado da ref. (68)

2.5.3 Avaliação da rota sintética
Na mistura reacional o IL foi adicionado aos precursores poliméricos e,
posterior adição do ácido ou de base, ocorrendo a formação do polímero. O ácido
fórmico ou hidróxido de amônio utilizados agem como catalisadores ácido ou básico
na reação sol-gel, pois o catalisador tem a função de iniciar a formação das
partículas sol, e nestas o IL se agrega à rede sol-gel. O aprisionamento do IL ocorre
durante crescimento da rede de sílica na qual se liga covalentemente, em vez de ser
ligado quimicamente à matriz inorgânica. À medida que o tempo de envelhecimento
aumenta a estabilidade da rede polimérica e a homogeneidade é mantida durante
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todo o processo [43]. A equação 1, apresenta um mecanismo de formação sol-gel na
presença do líquido iônico [32,43].

2HC(O)OH + (CH3CH2O)4SiCl → SiO2 + 2CH3CH2OH + 2 HC(O)OCH2CH3 Equação 1

O sorvente sol-gel via catálise ácida foi caracterizado por espectroscopia
vibracional na região do infravermelho, Figura 8. Observa-se que as bandas em
1103 cm-1 e 935 cm-1, atribuídos às vibrações Si-O-Si e Si-O-H, respectivamente. Já
as bandas presentes em 796 cm-1 e 470 cm-1 são atribuídas as vibrações Si-O. As
vibrações das hidroxilas presentes na estrutura da sílica (O-H) apresentam bandas
na região de 3433 cm-1. Todas essas bandas apresentadas são características da
estrutura polimérica da sílica e estão presentes na sílica gel e do sorvente. A
confirmação da funcionalização é a presença da banda a pouco intensa próximo de
1575 cm-1 característica do anel imidazólio. Estes resultados sugerem que o IL foi
ancorado na superfície da sílica.
Figura 8 - Espectro de FT-IR para o sorvente sol gel obtido via catálise ácida
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A imagem da MEV das partículas do material sintetizado utilizando a
metodologia sol-gel via catálise apresentada na Figura 9 (a) mostra que as partículas
são dendríticas e pouco uniformes e apresentam superfície rugosa (Figura 9 (b)).

Figura 9 - Imagens obtidas por MEV (a) Sorvente sol gel via catálise ácida 200x, (b) Sorvente
sol gel via catálise ácida 2000x

(
a)

(
b)

2.5.4 Avaliação do sorvente para a classe das SAs
A Figura 10 mostra a eficiência de extração das SAs, expressa em
porcentagem de recuperação. Notou-se que o sorvente sintetizado com 5% de IL
não foi eficiente para extração das SAs, uma vez que a eficiência foi muito baixa menor que 10%. Desta forma, realizou-se uma nova síntese a fim de avaliar se a
quantidade de IL adicionado durante a síntese não tenha sido suficiente para ser
agregado à rede sol-gel, pois com a adição do ácido fórmico à mistura reacional há a
formação das partículas sol, e nestas o IL se agrega à rede sol-gel.
A quantidade de IL adicionado na síntese está diretamante ligado à eficiência
da extração. Observa-se que o aumento da quantidade de IL proporcionou um
aumento de eficiência da extração, Figura 10. Estes resultados indicaram que é
necessária uma otimização da quantidade de IL, novas sínteses foram realizadas
aumentando o volume de IL adicionado na síntese porém ao aumentar o volume do
mesmo o polímero não foi formado, neste caso foi o utilizado 50%.
A fim de aumentar a eficiência de extração do material, realizou-se
modificações na síntese sol-gel utilizando catálise básica, pois estudos mostram que
o tipo de catálise empregada pode influenciar a morfologia de materiais obtidos
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através da metodologia sol-gel, apresentando diferentes características morfológicas
como: tamanho de partícula, área superficial e porosidade (69).

Figura 10 - Extração das SAs em água com sorvente contendo 5 e 50% de IL

2.5.5 Preparo e caracterização do sorvente sol-gel via catálise básica
O IL foi adicionado aos precursores poliméricos e com posterior adição de
hidróxido de amônio houve a formação do polímero. Após a reação de hidrólise e
condensação catalisada pelo hidróxido de amônia há a formação da rede polimérica
na qual o IL foi agregado durante o processo de condensação. Na literatura não foi
encontrado mecanismo descrito para a formação sol-gel na presença do IL via
catálise básica.
O sorvente sintetizado foi caracterizado por análise na região do
infravermelho, sendo que apresentou as bandas características da estrutura
polimérica da sílica e a confirmação da funcionalização é a presença da banda
pouco intensa próximo de 1575 cm-1 característica do anel imidazólio pode ser
observado no espectro da sílica funcionalizada com IL.
Na Figura 19 observa-se as imagens da MEV das partículas de sílica
funcionalizada por IL pela metodologia sol-gel via catálise básica. Verifica-se que as
partículas também são dendriticas, assim como às partículas obtidas na via ácida,
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porém são de tamanhos mais uniformes quando comparadas às partículas obtidas
na via ácida.

Figura 11 - Imagens obtidas por MEV (a) Sorvente sol gel via catálise básica 200x, (b) Sorvente
sol gel via catálise básica 2000x

2.5.6 Estudo da influência da cadeia alquílica do IL na eficiência de extração
das SAs
A partir dos resultados obtidos e descritos anteriormente, buscou-se aumentar
a eficiência de extração utilizando diferentes ILs com o mesmo cátion e ânio porém
diferentes cadeias alquílicas C4-IL, C6-IL e C8-IL.Realizou-se a síntese de novos
sorventes a fim de avaliar a influência da variação da cadeia alquílica do IL
suportado na sílica.
A morfologia dos materiais sintetizados foi caracterizada por MEV. À medida
em que a cadeia alquílica ligada ao grupo imidazólio e suportado na sílica foi
aumentada (C4 -> C8), partículas menores, de tamanhos bastante distintos e menos
porosas, foram observadas, conforme Figura 12.
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Figura 12 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) de sorventes sintetizados via catálise
ácida e via catálise básica utilizando diferentes ILs. Sorventes obtidos via catálise ácida (a) C4,
(b) C6 e (c) C8; e via catálise básica (d) C4, (e) C6 e (f) C8.

A Figura 13 mostra a comparação da eficiência dos sorventes sintetizados via
catálise ácida e básica na extração das SAs variando a cadeia alquílica do IL,
expressa em porcentagem. Os resultados mostram que a eficiência de extração das
SAs foi maior utilizando o sorvente sintetizado por reação sol-gel via catálise básica.
O comportamento do material sintetizado via catálise básica quanto à
variação da cadeia alquílica ligada ao grupo imidazol suportada na superfície da
sílica (C4 - C8) foi semelhante ao material obtido via catálise ácida. A quantidade de
SAs extraídas foi menor quando utilizou-se na síntese o IL de cadeia alquílica maior
(C8).
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Figura 13 – Extração das SAs em água utilizando sorventes com diferentes cadeias alquílicas

2.5.7 Estudo comparativo da eficiência de extração Log P x de SAs
Cinco sulfonamidas (SMR, SMT, SMX, SDM e SQ) foram selecionadas para
estudar qual o tipo de interação o sorvente preparado com IL (C8) e catálise básica
possui com as SAs
A Figura 14 mostra um estudo comparativo de Log P (Log P de SAs (SMR
(0,52), SMT (0,65), SMX (0,79), SDM (1,26) e SQX (1,55)) versus eficiência de
extração de SAs empregando diferentes ILs. Nota-se a tendência da eficiência de
aumentar quando a hidrofobicidade das SAs diminui, isto indica que os materiais
preparados apresentam uma interação hidrofílica, o que pode ser atribuído a um
grupo sulfonil presente em todas as estruturas das SAs, este é um grupo doador de
eletróns por efeito indutivo e moderadamente hidrofílico.
No entanto, existem discrepâncias entre SDM e SQX nesta tendência isto
pode ser atribuído à presença do IL no material o qual permite diferentes interações
como a força de London, dipolo-dipolo entre outras que poderiam competir entre
elas (70).
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Figura 14- Estudo comparativo entre Log P x Eficiência de extração (%)

2.5.8 Fase zwiteriônica
Nesta etapa avaliaram-se fases quimicamente ligadas com a finalidade de
comparar as diferentes metodologias de síntese e a eficiência de extração das
mesmas. As fases estacionárias zwiteriônicas sintetizadas possuem características
semelhantes tendo como cátion o grupo imidazólio e como contra íon o grupo
sulfônico.
2.5.9 Avaliação das fases estacionárias zwiteriônicas 1 e 2
A Figura 15 mostra a eficiência no uso das fases estacionárias zwiteriônicas 1
e 2 para a extração das SAs. Nota-se que em ambas as fases os analitos de
interesse foram retidos, porém a fase estacionária 2 apresentou maior eficiência,
expressa em porcentagem de recuperação. De maneira geral o tipo de interação
sorvente/analito, nas duas fases é proveniente dos grupos imidazólio e sulfônico;
interações do tipo π, hidrofóbicas e também ligações de hidrogênio desempenharam
um papel importante na extração. Além disso, na estrutura da fase zwiteriônica 2 há
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uma ligação tiol, que é a principal diferença entre as fases zwiteriônicas, podendo
ser uma possível explicação para o aumento na eficiência de extração.
Figura 15 - Extração das SAs utilizando os sorventes zwiteriônicos 1 e 2

Os valores de eficiência obtidos utilizando a fase zwiteriônica 2, embora
maiores quando comparados à fase zwiteriônica 1, ainda não foram satisfatórios e,
portanto, estudou-se uma nova proporção entre os intermediários da síntese com a
finalidade de aumentar a eficiência. A Figura 16 mostra um estudo comparativo da
eficiência de extração utilizando diferentes proporções dos compostos intermediários
da síntese: 80:20 e 20:80 (material 1: material 2).
Obteve-se maior extração para as SAs utilizando a proporção 20:80. Esta
diferença na eficiência da extração, devido às diferentes proporções dos materiais 1
e 2 pode ter afetado as propriedades das partículas de sílica (área superficial,
distribuição de tamanho de poro, distribuição de tamanho de partícula), assim como
a quantidade de molécula zwiteriônica superficialmente ligada à sílica, resultando em
diferença de densidade dos grupos silanol residuais e a cadeia hidrofílica suportada
na sílica. Isto pode estar relacionado ao aumento da eficiência, uma vez que a
proporção 80:20 aumentou a densidade da cadeia hidrofílica.(71,72)
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Figura 16 - Extração das SAs utilizando o sorventes zwiteriônico 2 com proporções diferentes dos
matérias intermediários. Pol A- proporção 80:20 e PolA2- proporção 20:80

2.5.10 Análise comparativa dos diferentes sorventes
A partir de todas as sínteses realizadas foi realizado um estudo comparativo
dentre aquelas em que houve maior eficiência. De maneira geral, o sorvente
sintetizado utilizando a metodologia sol-gel via catálise básica apresentou maior
eficiência para todas as SAs, Figura 17.

Figura 17 - Extração das SAs utilizando o sorventes de melhor desempenho Pol A e os
sorventes sol gel com cadeia alquílica C4 via ácida e via básica
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A baixa eficiência de extração para SAs no material zwiteriônico mostrou que
mesmo favorecendo as interações do tipo π e hidrofóbicas, e também ligações de
hidrogênio, as interações aniônicas se destacaram.

2.5.11 Conclusão
Apesar das dificuldades encontradas para obtenção de um sorvente
superficialmente modificado por IL para análise de SAs com elevada eficiência de
extração

através

das

sucessivas

sínteses,

foi

possível

avaliar

diferentes

metodologias para ligar quimicamente e/ou agregar o IL na superfície da sílica.
Os resultados mostram que dentre os dois materiais sintetizados por
diferentes vias catalíticas o que apresentou melhores características para ser usado
como sorvente foi o material sintetizado via catálise básica, apresentando
características morfológicas melhores quando comparadas ao material via catálise
ácida.
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Capítulo 3
APLICAÇÃO DE SORVENTE BASEADO
EM LÍQUIDO IÔNICO PARA EXTRAÇÃO
DE SULFONAMIDAS EMPREGANDO
SPE-ESI-QTOF/MS

CAPÍTULO 3 -

3.1 Considerações Iniciais

Nos últimos anos, a segurança dos alimentos tornou-se uma questão de
preocupação, especialmente após as diversas crises alimentares que têm afetado a
saúde pública em todo o mundo (por exemplo, a encefalopatia bovina espongiforme,
dioxinas em gripe aviária). Tornou-se, assim, necessário identificar os riscos
potenciais para os consumidores relacionados com o consumo de alimentos
possivelmente contaminados (73)
Os contaminantes podem estar presentes em alimentos como resultado das
várias fases da sua produção, embalagem, transporte ou armazenamento. Além
disso, novos resíduos tóxicos (contaminantes emergentes) em alimentos estão
aumentando como o surgimento de novos processos industriais, práticas agrícolas,
poluição ambiental e mudanças climáticas.(74)
Dentre os alimentos mais consumidos globalmente está o leite de grande
importância para o crescimento humano. Situado entre os principais produtores de
alimento no mundo, o Brasil produz anualmente cerca de 33 bilhões de litros de leite.
Várias classes de antibióticos são frequentemente utilizadas como aditivos
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alimentares para promover o crescimento dos animais, ou adicionado ao leite para
prolongar diretamente sua validade e qualidade. (74)
Na pecuária leiteira os antimicrobianos como as sulfonamidas são usados
para prevenir e tratar infecções microbianas, como a mastite, portanto, eles podem
ser fonte em potencial de resíduos de medicamentos veterinários em leite. Estes são
encontrados constantemente como contaminantes nesta matriz. (75)
Atualmente, um dos grandes desafios na segurança alimentar é o de avaliar
os riscos associados com misturas de contaminantes, as quais estão mudando
continuamente. Em consequência, uma das principais tendências da química
analítica é desenvolver procedimentos rápidos e eficientes para a análise de traços
de compostos alvo e não-alvo em alimentos.
Diversos órgãos têm tomado medidas para minimizar contaminantes nos
gêneros alimentícios, uma vez que a contaminação, em geral, tem um impacto
negativo para a qualidade de alimentos o que implica em risco para a saúde
humana.
3.1.1 Leite
Na análise de leite emprega-se geralmente uma etapa de pré-tratamento da
amostra com a finalidade de separar proteínas e gorduras do leite, as quais podem
interferir na extração, provocando entupimento do cartucho ou na análise
cromatográfica. As proteínas e caseínas presentes no leite podem ser separadas do
soro por diferentes metodologias como a precipitação ácida, centrifugação a baixa
velocidade, métodos empregando o efeito salting out, ultrafiltração, precipitação com
solventes orgânicos e a coagulação com enzimas.
Nos últimos dez anos, nos trabalhos utilizando SPE para análise de SAs em
leite têm-se aplicado amplamente a precipitação ácida utilizando diferentes ácidos
como ácido clorídrico (HCl), ácido acético (HAc) , ácido tricloroacético (TCA), ácido
trifluoroacético (TFA) entre outros. A Tabela 5 mostra alguns trabalhos publicados
nos últimos dez anos utilizando diferentes sorventes e, as diferentes metodologias
empregando SPE off - line e cromatografia líquida na análise de SAs em leite.
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Tabela 4 – Procedimentos de extração SAs empregando SPE off-line

Pré-tratamento

20mL de leite, 20mL de HCl
(1molL-1), ultrassom

Tipo de
Condicionamento
sorbente
Sep-Pak
C18 Plus

5g de leite, 2mL de TCA
20%, vórtex, 20 ml de
tampão Mcllvain e ajuste de
pH 4,5

Oasis
HLB

2mL de leite

Spe-ed
C8

5mL de MeOH,
5mL de HCl (0,5
mol L-1), 5mL de
H2O
5mL de MeOH,
5mL de HCl (0,5
mol L-1), 5mL de
H2O

Lavagem
5mL de 95:5
( H2O:MeOH)
e 5mL de 97:5:2
(H2O:MeOH:HAc)

Eluição
Evaporação com
N2, reconstituição
em 500 µL de HCl
(1 mol L-1)

Método de
análise

HPLC-UV

Ref

(76)

5mL de 95:5
5mL de MeOH, 5mL
(H2O:MeOH) e 5mL
de 95:3:2
LC-MS
de 97:5:2
(MeOH:NH40H:H2O)
(H2O :MeOH:HAc)

(77)

6mL de C6H14,
6mL de MeOH e
10mL de H2O

2mL de C6H14

HPLC-UV

(78)

LC-MS/MS

(79)

10mL de MeOH

2g de leite, 100uL de TCA
20%, vórtex, 10 mL tampão
Mcllvain pH=4, vórtex,
centrifugação, filtração

Oasis
HLB

6mL de MeOH,
6mL de H2O

6mL de MeOH com
5% de H2O,
6mL de MeOH
secagem por 10
min

2mL de leite

Bond Elut
C18

6 mL de C6H14,
6mL de MeOH e
10mL de H2O

2 mL de hexano

2 x 5mL de MeOH

HPLCUV/Vis

(80)

2mL de leite, 2mL de MeCN,
centrif., diluição de 2mL do
sobrenadante 18mL de H2O

Strata-X

3mL de MeOH,
3mL de H2O

3mL de H2O

3mL de MeOH

UPLC-ToFMS

(81)
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3.1 OBJETIVO

O objetivo principal deste capítulo é a aplicação de um novo sorvente
baseado em líquido iônico para a extração de sulfonamidas utilizando SPE on-line.
Objetivos específicos:
- Otimizar os parâmetros da SPE on-line;
- Desenvolver o método para extração e separação das SAs;
- Avaliar o uso do sorbente baseado e IL utilizando algumas figuras de mérito;
- Comparar o desempenho do sorvente com outro métodos da literatura.

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS

3.2.1 Reagentes
A silica gel 60 com 63-200 μm foi obtida da Merck (Darmstadt, Alemanha).
Para as diferentes metodologias de síntese da sílica superficialmente modificada
foram utilizados trietoxissilano (TEOS), 1-butil-3-metilimidazólio hexafluorfosfato (C4IL), acetonitrila, metanol, tolueno, acetona, ambos da Tedia (Fairfield, Estados
Unidos) foram usados no trabalho. A água deionizada foi fornecida pelo sistema de
água. Alguns compostos da classe das sulfonamidas foram selecionados para
avaliar o emprego do sorvente sintetizado em SPE on-line: sulfadimetoxina (SDM),
sulfamerazina (SMR), sulfametazina (SMT), sulfametoxazol (SMX) e sulfaquinoxalina
(SQX) todos adquiridos da Aldrich (Steinheim, Alemanha).
As soluções estoque (1000 μg L-1) de cada analito foram preparadas em
acetonitrila. A solução de trabalho contendo as sulfonamidas (SDM, SMR, SMT,
SMX e SQX) foi preparada também em acetonitrila. Todas as soluções foram
armazenadas em refrigerador a 4°C.
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3.2.2 Síntese sol-gel via catálise básica
A síntese foi realizada pelo método de batelada. Em um balão de fundo
redondo adicionou-se 1000 μL de TEOS como fonte de silica, 500 μL de C4-IL em
2000 μL de metanol agitou-se por 8 h e, em seguida, adicionou-se 500 μL de
hidróxido de amônio (1 mol L-1) e agitou-se até a formação do polímero. A lavagem
do material foi executada percolando seqüencialmente pelo polímero os seguintes
solventes: tolueno, etanol, metanol e água deionizada. E na etapa seguinte o
polímero foi seco em estufa à vácuo à 100°C por 8 h.
3.2.3 Condições cromatográficas utilizadas no sistema LC-MS
As análises cromatográficas foram feitas em um HPLC da série 20A
Prominence, Shimadzu, contendo bombas LC – 20AD, amostrador automático SIL20A, forno para colunas CTO-20A, detector MS (QqToF) e coluna analítica
Phenomenex C18 (100 mm x 3,0 mm; 2,7μm) a 40°C. Para as análises quantitativas,
o método HPLC utilizado foi utilizado como fase móvel água e acetonitrila
acidificados (0.1% ácido fórmico).
Devido à seletividade propiciada pela detecção por espectrometria de massas
foi realizada a otimização da separação por LC-ESI-QToF/MS. Os compostos foram
analisados através da ionização por electrospray operando no modo positivo, com
os seguintes parâmetros: voltagem do capilar a 4,5 kV, temperatura de
dessolvatação a 200°C, vazão do gás de secagem a 8 L min-1 e pressão do
nebulizador a 4 bar, intervalo de m/z monitorado de 50 a 3000 u, taxa de aquisição
de espectros a 2 Hz no modo full MS. As SAs foram identificadas a partir do íon
molecular protonado (M+H)+ (íon precursor) conforme descrito na Tabela 6. O
analisador de massas empregado é do tipo ToF (“Time-of-Flight”) de alta resolução,
permitindo a determinação das massas exatas dos íons (Tabela 6).
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Tabela 5 - Íons precursores das SAs analisadas por Q-ToF/ MS

Analito

ESI positivo [M+H]+1

SQX

301,068

SDM

311,073

STZ

256,014

SMX

254,052

SMZ

279,084

3.2.4 Programação de SPE on-line
A Tabela 7 mostra a programação dos eventos utilizados no método SPE online, assim como as posições de válvula e a composição da fase móvel.

Tabela 6 - Programação utilizada para SPE on-line

Tempo (min)

Evento

0.00

Válvula seletora (right) na posição 1

0.00

Amostrador faz a injeção da amostra

0.00

Composição da fase orgânica bomba B ( 5%)

0.00

Vazão das bombas C/D (3,0 mL min-1)

0.00

Válvula seletora (left) na posição 0

4.00

Válvula seletora (right) na posição 0

7.00

Válvula seletora (left) na posição 1

13.00

Composição da fase orgânica bomba B ( 5%)

15.00

Composição da fase orgânica bomba B ( 70%)

20.00

Válvula seletora (right) na posição 1

20.00

Composição da fase orgânica bomba B ( 70%)

22.00

Composição da fase orgânica bomba B ( 5%)

27.00

Válvula seletora (left) na posição 0

27.00

Composição da fase orgânica bomba B ( 5%)

27.10

Término da corrida
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3.2.5 Otimização
Empregou-se um planejamento fatorial completo 23 sendo que os parâmetros
utilizados foram tempo de pré-concentração (min), tempo de eluição (min), e
porcentagem de solvente de eluição. O software Statistica 7.0 foi utilizado para a
construção do modelo que foi avaliado pela análise de variância (ANOVA). A Tabela
8 apresenta os níveis de cada variável otimizada.

Tabela 7- Planejamento fatorial (23) utilizado na otimização da SPE on-line

Níveis

Variáveis
-1

+1

Tempo de pré-concentração (min)

3

5

Tempo de eluição (min)

3

5

% solvente de eluição (%)

50

90

3.2.6 Validação
A validação do método foi baseada na RE n. 899 da ANVISA [42]. As figuras
de mérito avaliadas foram: seletividade, linearidade, precisão, exatidão, limite de
quantificação, limite de deteção e recuperação. A quantificação foi efetuada pelo
método de padrão interno (trimetropim 100 ng mL-1).

3.2.7 Seletividade
A seletividade do método foi avaliada utilizando um “pool” de amostras de
leite bovino “branco”. Afim de avaliar possíveis interferentes que possuíssem o
mesmo tempo de retenção dos compostos de interesse (SAs) realizou-se extrações
em triplicata com o leite bovino branco.
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3.2.8 Limite de Detecção (LOD) e o Limite de quantificação (LOQ)
O limite de detecção (LOD) foi determinado a partir da concentração em que
a área absoluta do pico de interesse foi três vezes à amplitude da linha de base. O
limite de quantificação (LOQ) correspondente à área em que a altura do pico em
relação à amplitude do ruído da linha de base no tempo de retenção do composto de
interesse foi pelo menos dez vezes maior.

3.2.9 Linearidade
As amostras de leite bovino branco foram fortificadas, passaram pelo
processo de precipitação das proteínas e extração com acetonitrila acidificada e
posterior secagem em fluxo de N2 e ressuspensão em água acidificada (0,1% ácido
fórmico). E, então se analisou as amostras utilizando on-line SPE-LC-MS.
A linearidade foi avaliada utilizando-se curvas analíticas em cinco níveis de
concentração, conforme Tabela 9. A partir de cada curva analítica foram
determinados a partir da equação da reta os coeficientes de angular (a) e linear (b).

Tabela 8 – Níves de concentração (ng mL-1)

Concentração (ng mL-1)

Analito
p1

p2

p3

p4

p5

SQX

5

7,5

12,5

25

50

SDM

7,5

12,5

25

50

75

STZ

7,5

12,5

25

50

75

SMX

7,5

12,5

25

50

75

SMZ

7,5

12,5

25

50

75

3.2.10 Precisão e exatidão
A precisão foi avaliada intra-dia em quintuplicata em três níveis diferentes
baixo (7,5 ng mL-1), médio (25 ng mL-1) e alto (50 ng mL-1)) em dois dias
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consecutivos. A precisão inter-dia foi determinada à partir do dados dos dias
consecutivos, sendo que este parâmetro foi descrito em desvio padrão relativo (DPR
(%)). Da mesma maneira, a exatidão foi avaliada nos mesmos níveis de
concentração porém foi expressa em porcentagem de desvio.

3.2.11 Recuperação e Efeito de matriz
Os parâmetros de recuperação (RE), eficiência total do método (PE) e efeito
de matriz (ME), foram calculados de acordo com o trabalho de Matuszewski et
al.(82), sendo utilizado quintuplicatas nos três níveis (baixo, médio e alto). Sendo A,
o valor das áreas dos picos correspondentes a solução padrão dos analitos, B
correspondente ao extrato fortificado depois da extração e C o valor das áreas dos
picos para as amostras fortificadas antes da extração, os valores de ME, RE e PE
foram calculados da seguinte forma:

3.3 Resultados e discussões

Além disso, dentre as SAs estudadas ( SCD, SDZ, STZ, SCP, SDM, SMR,
SMT, SMX, SQX), nota-se que as SAs mais apolares foram as que apresentaram
maior eficiência de extração. Assim, algumas SAs foram selecionadas ( SDM, SMR,
SMT, SMX e SQX) para avaliação deste material, o qual será empregado como
sorvente em SPE-on-line-LC-ESI-QToF/MS para extração de SAs em leite bovino.
Avaliação do sorvente obtido por reação sol-gel via catálise básica em SPE on-lineLC-ESI-QToF/MS.
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Após as condições cromatográficas definidas, a próxima etapa foi utilizar o
sistema HPLC no modo on-line a fim de permitir o isolamento e a pré-concentração
das SAs de interesse utilizando SPE on-line e posterior detecção por MS em
amostras de leite bovino, ou seja, operando o sistema no modo on-line-SPE-LC-ESIToF/MS.
A técnica SPE on-line possui algumas variáveis que devem ser avaliadas
incluindo o tempo de extração, tempo de dessorção, volume de injeção, quantidade
de fase extratora, o modo de SPE on-line utilizado foreflush and backflush.
Idealmente seria importante avaliar os dois modos foreflush e backflush,
porém neste trabalho devido à necessidade de utilizar gradiente para a separação
dos compostos de interesse não foi possível avaliar o modo de eluição backflush.
Para a continuidade do trabalho o modo foreflush foi utilizado para a análise das SAs
em leite bovino. A etapa posterior foi otimizar as variáveis de extração das SAs no
modo SPE on-line utilizando planejamento experimental.

3.3.1 Otimização da extração das SAs utilizando SPE on-line
Utilizou-se planejamento de experimento fracionário 2 3 a fim de otimizar os
principais parâmetros que afetam a SPE on-line tais como tempo de eluição, tempo
de pré-concentração e porcentagem de eluente.
Inicialmente alguns parâmetros importantes da extração das SAs foram
testados univariadamente, antecedendo o preparo de amostra no modo on-line SPELC-ToF/MS. Estes parâmetros incluem pH, solvente de extração, proporção
amostra:solvente de extração, porcentagem de solvente de eluição e volume de
amostra.

3.3.2 Parâmetros otimizados univariadamente
3.3.2.1 pH
O pH influência diretamente a eficiência da extração de SAs. Neste caso este
parâmetro foi estudado univariadamente na faixa pH 2-10. O gráfico de barras ilustra
a variação da área de SAs extraídas em função do pH (Figura 18) e mostra que em
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pH=3 a área absoluta dos picos das SAs foi o maior, ou seja, apresenta maior
eficiência de extração.
Em pHs baixos geralmente há menor interação analito/matriz, isto ocorre
possivelmente porque em pHs neutros, os analitos ácidos estão em seu estado
desprotonado e podem interagir com os grupos aminos (protonados) presentes na
matriz, assim como no estado básico, os grupos ácidos (desprotonados)
pertencentes à matriz (83).

Figura 18– Influência do pH na extração das SAs.

3.3.2.2 Solvente de extração
Diversos solventes utilizados para a extração das SAs são discutIDos na
literatura, sendo que os mais utilizados são acetonitrila, acetato de etila e tolueno.
Selecionou-se o melhor solvente de extração para as SAs utilizando como fator
resposta a área absoluta (Figura 19), que mostra o tipo de solvente de extração e a
área absoluta para sulfaquinoxalina. Nota-se que o melhor solvente foi a acetonitrila.
O comportamento das SAs estudadas foi semelhante; somente para a
sulfadimetoxina o solvente de extração mais eficiente foi o tolueno, porém por ser
um solvente tóxico optou-se por utilizar a acetonitrila acidificada, pois a extração foi
eficiente para as outras SAs.
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Figura 19 - Seleção de solvente de extração para as SAs – figura representativa para a
sulfaquinoxalina.

Com intuito de aumentar a extração das SAs que apresentaram menor
eficiência na extração foi utilizado maior volume de solvente. Comparou-se, a seguir
a proporção amostra:solvente utilizando uma faixa de proporções (amostra:solvente)
de 1:1- 1:5, conforme demonstrado na Figura 20. A melhor condição foi a obtida na
proporção 2:1, sendo a mesma adotada para o desenvolvimento do trabalho.

Figura 20– Influência da proporção solvente de extração:amostra na área absoluta extraída
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3.3.2.3 Avaliação do solvente de eluição
Testes de eluição contínuo foram realizados com a finalidade de avaliar as
proporções de solvente de eluição a fim de definir os limites (mínimo e máximo) para
utilizar no planejamento experimental. A Figura 21 mostra a variação da área
absoluta da sulfaquinoxalina em função da proporção do solvente de eluição. Com
base nesses resultados nota-se que a eluição máxima inicia-se em 50% e enquanto
com 80% ACN a amplitude da variação da área absoluta é pequena. Sendo assim,
esta proporção de solvente (50%) representa o máximo do composto presente na
amostra extraído pelo método. A tendência apresentada no gráfico é semelhante
para as SAs de interesse nesse estudo. Sendo assim, utilizou-se como limites
mínimo e máximo no planejamento experimental respectivamente, 50% e 90%
proporção (solvente:amostra(v/v)).

Figura 21 – Variação da área absoluta de sulfaquinoxalina em função do percentual do solvente
de eluição

3.3.2.4 Volume de amostra
Foram avaliados diferentes volumes de injeção da amostra (10, 20, 30, 40 e
100 μL) selecionadas de acordo com as características do autosampler utilizado
(SHIMADZU) que é composto por uma seringa de 100μL, limitando o máximo de
injeção a 100μL. A Figura 22 mostra que o aumento do volume de injeção aumenta
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o sinal analítico para a sulfaquinoxalina, sendo que este comportamento foi
semelhante para as outras SAs. Deste modo, a condição ideal foi utilizar o volume
máximo de 100 μL de amostra.
Este parâmetro é de extrema importância pois elevado volume de injeção
pode ocasionar alargamento da banda cromatográfica devido à sobrecarga na
coluna de extração ou, ainda, pode ser que no processo de síntese da fase extratora
utilizada na coluna de extração possam haver grupos silanóis livres provenientes da
sílica que interagem com os analitos (SAs), ocorrendo reações secundárias e
promovendo o alargamento do pico cromatográfico. Avaliou-se o perfil do pico
cromatográfico utilizando 50 e 100 μL quanto à simetria e a presença de cauda; e
não sendo observado mudanças significativas, fixou-se como volume de injeção 100
μL.

Figura 22 – Variação da área absoluta do pico de sulfaquinoxalina em função do volume de
amostra injetada.

3.3.3 Otimização dos resultados empregando planejamento experimental
A partir dos resultados obtidos na etapa anterior ao processo SPE on-line,
empregou-se um planejamento experimental 23 com o objetivo de otimizar as
condições experimentais para o sistema on-line SPE-LC-ESI-ToF/MS. Os resultados
são apresentados na forma de diagramas de Pareto, conforme a Figura 23.
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Observa-se que dentre as variáveis estudadas ((1) porcentagem de solvente
de eluição, (2) tempo de pré-concentração e (3) tempo de eluição ), o fator
porcentagem de solvente de eluição para a maioria dos compostos de interesse foi
significativo. Vale ressaltar que a linha pontilhada ilustra a região em que os efeitos
são significativos com limite de confiança de 95%. Embora os fatores (1) e (2)
apresentem melhora na extração de algumas SAs, e piora em outras, é possível
verificar que a interação entre os fatores apresentou efeito positivo para a maioria
dos compostos.

Figura 23 – Diagramas de pareto para as SAs de interesse (a) SQX, (b) SDM, (c)STZ, (d) SMX
e (e)SMZ

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: NewVar4
2**(3-0) design; MS Pure Error=64181,81
DV: NewVar4

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: NewVar1
2**(3-0) design; MS Pure Error=2291628,
DV: NewVar1

(3)Tempo de eluição

34,28048

2by3

2by3

-17,8711

1by2

1by2

-17,4704

(3)Tempo de eluição

1by3

(1)% de solvente de eluição

-7,79525

1by3

(2)Tempo de pré-concentração

-7,63691

(1)% de solvente de eluição

3,321437

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: NewVar2
2**(3-0) design; MS Pure Error=3194,803
DV: NewVar2

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: SCP
2**(3-0) design; MS Pure Error=328484,4
DV: SCP

2by3

-13,81

1by2

57,04634

43,27265

(2)T empo de pré-concentração

-9,12791

(1)% de solvente de eluição

2by3

1by3

-12,5109

(2)Tempo de pré-concentração

34,1027

(1)% de eluição

-7,97805

30,08694

1by2

-4,98621

27,3347

(3)T empo de eluição

-4,68764

22,7685

p=,05

p=,05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: DV_ 3
2**(3-0) design; MS Residual=377363,3
DV: DV_ 3

(1)% de solvente

1by3

-17,6008

-8,52409

p=,05

p=,05

1by3

-23,4901

19,4932

(2)Tempo de pré-concentração

-9,33109

(3)Tempo de eluição

-48,1804

18,00708

3,176806

(2)Tempo de pré-concentração

1,224691

2by3

1,157928

1by2

-1,00737

(3)Tempo de eluição

,9703022

p=,05
Standardized Effect Estimate (Absolute Value)
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As superfícies de respostas para cada analito apresentaram comportamentos
semelhantes; sendo assim as melhores condições podem ser avaliadas através da
superfície de resposta global (Figura 24).

Figura 24 – Gráfico de superfície de resposta obtido pelo planejamento 23

De acordo com a superfície de resposta nota-se que dentro dos limites
testados a melhor condição é a obtida utilizando as variáveis no nível mais alto (+1).
Nota-se, porém, que o método poderia ser melhorado aumentando a proporção de
solvente, o tempo de eluição e pré-concetração obtendo melhores resultados.
Embora o gráfico de superfície sugere uma tendênciade aumento no tempo de
eluição e de pré-concentração, isto implica em maior tempo de análise,o que é
indesejável. Sendo assim, optou-se por utilizar os valores de acordo com as
condições otimizadas sendo o tempo de pré-concentração de 4min; tempo de
eluição de 3min e a porcentagem de solvente de eluição 80:20 (ACN:H2O 0.1% AF).
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3.3.4 Validação
3.3.4.1 Seletividade
Através do método proposto foi possível determinar os compostos de
interesse mesmo na presença de outros compostos interferentes e componentes da
matriz, conforme apresentado na Figura 19.

Figura 25 – Seletividade da SQX vs leite branco

Extrato

de

leite

puro

Extrato de leite com adição de padrão
analítico

Figura 26 – Estudo de seletividade através do espectro de massas do leite fortificado

A intensidade do sinal dos picos interferentes no tempo de retenção dos
compostos de interesse nas amostras de leite branco são menores que 20% e
abaixo de 5% do padrão interno (trimetropim). O comportamento foi semelhante para
todas as SAs estudadas. Sendo assim, de acordo com a RE n. 899 da ANVISA, a
amostra de leite branco não apresenta interferentes significativos no tempo de
retenção das SAs de interesse e, portanto o método proposto é seletivo.

3.3.4.2 Linearidade
A Tabela 10 apresenta os valores do teste de linearidade incluindo o
coeficiente de correlação ( R ), coeficiente linear (b), coeficiente angular (a), faixa
linear, além dos limites de quantificação e detecção (LOQ e LOD).
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Tabela 9 – Resultados de linearidade, LOD e LOQ

SQX

SMZ

STZ

SMX

SDM

A

0,075

0,103

0,157

0,037

0,075

B

0,002

0,089

0,480

0,015

0,011

R

0,998

0,996

0,993

0,995

0,998

faixa linear*

5,00 -

7,5 - 50,00

7,5 - 75,00

7,5 - 75,00

7,5 - 75,00

75,00
LOD*

1,5

2,25

2,25

2,25

2,25

LOQ*

5

7,5

7,5

7,5

7,5

*concentração em ng mL-1

Com base na na RE n. 899 da ANVISA o critério mínimo aceitável do
coeficiente de correlação (R) deve ser 0,99. Sendo assim, os resultados e os valores
de r obtidos mostram que há uma relação diretamente proporcional entre à
concentração do analito na amostra e a intensidade do sinal, dentro do intervalo de
concentração especificado (faixa linear).
A faixa linear não foi ampla comparado às curvas comumente encontrados na
literatura, devido às características inerentes ao sorvente sintetizado, o qual possui
baixa capacidade de sorção.
Os gráficos de resíduo para as SAs estudadas mostram que não houve falta
de ajuste para o modelo proposto (Figuras 27-31).

Figura 27 – Gráfico de resíduo relativo vs concentração da SQX
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Figura 28 – Gráfico de resíduo relativo vs concentração da SMZ

Figura 29 – Gráfico de resíduo relativo vs concentração da STZ

Figura 30 – Gráfico de resíduo relativo vs concentração da SMX
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Figura 31 – Gráfico de resíduo relativo vs concentração da SDM

3.3.4.3 LOD e LOQ
Os limites de quantificação e detecção para as SAs de interesse foram
obtidos com coeficiente de variação menor que 20%. A faixa dos limites de
quantificação obtidos para as SAs foi de 5-7,5 ng mL-1 (Tabela 11).
3.3.4.4 Precisão e exatidão
Os resultados obtidos no estudo de precisão e exatidão inter-dia e intra-dia
estão apresentados na Tabela 11.
3.3.4.5 Recuperação
Os resultados ilustrados na Tabela 11, apresentam os valores de recuperação
relativa para as SAs. Com base nos dados da Tabela 11 é possível verificar que os
valores de recuperação relativa, são maiores para os compostos que possuem
valores de log P elevados, ou seja, os valores das recuperações são maiores para
as SAs mais apolares que são a sulfaquinoxalina e sulfadimetoxina. Este
comportamento é proveniente da característica da fase extratora sintetizada, devido
ao grupo alquílico e imidazólico que caracterizam a fase como apolar.
O efeito de matriz e a recuperação foram estudados de acordo como sugerido
por Matuszewski et. al. A partir dos resultados do efeito de matriz apresentados na
Tabela 8 é possível verificar que o efeito de matriz foi irrelevante para o método
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desenvolvido. O efeito de matriz quando se utiliza cromatografia com detecção por
espectrometria de massas é, geralmente, causado pela interferência dos
componentes da matriz que eluem no mesmo tempo de retenção do analito e
competem com o composto alvo durante o processo de ionização. Neste caso, a
eficiência de ionização do analito pode aumentar ou diminuir devido à interação do
composto de interesse com a matriz, gerando efeitos de matriz positivos (aumento
da ionização) ou negativos (supressão iônica) (82). Isto não foi verificado mesmo se
tratando de uma amostra de leite bovino, uma amostra complexa. Os resultados
mostram que o preparo de amostra proposto aliado ao LC-MS possibilita a
identificação e quantificação segura das SAs em estudo.
3.3.4.1 Comparação do potencial do sorvente utilizado
Com base no objetivo de empregar o material sintetizado como sorvente no
preparo de amostra a figura de mérito recuperação foi selecionada para um estudo
comparativo com os novos materiais relatados na literatura para extração de SAs em
amostras de leite como grafeno, MIP entre outros (84,85,86,87).
Os resultados de recuperação absoluta descritos na literatura variam de 70110% e a faixa de recuperação absoluta da sílica superficialmente modificada por IL
é de 80-100% . Nota-se que não há uma diferença significativa quando compara-se
aos obtidos na literatura (84,85,86,87). No entanto, nota-se que alguns materiais
seletivos como MIP, por exemplo, apresentam valores de recuperação um pouco
maiores devido ao fato de apresentarem elevada seletividade e/ou porosidade o que
resulta em aumento da capacidade adsortiva do sorvente, obtendo-se assim, um
maior fator de pré-concentração e, geralmente maiores valores de recuperação (85).
Em

outra

vertente

o

método

desenvolvido

é

rápido,

simples,

e

ambientalmente amigável quando comparado às outras técnicas de preparo de
amostra como, por exemplo, uma nova vertente da extração liquido-liquido (Salting
out supported liquid extraction (SOSLE)) (88). Embora esta técnica se destaque por
utilizar baixos volumes de solvente e amostra, é uma técnica demorada. Assim, o
método

desenvolvido,

empregando

uma

técnica

de

preparo

de

amostra

automatizada, é mais adequado para a análise de uma grande quantidade de
amostras por ser um processo mais rápido quando comparado a processos de
preparo de amostra off-line (88).
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Tabela 10 – Valores referentes à precisão, exatidão, recuperação e efeito matriz

Composto

Nível

SQX

baixo
médio
alto
baixo
médio
alto
baixo
médio
alto
baixo
médio
alto
baixo
médio
alto

SDM

STZ

SMX

SMZ

a

intra-dia 1 intra-dia
DPR (%)a
DPR (%)a
11,5
9,7
7,4
9,6
10,1
14,1
2,7
1,5
3
3,5
7,4
8,6
14,1
12,7
1,2
3,6
2,6
4,2
4,5
6,9
1,2
2,6
2,5
4,2
13,9
12,4
13,5
13,2
12
14,8

Valores referentes à Precisão

b Valores

referentes à Exatidão

2 inter-dia
DPR (%)a
13,1
4,3
9,2
5,3
4,8
4,6
10,1
2,3
5,7
3,2
1,8
2,8
11
11,5
12,5

intra-dia
(%)b
3,5
11,1
3,5
4,2
11,8
14,4
7,8
9,8
3,7
14,9
12,6
10
3,6
6,9
4,4

1 intra-dia
2 (%)b
5,1
9,5
1,5
3,1
13,6
11,7
4,7
12,5
6,9
12
9,7
12
5,9
4,2
3,3

inter-dia
(%)b
7,8
13,7
7,3
7,1
9,8
10,4
9,3
7,6
4,4
10,7
13,8
8,6
7,4
8,6
6,2

REC.
(%)
90,3
91
93,6
89,4
88,7
89
85,7
87
84,5
76,9
77,4
78,6
74,7
75
75,7

Efeito
de
matriz (%)
102,3
98,8
100,3
91,8
89,6
93,4
88,3
91,5
85
86,1
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3.4 Conclusão

O sorvente sintetizado foi aplicado com sucesso para a separação e
concentração das sulfonamidas em amostras de leite bovino. O presente método
SPE on-line-LC-ESI-TOF/MS tem algumas vantagens como menor quantidade de
amostra, menor tempo de extração e consumo de solvente orgânico. Os resultados
obtidos indicam que o uso de líquidos iônicos suportados em materiais sólidos
utilizando a metodologia sol-gel é uma alternativa promissora e que deve ser melhor
explorada a fim de obter materiais com maior capacidade adsortiva resultando em
maior eficiência de extração.

Capítulo 4
CAPÍTULO 4 -

EMPREGO DE COLUNAS TUBULARES
ABERTAS DO TIPO PLOT NO
PREPARO DE AMOSTRA E
SEPARAÇÃO DE SULFONAMIDAS E
SEUS METABÓLITOS
4.1 Considerações Gerais

As colunas empregadas em micro-LC e nano-LC podem ser classificadas em
dois grandes grupos (Figura 6): (1) as colunas nas quais o tubo é totalmente
preenchido com a fase estacionária (colunas empacotadas/recheadas e colunas
monolíticas) e (2) as colunas tubulares abertas (“open tubular”), as quais contém a
fase estacionária apenas na parede interna do tubo (colunas WCOT e colunas
PLOT). Neste trabalho as colunas do tipo tubulares abertas serão discutidas a
seguir.
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Figura 32 - Diagrama esquemático para a classificação das colunas miniaturizadas

Fonte: Autoria própria.

4.1 Colunas tubulares abertas

As colunas tubulares abertas (OT) podem ser descritas como colunas em que
a fase estacionária está ligada covalentemente à parede do capilar e podem ser
obtidas em diferentes dimensões de comprimento, diâmetro interno e diferentes
espessuras de filme (fase estacionária). Essas colunas são largamente utilizadas em
GC e o preparo das mesmas também é bem estabelecido e seu potencial tem sido
demonstrado em diversas aplicações utilizando GC.
OT quando utilizadas LC mostra maior eficiência em comparação a GC, pois
devido ao estado físico da fase móvel os coeficientes de difusão da fase móvel e
estacionária são significativamente mais baixos em LC quando comparado a GC.
Sendo assim há uma maior contribuição do termo C da equação de van Deemter.
Além disso, quando utiliza-se colunas de diâmetro interno reduzido em LC, o efeito
de dispersão é minimizado mantendo ao mesmo tempo um aumento da
permeabilidade da coluna (89).
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A grande vantagem de empregar OT em LC é devido à elevada
permeabilidade da coluna e a menor influência da dispersão convectiva. Através da
equação extendida de Golay (Equação 2), pode-se entender melhor a influência da
difusão na eficiência da coluna. Os três termos na equação extendida de Golay,
representam a difusão axial (Dm), o equilibrio lento da fase móvel (Cm), o equilibrio
lento da fase estacionária (Cs) e a velocidade linear (µ).

Equação 2

De acordo com a equação de Golay a altura do prato teorico é inversamente
proporcional ao coeficiemente de difusão do soluto na fase móvel e é diretamente
proporcional à espessura do filme. Sendo assim, o fator de maior importância é o D m
da equação, pois para valores elevados de Dm resulta em filmes mais grossos e,
consequentemente aumento da retenção sem prejudicar a eficiência da coluna.
Embora a vantagem das colunas OT o emprego das mesmas em LC foi
discutida somente no final da década de 70 e início de 80. O primeiro a estudar OT
em LC foi Ishii et al (90) empregando uma coluna OT de diâmetro interno de 50-150
µm e utilizando como fase estacionária SE-30 demonstraram que a eficiência da
coluna aumenta com a diminuição do diâmetro interno, Figura 33. Além disso,
através de estudos comparativos entre colunas empacotadas e OT em LC
demonstrou que as colunas OT apresentavam elevada eficiência. Isto mostra que
colunas OT de diâmetro reduzido com elevado comprimento é possível elevado
número de pratos teóricos e, até mesmo superior ao de colunas empacotadas.
Estudos mostraram que para a obtenção de colunas OT com elevada
eficiência, a coluna deve apresentar diâmetro interno na faixa de 0.2 a 10 µm.
Embora esta observação, na prática o comprometimento entre diâmetro interno e
eficiência da coluna e bons resultados foram obtidos utilizando colunas de 5 µm.
Entretanto Poppe (91) e entre outros pesquisadores demonstraram a
existência de limitações do emprego dessas colunas OT em LC dentre elas
destacam-se os problemas relacionados ao dispositivo de injeção inapropriados,
grandes

volumes

extra

coluna

proveniente

de

conexões

inadequadas,

a
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necessidade do uso de elevadas pressões e fluxos baixos necessitando de bombas
adequadas para essas descrições, além da dificuldade de acoplamentos com o
detector.

Sendo

assim,

essas

colunas deixaram

de

ser exploradas

por

aproximadamente 30 anos.

Figura 33 – Relação H x diâmentro interno da coluna empacotada e tubular aberta (OT) para
bifenil e naftaleno

Fonte: HIBI, K.; p. 25, 1978. Adaptado da ref. (90)

Atualmente com os avanços tecnológicos na instrumentação analítica e com o
desenvolvimento de equipamentos de cLC e nano-LC tornou-se possível explorar
colunas do tipo OT em LC, bombas apropriadas para baixos fluxos e que suportem
elevadas pressões, conexões adequados com volume reduzido e principalmente a
possibilidade de acoplamento com o espectromêtro de massas principalmente
devido ao desenvolvimento do nanospray-MS. Neste contexto, os problemas
encontrados com a instrumentação foram resolvidos e possibilitando estudar melhor
essas colunas (33).
As colunas do tipo WCOT são colunas que possuem um filme não poroso na
parede do tubo estas foram as primeiras colunas tubulares abertas testadas em LC,
por sua preparação ser semelhante às colunas utilizadas em GC, porém devido à
baixa capacidade de transporte de massas novos filmes mais poros foram
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preparados surgindo as PLOT as possuem maior capacidade de transporte de
massa em comparação às WCOT. Por esta razão, foram pouco empregadas em LC
capilar (cLC) e nano LC até o presente.
A fase estacionária das colunas PLOT proporciona uma maior área superficial
para interação com a fase móvel e, assim, as moléculas do soluto que se encontram
dissolvidas na fase móvel podem migrar (por meio dos processos de partição ou
adsorção) de forma mais efetiva para a fase estacionária, resultando em melhores
retenções. O atual contexto das colunas PLOT após o desenvolvimento dos
sistemas instrumentais miniaturizados será melhor descrito na próxima sessão.

4.1.1 Colunas PLOT
As colunas PLOT apresentam vantagem porque a retenção do analito é
aumentada uma vez que a área superficial do filme na parede da coluna é ampliada,
pois o filme é poroso. Vale ressaltar também que neste tipo de coluna o número de
pratos teóricos não é tão elevado, porém isto não é de suma importância uma vez
que a retenção dos compostos nestas colunas é baseado no processo de adsorção
e a rápida transferência de massa devido a elevada permeabilidade.
Nos últimos anos, as colunas OT do tipo PLOT emergiram como ferramentas
promissoras em cromatografia líquida (33,92). OT têm um consumo extremamente
baixo de solventes, e permite maior sensibilidade ao usar espectrometria de massas
por ionização por electrospray (ESI-MS) (93). OT colunas têm recebido atenção
devido à sua bem sucedida cromatografia de compostos de elevada massa
molecular, tais como proteínas e peptídeos com alta capacidade de pico em
sistemas de alta sensibilidade nano-LC tandem MS (MS / MS) (32,92,94,95,96,97).
Recentemente em 2007, Karger et al. reintroduziu o uso de colunas PLOT em
LC, preparando coluna PLOT 10 µm id baseadas em poli(estireno-co-divinilbenzeno)
(PS-DVB) ligadas covalentemente à parede do capilar de silica fundida obtendo alta
eficiência para separação de peptídeos. Além disso, as colunas PLOT não exigem
conexões especiais (frit) facilitando o uso dos sistemas instrumentais miniaturizados
disponíveis comercialmente como nano-LC e clc (33,96,98).
Colunas 10 µm id PLOT PS-DVB obtidas por iniciação térmica tem sido
largamente aplicada para a separação de macromoléculas. O grupo do Professor
Karger foi pioneiro na preparação de colunas PLOT PS-DVB de 10 µm; 4,2 m de
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comprimento com filmes de até ~1 µm. O mesmo grupo desenvolveu uma nova
coluna PLOT baseada em com etilenodiamina modificada por poli (vinilbenzil cloretoco-divinilbenzeno) (33).
Lundanes et al. empregou (PS-DVB) PLOT sistema LC-MS e obteve baixo
carry-over, boa repetibilidade para a separação de proteínas do leite desnatado (32).
O mesmo grupo de acoplamento desenvolvido em linha de colunas PLOT (PS-DVB)
(~0.75 espessura µm), a SPE-PLOT-nano-LC-MS para a separação de peptídeos.
Neste estudo foi possível identificar cerca de 500 proteínas (1958 peptideos) em
uma única injeção de um extrato, correspondente a 1000 BxPC3 beta catenina de
células (+/-). O mesmo grupo realizou a digestão on-line de proteínas e,
subsequente separação de peptídeos empregando coluna PLOT (PS-DVB 10 um id)
empregando

SPE

on-line-nano-PLOT-LC-MS/MS,

o

sistema

apresentou

backpressure relativamente baixa (<400 bar) (99).
No entanto, as colunas do tipo OT estão associadas a uma fraca retenção e é
praticamente não favorável para a análise de moléculas pequenas, o que está muito
mais associado a colunas maiores e de alta capacidade. Para permitir a injeção de
μL de amostras (isto é, capacidade superior) em colunas OT, pode ser utilizada a
SPE em linha. Apenas um número limitado de estudos exploraram variantes de
coluna SPE para acoplamento OT (32,33,92,94,95,96,97,100,101).
As

colunas

de

SPE

são

tipicamente

empacotadas

com

partículas

(apresentando, por exemplo, uma funcionalidade de fase reversa (RP)), ou são
colunas monolíticas orgânica (94,102). As colunas empacotadas tem restrições de
tamanho (partículas comuns não se “encaixam” em colunas extremamente
estreitas), e também pode-se considerar tipicamente bem adequado para pequenas
moléculas (25).
No entanto, para empregar colunas OT para SPE, a sua área de superfície
deve ser significativamente melhorada. Uma alternativa é o uso de capilares
tubulares abertos com um desiner diferente, na forma de um capilar multicanal, no
qual a área de superfície e, portanto, a retenção aumenta, tornando essa coluna
uma opção para SPE (103,104). Este formato de capilar ainda inovador pode ser
empregado para SPE on-line, Figura 34.
Neste capítulo, exploraremos a utilização da coluna multi-canal PLOT SPE
em combinação com uma coluna analítica OT do tipo PLOT (PS-DVB). A fim de
elucidar a hipótese de que tal sistema poderia ser adequado para a determinação de
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moléculas pequenas sem problemas óbvios de capacidade quando um MS de alta
sensibilidade é empregado. Os compostos de teste foram sulfonamidas (SA) e seus
metabólitos acetilados. Descrevemos neste capítulo uma plataforma mPLOT SPEOT MS / MS para determinação de SAs e seus metabólitos.

Figura 34 – Desenho esquemático da coluna multi-canal (capilar de fibra ótica) utilizada para o
preparo da coluna mPLOT

Fonte: https://www.photonics.com/Article.aspx?AID=25277

4.1 Objetivo

O objetivo principal deste capítulo é o preparo de colunas tubulares abertas
para a separação de moléculas de baixa massa molecular (sulfonamidas e seus
metabólitos).
Objetivos específicos:
- Preparo de colunas PLOT com novas fases estacionárias
- Preparo de colunas monolíticas
- Escolha da coluna de SPE adequado para as SAs e seus metabólitos
- Otimização da separação das SAs e seus metabólitos ;
- Avaliação de colunas PLOT no preparo de amostra
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4.2 Materiais e métodos

4.2.1 Reagentes
Sulfametoxazol

(SMZ),

sulfapiridina

(SPY),

sulfadiazina

(SMD)

e

sulfametazina (SMZ) foram obtidos de Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, Estados
Unidos), enquanto o N4-acetil sulfametoxazole (n-SMX), N4-acetil sulfadiazina (nSMD), N4-acetil sulfametazina (n-SMZ) e N4-acetil sulfapiridina (n-SPY)), foram
adquiridos de Santa Cruz Biotechnology (HeIDelberg, Alemanha). Acetonitrila e
metanol grau HPLC (VWR, Radnor, PA, EUA), água do tipo 1 (18,2 MΩcm
resistividade a 25 ° C) produzida com um sistema de purificação de água Milli-Q
(Merck Millipore, MA, Estados Unidos) e ácido fórmico (Sigma-Aldrich) para a
preparação de fases móveis. Divinilbenzeno (DVB) Mistura a 80% de isômeros,
estireno (99%), 2,2-difenil-1-picrilhidrazil, 3- (trimetoxisilil) propil metacrilato (98%),
octadeceno

(OD),

DMF

anidro

(99,8%),

peróxido

de

lauroílo

(LP)

e

azobisisobutironitrila (AIBN) foram adquiridos da Sigma-Aldrich. Os capilares de
sílica fundida revestidos com poliimida foram obtidos da Polymicro Technologies
(Phoenix, AZ, EUA). O capilar LMA-15 de fibra de cristal fotônico (FS-PCF) (84
orifícios a 9 μm) foi obtido da NKT Photonics (Birkerød, Dinamarca). Os pellets de
NaOH foram adquiridos da Merck (Darmstadt, Alemanha). O gás de N 2 (99,999%)
foi adquirido da AGA (Oslo, Noruega).

4.2.2 Preparação da coluna
4.2.2.1 Pré-tratamento
O capilar foi preenchido com solução de NaOH (1 mol L-1) e ambos os lados
foram selados utilizando um septo de borracha. O capilar foi deixado no forno de GC
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por 2 horas a 100 °C. Depois disso, o capilar foi lavado com água, ACN por 30 min e
seco em fluxo de N2 por 1 hora.
4.2.2.2 Silanização
A solução de silanização foi preparada utilizando uma mistura de 0,005 g
DPPH, 0,3135g γ- MAPS and 0,6608 g DMF. O capilar foi preenchido com a solução
de silanização e ambos os lados foram selados com septo de borracha. E, então foi
deixado no forno de GC A 110°C por 6 horas. E, posteriormente foi lavado com ACN
por 30 min e seco utilizando fluxo de N2 por 30 min.

4.2.2.3 Preparação da coluna de FS-PCF
Um capilar de sílica fundida FS-PCF de 84 furos (9 μm de id cada) foi prétratado e silanizado de acordo com um método anteriormente descrito (99). Quatro
soluções de polimerização diferentes para a coluna PS-OD-DVB mPLOT SPE foram
examinadas, conforme descritas na Tabela 12.

Tabela 11 – Composição dos reagentes utilizados no preparo da coluna PLOT PS-OD-DVB
10 µm i.d.

Reagentes
Estireno
1-octadecano
DVB
1-Decanol
DMF
AIBN

40/60
10
10
20
50
10
0.5*

% (m/m)
30/70
20/80
7.5
5
7.5
5
15
10
58
67
12
13
0.5*
0.5*

10/90
2.5
2.5
5
75
15
0.5*

(*) % (m) em relação aos monomeros

O FS-PCF foi preenchido com uma solução desgaseificada contendo 5 mg de
AIBN, 332 mg de DMF, 1,66 g de 1-decanol, 55 mg de estireno, 55 mg de OD e 110
mg de DVB. A solução de polimerização foi sonicada durante 5 min e introduzida no
tubo FS-PCF pré-tratado e silanizado por um sistema de enchimento pressurizado
previamente descrito por Hustoft et al. (99). Ambas as extremidades do capilar foram
fechadas com um septo de borracha e o capilar foi colocado num forno de GC a 74 °
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C durante 16 h. Após a polimerização, a coluna foi lavada com acetonitrila e seca
com N2. O comprimento da coluna PS-OD-DVB mPLOT era de 12 cm quando
incorporado no sistema AFFL. No entanto, utilizou-se uma colunas mPLOT de 5 cm
para comparação com o monólito e a coluna de SPE empacotada.
Preparou-se uma coluna monolítica PS-OD-DVB de 50 μm id de acordo com
Vehus et al. (97) e a solução de polimerização consistiu em 1 mg de LP, 50 mg de
estireno, 100 mg de DVB, 50 mg de OD, 50 mg de DMF e 250 mg de 1-decanol. As
extremidades capilares foram seladas com septos e colocadas no forno a 70 ° C
durante 2 h. A coluna foi lavada com acetonitrila e seca com N2.
Um capilar de 50 μm de id (5 cm) foi empacotado com partículas de Accucore
(2.6 μm, poro de 80 Å, da Thermo Scientific).

4.2.2.4 Preparação da coluna de PS-DVB OT
Um capilar de sílica fundida de 10 µm de id e 2 m de comprimento foi prétratado e silanizado conforme descrito anteriormente (99).
O capilar foi preenchido com uma solução desgaseificada contendo 5 mg de
AIBN, 332 mg de DMF, 1,66 g de 1-decanol, 55 mg de estireno, 55 mg de OD e 110
mg de DVB. A solução de polimerização foi sonicada durante 5 min e, introduzida no
capilar pré-tratado e silanizado por um sistema de enchimento pressurizado (99).
Ambas as extremidades do capilar foram fechadas com um septo de borracha e o
capilar foi colocado num forno a 74 ° C durante 16 h.

4.2.3 Microscopia eletrônica de varredura
As micrografias foram obtidas utilizando um FEI FEG E-SEM (Hillsboro, OR,
Estados Unidos). Um pedaço de 1 cm de cada coluna foi cortada e colocada numa
fita de carbono. As colunas foram colocadas verticalmente dentro da câmara de
amostra antes de ser utilizado o baixo vácuo. A resolução máxima das micrografias
capilares foi obtida quando se utilizou um detector de campo grande a 20,0 keV,
tamanho de ponto 4,0 e uma distância de trabalho de 12-16 mm.
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4.2.4 Sistema de column switching
A configuração de column switching inicial utilizada foi a descrita
anteriormente por Rogeberg et al. (32,92,105) utilizando uma bomba nano EASYnLC 1000 (Thermo Scientific) com eluição em gradiente em que a fase móvel A era
água acidificada com o,1% FA a 99,9% / V) e a fase móvel B foi FA / água /
acetonitrila (0,1, 10, 89,9, v / v / v), Figura 35. O volume de injeção foi de 1 μL e o
volume de amostra foi ajustado para 3 μL com fluxo de 0,5 μL min-1. A coluna de
SPE foi equilibrada com 3 μL de fase móvel A com um fluxo de 1 μL min-1, enquanto
que a coluna analítica foi equilibrada com 3 μL de fase móvel A empregando fluxo de
0,5 μL min-1. O fluxo da fase móvel através da coluna analítica foi dividida 1:25
(split), isto é, o fluxo através da coluna analítica de OT foi de 20 nL min-1. Os
compostos foram eluídos isocraticamente a 50% de fase móvel B.
A coluna SPE de 5 cm foi ligada entre duas peças T PEEK (Upchurch
Scientific, Oak Harbor, WA, EUA). A amostra foi pré-concentrada na coluna SPE
durante 3 min em um fluxo de 0,5 μL min-1. Para a ionização por electrospray (ESI)MS, utilizou-se uma agulha de nanospray (Thermo Scientific) com tubo id de 50 μm
e uma ponta nominal de 5 μm de id.

Figura 35– Desenho esquemático do sistema de column switching utilizado

Fonte: Adaptado da ref. (32,92,105)
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4.2.5 Sistema backflush de filtragem nano automática
O sistema AFFL é apresentado na Figura 36. Na posição 1, a válvula externa
é controlada por software (modelo nº: EHMA, da VICI Valco Instrument, Houston,
TX, Estados Unidos), a amostra foi carregada a partir do amostrador automático e,
então a amostra foi transferida para a etapa de filtração que ocorre através de um
filtro de aço inoxidável 2 μm de porosidade (1/16 "- screen, VICI) e então a préconcentração utilizando uma coluna SPE ( FS-PCF (PS-OD-DVB)), Figura 36 posição 1.
Numa segunda etapa, a válvula é comutada para a posição 2, o filtro de aço
inoxidável é lavado no modo backflush (tornando-o pronto para uma nova injeção) e
os compostos retidos na coluna SPE são transferidos para a coluna OT para
separação e subsequente detecção por MS. O fluxo foi o mesmo que no sistema de
column switching demonstrado anteriormente.

Figura 36- Desenho esquemático do sistema de filtragem automática nano e filtro backflush

4.2.6 Preparação de amostras de água de um rio local
As amostras de água foram retiradas de um rio local em Oslo, Noruega
(coordenadas GPS: 59 ° 56'33.7 "N 10 ° 43'05.5" E). As amostras de água foram
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coletadas em garrafas plásticas de 200 mL que foram pré-enxaguadas várias vezes
com água do tipo 1 em laboratório e foram lavadas três vezes com água da amostra
no local antes da coleta.

4.2.7 Detecção por espectrométrica de massa
Utilizou-se uma fonte de ion nanospray FlexTM (nanoESI) acoplada a um
espectrômetro de massa triplo quadrupolo QuantivaTM da Thermo Scientific no
modo MS, MS/MS e positivo. As energias de colisão otimizadas, os íons pai e filho
para SMZ e n-SMZ estão listados na Tabela 13.

Tabela 12 - As energias de colisão otimizadas para os íons pai e filho para SMZ e n-SMZ

Compostos [M+H]+

SPY

SDZ
SMZ

SMT
n-SPY

n-SDZ
n-SMZ

n-SMT

250

251

254

279

292

293

296

321

SRM

Lentes RF Energia de
(V)

colisão (V)

Tempo de
retenção
(min)

250 > 92

60

29,6

9.49

250 > 184

60

19,6

9.54

251 > 92

55

29,1

9.49

251 > 108

55

26,6

9.54

254 > 92

59

29,6

9.52

254 > 108

59

26,6

9.52

279 > 92

95

32,6

9.44

279 > 124

95

26,6

9.39

292 > 65

109

41,6

9.46

292 > 226

109

20,6

9.34

293 > 92

68

40,6

9.44

293> 108

68

30,1

9.52

296 > 92

59

29,6

9.51

296 > 108

59

26,6

9.51

321 > 65

84

49,1

9.59

321 > 106

84

30,6

9.59
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4.3 Resultados

4.3.1 Morfologia da coluna PLOT PS-DVB
Foram preparadas colunas PLOT com base no polímero PS-DVB. A Figura 37
mostra uma imagem SEM de uma das colunas PLOT PS-DVB preparadas. A
espessura da camada porosa é de cerca de 0,75 μm - 1 μm para todas as colunas
preparadas. Para todas as colunas, as dimensões dos capilares de sílica fundida
utilizados foram de 10 μm id x 2 m obtendo colunas com baixa backpressure.

Figura 37 - Imagens de MEV da coluna PS-DVB PLOT. As quantidades dos reagente utilizados
para a preparação da coluna foram 15% de estireno, 15% de DVB, 70% de etanol e 1% de AIBN
utilizando 16 horas de polimerização a 74 ° C. O comprimento da coluna de foi de 200 cm.

4.3.2 Avaliação de coluna PLOT PS-OD-DVB
4.3.2.1 Composição dos reagentes utilizados para preparar coluna
PLOT PS-OD-DVB 10 µm id
A preparação de colunas PLOT requer uma mistura homogênea dos
monômeros, agente porogênico e iniciadores. As percentagens entre porogênicos e
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monômeros foram exploradas para se obter a coluna PLOT PS-OD-DVB. As
concentrações escolhidas como ponto de partida foram uma razão de monômero e
agente porogênico de 60/40, conforme demonstrado na Tabela 12 (Materiais e
métodos). Parâmetros como temperatura (74 ° C) e tempo de polimerização (16
horas) foram mantidos constantes.
A Figura 38 mostra as diferentes morfologias das colunas preparadas
utilizando diferentes proporções de monômero e agente porogênico. As colunas a, b
e c apresentaram grandes glóbulos. Ao aumentar a quantidade de porogênico foi o
ponto principal para obter uma estrutura PLOT e também, a quantidade de DMF
contribuiu para obter PS-OD-DVB.
A melhor composição para obter uma coluna PS-OD-DVB foi a de 2,5% de
estireno, 2,5% de 1-octadeceno, 5% de DVB, 75% de 1-decanol e 15% de DMF.
Esta composição foi utilizada para avaliar a repetibilidade da coluna PLOT de PSOD-DVB, sendo preparada em sextuplicata confirmando a repetibilidade da
morfologia.
A preparação e avaliação de colunas PLOT de PS-OD-DVB foram obtidas a
fim de avalia-las no preparo de amostra automatizado para LC miniaturizada. Uma
alternativa promissora aos formatos convencionais de colunas PLOT é o uso de
colunas capilares tubulares abertas constituídas de múltiplos canais (mPLOT).
Alguns estudos têm empregado fibras de cristal fotônico de sílica fundida como um
novo formato. Esta abordagem pode ser aplicada como coluna PLOT como capilares
seletivos de micro-extração para separações LC.
Brett et al. (103) prepararam coluna PLOT PS-DVB em um capilar de fibra de
cristal fotónico para micro-extração capilar e cromatografia capilar para a
determinação de hidrocarbonetos poliaromáticos em amostras de água. Obtiveram
recuperação de extração de 77-103%, demonstrando que colunas PLOT utilizando
este tipo de capilar aumenta a superfície e portanto, adequado para ser utilizado no
preparo da amostra.
Com base nos resultados de Brett et al (103) e no bom desempenho da
coluna PS-OD-DVB optou-se por explorar uma coluna mPLOT PS-OD-DVB no
preparo de amostras on-line em combinação com coluna analítica OT do tipo PLOT
PS-DVB.
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Figura 38 - Imagens SEM das estruturas produzIDas utilizando diferentes percentagens de
monômero/ solvente para obter uma coluna OT PS-OD-DVB. As quantidades de produto
químico utilizadas para todas as colunas são mostradas na figura. 1% em peso de AIBN em
relação aos monômeros e 16 horas de polimerização a 74 ° C. O comprimento do capilar
para a polimerização foi de 20 cm.
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4.3.3 Avaliação de colunas tubulares abertas no preparo de amostra e na
separação de sulfonamidas e seus metabólitos
Para avaliar o potencial da coluna mPLOT como coluna SPE num sistema OT
on-line, o desempenho das SPEs mPLOT foi comparado com as SPE empacotadas
e monolíticas. Para o acoplamento on-line com a coluna analítica OT, foram
investigadas três colunas SPE, utilizando SMZ e n-SMZ como compostos de teste.
Primeiramente foi utilizada uma coluna SPE monolítica PS-OD-DVB de 50 μm
id; este monolito de polímero orgânico é adequado para acoplamento com colunas
analíticas do tipo OT para moléculas de elevada massa moleculares, e peptídeos
(32,92,95,106). Para SAs e seus metabólitos, no entanto, os picos resultantes foram
largos e difíceis de integrar (Figura 39 (a)). Isso talvez não seja tão surpreendente, já
que monolitos orgânicos tradicionalmente não foram muito adequados para
pequenas moléculas (embora existam exceções (23,27)).
A segunda coluna avaliada foi uma coluna SPE de 50 μm de ID x 5 cm C18
(Accucore, núcleo com 2,6 μm de diâmetro de partícula), Figura 39 (b). A coluna
proporcionou picos com parâmetros cromatográficos aceitáveis (picos simétricos e
com wh aceitável), mas devido à backpressure elevada da coluna resultou no
rompimento das conexões "nanofluídicas" e / ou tempos de carregamento de
amostras muito longos devido a necessidade de utilizar taxas de fluxo reduzidas (a
fim de diminuir a pressão). Um problema adicional era que a coluna de SPE
empacotada não permitia o modo backflush, pois o empacotamento seria modificado
uma vez que a coluna continha apenas um frit na frente da mesma; isso
desqualificaria o uso do sistema AFFL (Figura 1), o que pode diminuir
significativamente a robustez do sistema(107,108,109).
AFFL permitiu uma análise muito robusta usando colunas LC de capilaridade
maior / nano para uma gama de aplicações (99,107,110). No entanto, se um dos
buracos da mPLOT SPE estivessem entupidos, então ainda haveria 83 canais
totalmente operacionais. Isto prolongaria a vida útil da SPE, mas acabará por ser à
custo da eficiência da coluna. Para implementar o uso da mPLOT SPE na válvula de
10 vias no sistema AFFL, foi necessário um capilar de 12 cm de comprimento.
A Figura 39 (c) mostra o polímero PS-OD-DVB preparado em uma fibra de
cristal multi-furos (mPLOT) com 84 canais, em que cada canal é 9 μm id com uma
espessura de camada polimérica de ≈0,7 μm. A coluna mPLOT SPE apresentou
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uma baixa backpressure (35 bar a 0,5 μL min-1 com a fase móvel de préconcentração), permitindo a pré-concentração da amostra em elevado fluxo e
proporcionando uma cromatografia satisfatória.
A área de superfície relativamente grande da coluna mPLOT SPE de 12 cm
de comprimento contendo 84 canais (a 9 μm id) permitiu a injeção de volume
bastante grande para um sistema miniaturizado. O volume total neste formato capilar
com um comprimento de 12 cm era de cerca de 640 nL, o que é quase 70 vezes
superior ao de uma coluna de 10 μm de id do mesmo comprimento (9,4 nL).

Figura 39 - Desempenho cromatográfico ao injectar 1 μL de 10 pg μL-1 de SMZ ( m / z 254 ->
m / z 92, m / z 108) e n-SMZ (m / z 296 -> m / z 92, m / Z 108) numa coluna de 50 μm x 5 cm
PS-OD-DVB monolítica (a), 50 μm x 5 cm empacotado Accucore (b) e uma (84x9 μm) x 5 cm de
coluna mPLOT SPE (c) acoplada a uma coluna de separação PS-DVB OT de 10 μm x 2 m. Os
analitos foram detectados por um MS triplo quadrupolo em modo MS / MS.

No entanto, dentre as variantes de colunas tubulares abertas em LC a
robustez é geralmente, sem dúvida, um problema. As colunas OT podem conter
glóbulos (99) que reduzem localmente o id na coluna OT. As partes estreitas
resultantes podem ser facilmente entupidas por partículas presentes nas amostras
(33). Isso foi realmente constatado em nosso estudo; após algumas injeções de
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soluções-padrão, a coluna mPLOT SPE e a coluna de separação OT obstruíram
(possivelmente devido à particulas no sistema) e não foram possíveis reutilizações
mesmo depois de extensas tentativas de voltar a desobstruir as colunas. Para
superar esta clara desvantagem das colunas tubulares estreitas abertas,
incorporamos um sistema de filtragem on-line, o sistema AFFL anteriormente
descrito [26] para assegurar que as partículas não entrariam na coluna mPLOT-SPE
e na coluna OT (Figura 36).
Para demonstrar o efeito benéfico do sistema AFFL, a água de um rio local foi
recolhida e fortificada com 100 ng mL-1 de SMZ e n-SMZ. Estas amostras contêm
possivelmente partículas que poderiam obstruir a SPE e a coluna de separação sem
o sistema AFFL incorporado. A pressão da bomba easy NLC™ durante o a préconcentração da amostra foi monitorada para detectar a possível obstrução da SPE
mPLOT pelas partículas na amostra. Com 21 injeções de água fortificada, não foi
observada elevação da pressão (<1 bar), nem sobre o mPLOT SPE (Figura 40,
pontos em azul) nem sobre a coluna de separação OT (Figura 40, pontos de dados
laranja).

Figura 40 - Monitoramento da backpressure da bomba durante o carregamento da amostra e
quando a análise é iniciada para 21 injeções de amostras de água com o AFFL incorporado no
sistema column switching. Incluem-se os cromatogramas da primeira, décima e vigésima
injeção. O volume de injeção foi de 1 μL de 100 ng mL-1 de SMZ (m / z 254 -> m / z 92, m / z
108) e n-SMZ (m / z 296 -> m / z 92, m / z 108) .

Capítulo 4 - Emprego de colunas tubulares abertas do tipo PLOT no preparo de amostra e separação
de sulfonamidas e seus metabólitos
94

O desvio padrão relativo do tempo de retenção das sulfonamidas mostradas
era de 0,4% e a largura média do pico a metade da altura do pico era de 24
segundos (Tabela 13), ilustrando que o sistema era robusto e que a cromatografia
era repetida de injeção para injeção.

Tabela 13 – Tempo de retenção e W 0.5 para SMZ e n-SMZ em 20 injeções sucessivas

Tempo de retenção

w0.5 (s)

(min)

Injeções
SMZ

n-SMZ

SMZ

n-SMZ

1

9,59

9,53

24

25

2

9,55

9,5

25

23

3

9,6

9,53

26

22

4

9,6

9,55

24

24

5

9,54

9,53

24

24

6

9,59

9,53

20

27

7

9,49

9,45

24

23

8

9,52

9,46

25

24

9

9,49

9,45

24

23

10

9,54

9,48

36

26

11

9,47

9,45

22

24

12

9,52

9,46

25

22

13

9,52

9,46

22

22

14

9,55

9,5

24

25

15

9,55

9,56

25

23

16

9,54

9,51

26

24

17

9,52

9,5

25

23

18

9,55

9,5

24

24

19

9,55

9,55

24

25

20

9,55

9,53

21

25

A Figura 41 mostra que a coluna mPLOT reteve a SMZ e n-SMZ ao injetar 1,
3 e 10 μL de amostra de água de rio com 100 ng mL-1 de SMZ e 100 ng mL-1 de n-
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SMZ. Não foi observada diferença significativa em termos de largura de pico (w0,5)
em relação às injeções maiores que 1µL.

Figura 41 - Formato de pico quando se injetou 100 ng / mL de SMZ ( m / z 254 -> m / z 92, m / z
108) e n-SMZ (m / z 296 -> m / z 92, m / z 108). Adicionado à amostra de água de rio em
diferentes volumes de injeção (1 μL, 3 μL e 10 μL).

4.4 Conclusões

Nós demonstramos que os capilares tubulares abertos compostos por
multicanais (FS-PCF (PS-OD-DVB)) constituem um novo formato como colunas
SPE, para uma eficiente pré-concentração on-line de pequenas moléculas antes da
separação em colunas tipo PLOT. O risco de entupimento desses canais muito
estreitos foi abordado através da incorporação de um sistema AFFL, e estes
resultados mostram uma nova estratégia sugerindo que a análise baseada em
colunas OT pode ser bastante robusto e com capacidade imensurável. As próximas
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etapas serão avaliar várias fases estacionárias para colunas PLOT para otimizar as
eficiências de separação, já que o desenvolvimento da coluna OT está ressurgindo
com um novo potencial (97,111).

Capítulo 5
CAPÍTULO 5 -

CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS
FUTURAS

5.1 Conclusão

Dentre os sorventes sintetizados os sorventes preparados pela metodologia
sol-gel apresentou maior eficiência para a extração das sulfonamidas. Os resultados
obtidos mostraram que o uso de líquidos iônicos suportados em materiais sólidos
utilizando a metodologia sol-gel é uma alternativa promissora e que deve ser melhor
explorada a fim de obter materiais com maior capacidade adsortiva
Além disso, o tipo de agente catalisador influência na morfologia do material,
uma vez que o uso de catalisador básico resultou em partículas de tamanhos
regulares e porosidade adequada para ser utilizado como sorvente no preparo de
amostras.
O sorvente baseado em IL sintetizado via catálise básica utilizado como fase
extratora no preparo de amostra complexas, empregando o método SPE on-line-LCESI-TOF/MS apresentou bons resultados comparados ao da literatura.
Ainda explorando o preparo de amostra automatizado, uma nova vertente e
inovadora foi explorada empregando um novo formato como colunas SPE, capilares
tubulares abertos compostos por multicanais (FS-PCF (PS-OD-DVB)), para uma
eficiente pré-concentração on-line de pequenas moléculas antes da separação em
colunas tipo PLOT.
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Neste contexto, a aplicação de colunas PLOT para a separação de
compostos de baixa molecular demonstram que essas colunas também podem ser
empregadas para a análise destes compostos abrindo assim uma tendência que
ainda deve ser melhor explorada.

5.2 Contribuições e Limitações

Apesar das dificuldades encontradas para obtenção de um sorvente
superficialmente modificado por líquido iônico para análise de SAs com elevada
eficiência de extração, através das sucessivas sínteses foi possível avaliar melhor a
metodologia sol-gel empegando diferentes tipos de catalisadores.
As colunas FS-PCF (PS-OD-DVB) embora a fácil preparação o seu uso para
análise direta de amostras ocorre entupimento devido a morfologia das colunas
PLOT, nesta vertente pouco se tem discutido na literatura sobre este fator sendo
assim um fator que deve ser melhor explorado.

5.3 Trabalhos Futuros

As fases do tipo zwiteriônicas serão melhor investigadas para outras classes
de compostos. Além disso, novas colunas PLOT com diferentes fases estacionárias
utilizando materiais como grafeno, líquidos iônicos entre outros grupos funcionais
serão testados.
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