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Resumo 
Um sistema de cromatografia a gás dedicado à determinação de gases de 

efeito estufa foi otimizado para proporcionar maior produtividade e 

amostragem direta dos vials utilizados na coleta de ar em campo. A 

adaptação de um injetor automático às necessidades específicas desta 

aplicação e o ajuste das condições cromatográficas ideais permitiram uma 

redução de cerca de 30% no tempo de análise. A confiabilidade dos 

resultados obtidos com este sistema cromatográfico foi comprovada por 

uma boa repetitividade de área, linearidade, eficiência de separação e 

baixos limites de detecção e quantificação. 

Conclusão 
Os bons resultados obtidos para a repetitividade de área, 

linearidade, eficiência de separação entre os analitos, limites de 

detecção e quantificação comprovam que o TRACE 1300 Series 

GC, na configuração apresentada neste trabalho, é um sistema 

perfeitamente adequado para a análise de gases de efeito estufa.  Resultados 
As misturas de GEE padrões foram analisadas em triplicata para a 

avaliação de alguns parâmetros de validação do sistema cromatográfico 

(Tabela 1). A Figura 5 apresenta dois cromatogramas típicos de uma 

mistura dos GEE analisados. 

Na Figura 9 estão apresentados dois cromatogramas de uma amostra de 

gases ruminais e na Tabela 2 as concentrações quantificadas nesta 

amostra. 

Tabela 1. Repetitividade de área, linearidade, limites de detecção e 

quantificação, determinados a partir de quatro misturas de GEE (n = 3). 

Tabela 2 – Tempo de retenção, área, altura e concentração de N2O, CH4 e CO2 

em amostra de gases ruminais.  

Introdução 
As concentrações dos gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera são 

usualmente determinadas por cromatografia a gás e empregadas no cálculo 

das taxas de emissão ou absorção. Os GEE considerados nas estimativas 

de emissão são: dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano 

(CH4), hidrofluorocarbonetos (HFC), perfluorocarbonetos (PFC) e  

hexafluoreto de enxofre (SF6). Por causa das suas propriedades físico-

químicas diferentes, os GEE são analisados com o emprego de detectores 

cromatográficos distintos. O CH4 e o CO2 convertido a CH4 são usualmente 

determinados com o detector de ionização em chama (FID) e o N2O e os 

flúor derivados com o detector de captura de elétrons (ECD). Embora a 

cromatografia em fase gasosa seja altamente confiável e adequada para a 

separação, detecção e quantificação dos GEE, esta técnica impõe 

limitações quanto ao número de amostras que podem ser analisadas em um 

curto período de tempo. 

Este trabalho apresenta um sistema cromatográfico automático 

desenvolvido especificamente para a determinação de GEE, capaz de 

analisar grandes lotes de amostras de ar e reduzir significativamente o 

tempo de análise. O sistema é composto por um amostrador automático, um 

conjunto de válvulas de acionamento programado, um metanador e os 

detectores FID e µECD. 

Figura 3. Esquema da configuração do TRACE 1300 Series GC para a análise de CO2, 

CH4, N2O e SF6. Etapa 1: carregamento da amostra no loop; Etapa 2: transferência da 

amostra para a pré-coluna. EPC: controlador de pressão. 

Princípio da operação (Figura 3) 

Etapa 1: as válvulas V1 e V2 estão na posição de carregamento dos 

loops; o amostrador automático TriPlus RSH com seringa gas tight faz a 

introdução da amostra de ar no sistema.  

Etapa 2: as válvulas V1 e V2 são acionadas e as alíquotas de amostra 

em cada loop são varridas simultaneamente para dentro das pré-colunas. 

Após um determinado intervalo de tempo, as válvulas V1 e V2 são 

acionadas novamente e o fluxo de gás nas pré-colunas é invertido 

(backflush), varrendo para fora do sistema o vapor d’água e outros 

componentes da amostra ainda presentes nas pré-colunas.  

As frações da amostra que eluiram das pré-colunas antes do backflush 

são arrastadas para dentro das colunas analíticas onde os GEE serão 

separados.  

Na coluna analítica do canal (a) o CH4 é separado do CO2, sendo este 

último convertido a CH4 no metanador. O FID detecta o CH4 originalmente 

presente na amostra e o CH4 produto da metanação do CO2 como dois 

picos com tempos de retenção diferentes. No canal (b), a válvula de 

quatro vias V3 é acionada na Etapa 2 juntamente com as válvulas V1 e 

V2, enviando para o vent o oxigênio do ar. Em seguida, a posição da 

válvula V3 é invertida, permitindo que o N2O e o SF6, separados na 

coluna analítica, cheguem ao µECD. 

O acionamento das válvulas é automático e controlado pelo software 

através de uma tabela de eventos definida no método analítico. 
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Parte Experimental 

Instrumentação  

Cromatógrafo a gás TRACE 1300 Series GC (Thermo Scientific) com 

substituição do injetor SSL convencional por uma porta de injeção com 

septo. Uma válvula para purgar os loops com hélio evita o carryover 

(solução exclusiva do TRACE 1300 Series GC).  

Forno auxiliar TRACE 1310 (Thermo Scientific) acoplado ao cromatógrafo, 

no qual são instaladas válvulas e pré-colunas. Figura 1-a e 1-b. 

Configuração do Sistema Cromatográfico 

O TRACE 1300 Series GC nesta aplicação é configurado com dois canais 

de separação e detecção [Figura 3-(a) e 3-(b)]. Cada canal é composto por: 

loop de amostragem de 1 mL; pré-coluna Hayesep T; válvula Valco de 10 

vias e colunas analíticas. Além desses componentes comuns, os dois canais 

se diferenciam por: 

Canal (a): coluna Hayesep Q para separação do CH4 e CO2; metanador; FID.  

Canal (b): coluna Hayesep D para separação do N2O e SF6; válvula Valco de 4 

vias; µECD.  

Amostra e padrões 

Quatro misturas gasosas de concentrações diferentes e conhecidas de 

padrões de CO2, CH4, N2O e SF6 em hélio (Tabela 1), preparadas pela 

White Martins e fornecidas pela Embrapa São Carlos foram analisadas 

para construção de curvas analíticas. 

Uma amostra de gases ruminais de gado bovino foi analisada pelo método 

de padronização externa. 

Figura 5. Cromatogramas de uma mistura de padrões de GEE 

analisada na configuração da Figura 3. 

GEE 
Repetitividade 

DPR % (n=3) 

Linearidade 

(R2) 
LD LQ 

CO2 0,8 0,9992 7,432 ppm 74,32 ppm 

CH4 0,8 0,9990 0,056 ppm 0,56 ppm 

N2O 0,8 0,9959 32,76 ppb 327,6 ppb 

SF6 1,4 0,9994 4,35 ppt 43,5 ppt 

Figura 7. Cromatogramas de misturas de padrões de GEE em 

baixas concentrações: (a) 32,76 ppb de N2O; (b) 0,056 ppm de CH4 

e 7,432 ppm de CO2. 

Figura 8. Cromatogramas de misturas de padrões de GEE com 

baixas concentrações de SF6: (a) 100 ppt (b) 4,35 ppt. 

Figura 9. Cromatogramas de uma amostra de gases ruminais.  

ECD 

TR min Área kHz*min Altura kHz Concentração 

N2O 4,50 0,014 0,090 337,4 ppb 

FID  

CH4 1,25 0,242 2,044 2,82 ppm 

CO2 2,96 79,722 187,742 981,1 ppm 

Figura 1. (a) TRACE 1300 Series GC conectado ao Forno Auxiliar TRACE 1310 (Thermo 

Scientific); (b) Visão interna do Forno Auxiliar. 

(a) (b) 

Amostrador automático Triplus RSH 

(Thermo Scientific) adaptado para injetar 

gases contidos em vial LABCO de 12 ml. 

Esta adaptação foi feita pela 

customização do software e possibilitou a 

automação completa da determinação de 

GEE e a redução do tempo de análise.  

Figura 2. O TriPlus RSH é 

compatível com todos os vials 

LABCO. 

A Figura 4 apresenta uma configuração em que um TCD é instalado em 

série com o FID, para a determinação do oxigênio e nitrogênio do ar. Uma 

coluna de peneira molecular 5A é empregada para a separação do O2 e  

N2 que são detectados no TCD. Em seguida, a válvula V4 é invertida e a 

fração da amostra que contém CO2 e CH4 elui diretamente ao detector 

TCD sem passar pela coluna 5A. O CO2 gera sinal nos dois detectores 

(FID e TCD). Se a concentração de CO2 na amostra é baixa, sua 

quantificação é feita pelo sinal do FID, porém se a concentração de CO2 

supera a faixa de linearidade do FID, sua quantificação é feita pelo sinal 

do TCD. 

Esta configuração do cromatógrafo com três detectores desenvolvida 

pela Thermo Scientific possibilita a análise completa de uma amostra de 

ar com apenas uma injeção. 

Figura 4. Esquema da configuração do TRACE 1300 Series GC 

para a análise de CH4, N2O, SF6 e de altas concentrações de CO2, 

O2 e N2. PM: peneira molecular. 

Condições Cromatográficas Empregadas  

Purga dos loops: 20 mL/min de He por 12 s 

Temperatura do forno principal: 50°C 

Temperatura do forno auxiliar: 50°C isoterma 

Gás de arraste: hélio, vazão: 18 ml/min 

Detector 
Temperatura 

(⁰C) 

Vazão de gases 

(mL/min) 

FID 250 
350 (ar sintético) / 25 

(H2) / 12 (N2 make up) 

µECD 350 30 (N2 make up)* 

TCD 110 1,0 (N2 make up)  

*O µECD da Thermo Scientific emprega N2 grau ECD 

como gás de make up ao invés da mistura argônio-metano.  

O uso do N2 diminui o custo de análise, elimina a 

dificuldade da aquisição de gases especiais, ao mesmo 

tempo em que mantém a máxima sensibilidade. 

Hayesep é marca registrada da Restek Co. Todas as outras marcas são de propriedade da Thermo 

Fisher Scientific e de suas subsidiárias, a menos que indicado em contrário. 

Figura 6. Curva analítica do CH4 

como exemplo da adequação da 

função linear. 


