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Tabela 1. Visão geral da retenção de oxy-PAHs, massas moleculares e m/z mais abundante observado; t (UV): tempo de retenção no detector UV (vide figura 2), 
MW: peso molecular, +/-: modo positivo/negativo, n.d.: não detectado. m/z em parênteses é pouco detectável a partir de verificações completas, mas 
detectáveis em verificações SIM, os campos preenchidos em azul indicam os melhores resultados de detecção por MS para cada composto (consultar também a 
figura 4).
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