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“Festina Lente.”
(Apressa-te devagar!)

Caius Augustus

“Vaidade
das
vaidades, diz o Eclesiastes,
vaidade das vaidades! Tudo é
vaidade!”
Livro do Eclesiastes 1,2
“Há uma peste no
homem, é a pretensão de saber
alguma coisa.”
Montaigne – Ensaios, 1580.

“If you can meet

with Triumph and Disaster
And treat those
two impostors just the same”
Rudyard Kipling - If
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RESUMO
Antunes Junior, O. Novos Dispositivos de Extração e Pré-Concentração para
Eletroforese Capilar Utilizando Membranas Microporosas ou Processos
Eletroquímicos e sua Potencialidade na Análise de Aminas e Metais. 2008. 130p. Tese
(Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Química (Química Analítica). Instituto de
Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.
A eletroforese capilar (CE) é uma técnica de separação eficiente, que tem merecido
grande atenção nas últimas duas décadas, e que oferece soluções analíticas alternativas
ou complementares à cromatografia líquida num número crescente campos de aplicação,
incluindo análises de fármacos, compostos biológicos e biogênicos, dentre outros. Entre as
vantagens comparativas da técnica figuram separações mais rápidas com pequeno
dispêndio de amostras, solução tampão (e solvente orgânico, se usado), baixo custo de
operação e manutenção. Todavia, a exigüidade de amostra no capilar tem como reflexo, via
de regra, limites de detecção menos favoráveis que os da HPLC, uma limitação significativa
na análise de traços, suplantável por técnicas e procedimentos de extração/acumulação
prévia dos analitos.
Nesta tese concebeu-se e implementou-se a combinação inédita entre a CE e a préconcentração eletroquímica de metais. Novos dispositivos para extração líquido/gás/líquido
mediada por membranas microporosas também foram propostos e aplicados à analise de
aminas voláteis, sempre utilizando detector de condutância medida sem contato direto com
a solução (C4D, contactless capacitively coupled conductivity detection). Primeiramente,
sem recorrer à preconcentração, definiu-se condições de análise para 16 aminas
(metilamina,
butilamina,

dimetilamina,
hexilamina,

trimetilamina,

DMAE,

propilamina,

etanolamina,

n-butilamina,

dietanolamina,

s-butilamina,

trietanolamina,

t-

1,3-

diaminopropano, 1,4-diaminobutano, 1,5-diaminopentano e 1,6-diaminohexano) juntamente
com íon amônio, e, para análise de de 9 metais (Tl+, Cd2+, Pb2+, Cr3+, Zn2+, Ag+, Cu2+, Co2+
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e Ni2+). Um método completo para análise de dimetilaminoetanol em formulações
cosméticas por CE-C4D foi desenvolvido e validado.
Os estudos de extração e pré-concentração líquido/gás/líquido foram realizados
utilizando filamento oco de Oxyphan preenchido com solução coletora. Foi construída cela
para extração gasosa constituída de recipiente fechado no qual se introduz amostra com
analitos

voláteis,

ou

volatilizáveis

pela

adição

de

reagente

e/ou

aquecimento

(pervaporação). A bobina coletora de filamento oco preenchido com solução coletora foi
montada na parte interna da tampa da cela. Testes realizados com amostras de tecidos de
peixe demonstraram o funcionamento do sistema, que poderá ser aperfeiçoado e aplicado,
por exemplo, à análise de aminas biogênicas primárias de baixo peso molecular,
indicadoras de decomposição de certos alimentos.
Criou-se também extrator microvolumétrico em que o filamento de Oxyphan é
montado concentricamente no interior de um capilar de sílica fundida, para realização de
estudos de extração líquido/gás/líquido em fluxo. Um sistema em fluxo compreendendo
válvulas e microbombas foi montado e colocado sob controle de um programa de
computador (Labview), que, entre outras funções, controla o deslocamento da solução
coletora exposta no filamento oco (13 µL) até o ponto exato da interface em que se dá a
injeção no capilar da CE.
Pela primeira vez recorreu-se à acumulação eletroquímica (ECPC) de analitos num
sistema FIA-CE-C4D – uma configuração baseada inteiramente na eletroquímica –, visando
expandir os limites de detecção das determinações e eliminar interferência de matriz por
troca de meio. Implementou-se a pré-concentração catódica seguida de redissolução
anódica com uma célula eletroquímica especial, em que o capilar da eletroforese é
posicionado junto ao eletrodo de trabalho, feito de ouro obtido a partir de CD’s graváveis.
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Uma célula microfluídica ECPC-FIA-CE-C4D também foi construída. Tomando íons Cu2+
como sistema modelo, demonstrou-se o aumento do sinal referente aos íons cobre(II) no
eletroferograma para tempos crescentes de acumulação eletroquímica. Para a solução de
alto teor salino contendo mistura dos íons Cd(II), Pb(II), Zn(II) e Cu(II), comprovou-se a
eliminação da interferência da matriz por troca de meio antes da redissolução anódica. Os
testes iniciais indicam que os novos dispositivos e sistemas propostos nesta tese para uso
em conjunto com a CE têm potencialidade para desencadear novas pesquisas,
desenvolvimento de métodos e aplicações, sendo passíveis também de miniaturização e
automação.

Palavras-chave: Eletroforese Capilar de Zona; Extração Gás-Líquido; Extração LíquidoLíquido; Voltametria de Redissolução Anódica; Aminas Biogênicas; Análise de Metais.
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