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Objetivo 
Demonstrar a adequação do novo módulo de injeção PTV-
backflush Thermo Scientific™ Instant Connect para laboratórios 
de testes analíticos que desejam aumentar a capacidade de 
processamento de amostras e melhorar a robustez do método. 

Introdução
Os laboratórios de testes analíticos requerem a capacidade de 
analisar um grande número de amostras todos os dias, tanto 
para a triagem quanto para a quantificação de analitos-alvo 
específicos. No entanto, esses analitos estão frequentemente 
presentes em matrizes complexas, como alimentos ou 
combustível, que contêm muitos outros compostos que podem 
afetar adversamente o intervalo de manutenção de rotina, 
reduzindo a capacidade de processamento geral do laboratório 
e aumentando o custo por amostra. 

Para superar os efeitos prejudiciais da matriz na 
instrumentação durante essas análises, vários passos são 
tomados, muitas vezes incluindo procedimentos rigorosos 
de limpeza da amostra, como extração em fase sólida 

(SPE). No entanto, a SPE pode apenas reduzir a matriz, 
e alguns compostos indesejados e de alto ponto de ebulição 
geralmente permanecem nas amostras. Além disso, para 
algumas amostras, não pode haver a limpeza, de modo 
que é necessária uma abordagem alternativa para melhorar 
a robustez do método. 

Um método alternativo é usar o backflush da coluna de GC, 
que funciona revertendo o fluxo de gás de arraste através da 
coluna capilar em um tempo específico da análise definido 
pelo analista, geralmente após a eluição do último composto 
de interesse. 

No entanto, a tecnologia de backflush tem sido historicamente 
difícil de adotar e usar, pois nem sempre é fácil de usar ou 
robusta e geralmente requer um gás auxiliar, adicionando 
complexidade à configuração do GC. Isso é particularmente 
problemático para laboratórios de testes analíticos nos quais 
a robustez e a capacidade de processamento de amostras são 
essenciais para o sucesso do negócio e nos quais os analistas 
precisam instalar e usar o sistema rapidamente com o mínimo 
de treinamento. 
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Aqui descrevemos um novo dispositivo de injeção de 
backflush, com um design robusto, que é fácil de implementar 
e usar com o GC Thermo Scientific™ TRACE™ série 1600. 

Configuração e controle 
O módulo de injeção PTV-backflush Thermo Scientific Instant 
Connect pode ser configurado como backflush de pré-
coluna, pós-coluna ou coluna intermediária com o uso de 
um dispositivo microfluídico da Thermo Scientific baseado na 
tecnologia SilFlow™, que é facilmente acessível, encaixando-
se perfeitamente dentro do forno de coluna. O controle 
pneumático é totalmente integrado ao módulo de injeção 
PTV, eliminando a complexidade e o custo de um módulo de 
gás auxiliar adicional e facilitando a configuração do método 
fácil graças à pressão autoajustável durante o backflush. 
Na configuração de pré-coluna (Figura 1A), é feita uma injeção 
a partir da entrada em uma pré-coluna, normalmente uma 
coluna de proteção desativada vazia, antes de passar para 

Figura 1. Esquema do PTV-backflush para a configuração de pré-
coluna (A) e a configuração de pós-coluna (B) 

a coluna analítica. Nesta configuração, a matriz mais pesada 
indesejada permanece dentro da pré-coluna, enquanto os 
analitos de interesse passam para a coluna analítica. À medida 
que o backflush é ativado e a temperatura do forno aumenta, 
os contaminantes da matriz, ainda na pré-coluna, passam 
por uma reversão no fluxo da coluna e, em seguida, são 
retornados pela entrada e expulsos através da linha de split. 
Impedir que os compostos de alto ponto de ebulição entrem na 
coluna analítica tem um efeito duplo: um tempo de execução 
mais curto e uma vida útil estendida da coluna com um maior 
tempo de atividade do instrumento entre as operações de 
manutenção. Como benefício adicional, o PTV é aquecido 
a uma temperatura mais alta durante a etapa de limpeza por 
backflush para reduzir ainda mais a contaminação da matriz, 
deixando a entrada mais limpa para a próxima injeção. 

Na configuração de pós-coluna (Figura 1B), é feita uma injeção 
a partir da entrada diretamente na coluna analítica, antes de 
passar pelo dispositivo microfluídico de backflush e depois em 
um estreito restritor pós-coluna que leva a um detector. Nesta 
configuração, quando o backflush é ativado, os compostos 
mais pesados que permanecem na coluna analítica são 
retornados à entrada e expelidos novamente através da linha 
de split. Este modo realiza o backflush de toda a coluna 
analítica e é útil para os casos em que há contaminação da 
matriz em toda a faixa de pontos de ebulição, que precisa ser 
separada dos analitos-alvo antes do backflush. Este modo 
é frequentemente usado com a espectrometria de massa para 
proteger a fonte de íons da contaminação desnecessária, 
estendendo ainda mais o tempo de atividade e a robustez 
do método. 

Uma configuração intermediária é representada pelo 
backflush da coluna intermediária, em que a pré-coluna vazia 
é substituída por um pequeno pedaço de coluna analítica. 
Esta configuração torna mais fácil encontrar o tempo certo 
de backflush graças à separação aprimorada na pré-coluna 
enquanto permite a substituição conveniente da pré-coluna 
como manutenção regular, preservando a vida útil da 
coluna analítica. 

Figura 2. Imagem mostrando o módulo de PTV-backflush iConnect (A) 
e o dispositivo microfluídico instalado no forno do GC (B) 
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O módulo de PTV-backflush iConnect é facilmente controlado 
no Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS. O tempo do 
backflush é configurado nas configurações do método do 
instrumento para o PTV como parte da etapa de limpeza. 
O tempo de início do backflush é determinado pelo tempo 
de transferência, além do tempo de injeção e o tempo para 
atingir a temperatura de transferência (Figura 3). Isso pode ser 

facilmente visualizado exibindo o gráfico do programa de fase, 
um exemplo mostrado na Figura 4. O tempo de transferência 
é inicialmente ajustado experimentalmente, geralmente em 
incrementos de 0,5 min e, finalmente, reduzido a incrementos 
de 0,01 min, fornecendo tempos de corte suficientemente 
precisos e reprodutíveis que dividirão os picos acentuados de 
grau de GC pela metade. 

Figura 3. Captura de tela da página do método PTV no Chromeleon CDS, com um tempo de início de backflush de 8 min 

Figura 4. Captura de tela do gráfico do programa de fase mostrando o tempo de ativação do backflush de 8 min a 15 min 
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Configurações principais 
Configuração de pós-coluna 
Quando configurada na configuração de pós-coluna, 
a coluna analítica é conectada diretamente desde o injetor 
PTV ao dispositivo microfluídico, e um restritor de diâmetro 
estreito é conectado desde o dispositivo microfluídico ao 
detector. Neste exemplo, foi usada uma coluna analítica 
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS de 30 m x 0,25 mm 
de DI x 0,25 µm (P/N 26099-1420), acoplada a uma linha de 
transferência desativada e não revestida de 1 m x 0,1 mm de 
DI (P/N 60201-393) para conectar ao FID Thermo Scientific 
iConnect. Nesta configuração, um corte limpo em um tempo 
de retenção específico pode ser facilmente alcançado ativando 
o backflush após a eluição do último analito de interesse da 
coluna analítica. Isso permite uma configuração direta e rápida 
do método, ao passo que impede que os compostos que 
eluem mais tarde cheguem ao detector, mantendo-o limpo por 
mais tempo. 

Esta configuração torna os cortes precisos durante 
a cromatografia fáceis e diretos. No exemplo mostrado na 
Figura 5, uma amostra contendo 50.000 ppm de diesel 
em diclorometano (DCM) foi misturada com 100 ppm de 
ciclohexano, tolueno e p-xileno e executada com e sem 
backflush. O backflush foi ativado aos 8 min e mantido por 
mais 7 min, dando um tempo de execução de 15 min. É feito 
um corte limpo na cromatografia aos 8 min com a maior parte 
do diesel expulso da coluna, evitando o detector. O diesel 
e outros fluxos petroquímicos pesados semelhantes geralmente 
contêm material de alto peso molecular indesejado que não 

apenas é empurrado para trás durante a fase de backflush, 
mas cuja remoção também é auxiliada pela fase de limpeza 
a temperatura mais alta do PTV para garantir a limpeza ideal 
do sistema. 

Configuração de pré-coluna 
Quando configurada na configuração de pré-coluna, 
uma coluna de proteção é instalada desde a entrada até 
o dispositivo microfluídico, e a coluna analítica é conectada 
desde o dispositivo microfluídico ao detector. Recomenda-se 
uma pré-coluna desativada e não revestida de 5 m x 0,32 mm, 
(P/N 26050- 0532). Nesta configuração, o backflush é ativado 
após a entrada do último analito na coluna analítica, enquanto 
a matriz de alto ponto de ebulição fica para trás na pré-coluna. 
O fluxo de arraste reverso na pré-coluna expulsa esses 
compostos mais pesados através da linha de split, enquanto 
os analitos continuam a fluir para frente por meio da coluna 
analítica até o detector. Esta configuração tem a vantagem de 
proteger a coluna analítica, bem como o detector da matriz 
de alto ponto de ebulição e remover os compostos de alto 
ponto de ebulição mais rapidamente a uma temperatura mais 
baixa do forno durante o estágio de backflush. A Figura 6 
mostra cromatogramas de íons totais sobrepostos empilhados 
para um padrão de pesticida misto em uma matriz agrícola, 
adquiridos usando um sistema de GC-MS/MS Thermo 
Scientific™ TSQ™ 9000 com fonte de íons Advanced EI (AEI), 
executado no modo SRM temporizado, usando uma coluna 
analítica Thermo Scientific™ TraceGOLD ™ TG-5SilMS de 30 m 
x 0,25 mm de DI x 0,25 µm (P/N 26096-1420), com backflush 
ativado após 5 min e após 8 min. 

Figura 5. Cromatograma mostrando um padrão de diesel misturado com 100 ppm de ciclohexano, tolueno e p-xileno executado com backflush 
(azul) e sem backflush (preto). A inserção mostra um cromatograma ampliado em torno da região de 8 min. 
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Figura 6. Sobreposição empilhada mostrando os cromatogramas de íons totais de um padrão de solvente de pesticida misto com backflush ativa-
do após 5 min (superior) e após 8 min (inferior) 

Figura 7. Cromatogramas SRM extraídos para a quantificação e cinco transições de confirmação para clorantraniliprol mostrando que nenhum 
pico é detectado quando é definido um tempo de backflush antecipado, em comparação com um tempo de backflush mais longo que permite 
a eluição de clorantraniliprol (A) e um pico para clorantraniliprol quando é usado um tempo de backflush de 8 min (B), comprovando a eficácia do 
sistema de backflush mesmo para aplicações sensíveis de triple-quad 

Para ilustrar ainda mais esse processo, considere o último 
pesticida eluente neste padrão, que é o clorantraniliprol. 
Se o backflush for ativado muito cedo (5 min), este composto 
não será detectado (Figura 7A). Se for usado um tempo maior 
antes que o backflush seja ativado (8 min), este composto 
será detectado (Figura 7B) e qualquer matriz de maior ponto 
de ebulição ainda na pré-coluna será expulsa do sistema. 
O backflush não apenas impede completamente que os 
compostos pesados cheguem ao detector, mas também que 
haja uma massa detectável zero, inclusive na configuração 
AEI-triplo-quadrupolo mais sensível.

A técnica de backflush está sendo rapidamente adotada em 
métodos de triagem de pesticidas agrícolas, desde a adoção 
de métodos de extração mais rápidos, simples e genéricos 
como o QuEChERS, com limpeza mínima de dSPE, para 
facilitar a capacidade de processamento de amostras. Apesar 

dos benefícios óbvios, essa abordagem de preparação de 
amostras pode resultar em extratos com altos níveis de 
co-extrativos de matriz, o que inevitavelmente leva a uma 
contaminação mais rápida do sistema de GC-MS. Portanto, 
um backflush eficiente é útil para evitar contaminação 
e estender o tempo de atividade do sistema com essas 
amostras desafiadoras.

Além disso, uma matriz laranja foi misturada com uma 
mistura de pesticidas e testada usando n=100 injeções 
repetidas com o backflush ativado e um número semelhante 
de injeções com o backflush desativado. O revestimento 
de entrada (Thermo Scientific™ LinerGOLD™, seis defletores, 
P/N 453T2845-UI), o septo e a coluna capilar cromatográfica 
(TraceGOLD TG-5SilMS, P/N 26096-1420) foram trocados entre 
as duas sequências. A limpeza da fonte de íons e o ajuste do 
espectrômetro de massa (GC-MS Thermo Scientific™ ISQ™ 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/453T2845-UI#/453T2845-UI
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/453T2845-UI#/453T2845-UI
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/26096-1420#/26096-1420
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7000 equipado com uma fonte de íons Thermo Scientific™ 
ExtractaBrite™) foram realizados para cada experimento. A laranja 
é uma matriz complexa contendo açúcares, óleos, terpenoides 
e ácidos (principalmente ácido cítrico) que eluem ao longo do 
cromatograma, afetando tanto o desempenho cromatográfico 
quanto interferindo nos analitos-alvo (pesticidas), levando à perda 
da precisão quantitativa (Figura 8). As áreas de pico de pesticidas-
alvo obtidos a partir dos dois experimentos foram comparadas 
usando um teste t, e o valor p (probabilidade indicando nível 
de significância) foi calculado. O valor de p foi <0,05, portanto, 
representando uma diferença estatisticamente significativa entre 
os resultados conforme relatado na Figura 9. Como exemplo, 
o EIC para um composto de eluição média (trialato) em diferentes 
estágios das duas sequências são relatados juntamente com 
o desvio do tempo de retenção correspondente (em relação 
ao tempo de retenção inicial na primeira injeção) e o fator de 
assimetria de pico anotado (Figura 10). A comparação mostra 
não apenas uma melhora do RSD% e do desvio do RT quando 
é usado o backflush, mas que também é mantida uma resposta 
consistente mesmo após cem injeções.
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Figura 8. A laranja é uma matriz complexa contendo açúcares, 
óleos, terpenoides e ácidos que eluem ao longo do cromatograma. 
A opção de backflush permitiu a remoção dos compostos de alto ponto 
de ebulição que eluíam após o último pico de interesse (deltametrina, 
RT=26,70 minutos). 

Figura 10. Exemplos de traços de cromatograma para um composto 
de eluição média (trialato) em diferentes estágios das duas sequências 
(A = backflush ativado, B = backflush desativado). O desvio do tempo 
de retenção e os fatores de assimetria nas duas sequências (n=100 
injeções cada) são relatados na tabela. Sem backflush, é observado um 
efeito prejudicial na resposta, no RSD% e no desvio do RT. 

Backflush ativado Backflush desativado 

Amostras 14-18 Amostras 54-58

Trialato (RT = 14,94 min, XIC = m/z 86)

Amostras 96-100

Figura 9. Distribuição de %RSDs da área de pico para 40 pesticidas 
em n=100 injeções repetidas de matriz laranja misturada com 
backflush ativado e n=100 injeções repetidas com backflush 
desativado. O valor de p calculado foi <0,05, mostrando diferença 
estatisticamente significativa nos resultados. 



 TV-backflush (n=40)

 SD RT (min) Área %RSD

Decano 0,0056 1,27

Dodecano 0,0048 1,14

Tetradecano 0,0047 1,11

Hexadecano 0,0047 1,13

Octadecano 0,0049 1,13

Eicosano 0,0052 1,12

7 

Ciclohexano 

R² = 0,99972 

AvCF %RSD = 1,6 

Tolueno 

R² = 0,99913 

AvCF %RSD = 2,7 

p-xileno 

R² = 0,99964 

AvCF %RSD = 1,7 

Avaliação do desempenho analítico, GC-FID de 
PTV-backflush 
Uma pergunta que muitas pessoas se fazem antes de 
mudar para a tecnologia de backflush é se os parâmetros 
de desempenho, como estabilidade do tempo de retenção, 
repetibilidade da resposta, linearidade, exatidão e precisão, 
serão afetados em comparação com técnicas sem backflush. 
Esses parâmetros foram testados usando a configuração 
de backflush de pós-coluna para garantir a integridade 
dos resultados. 

Tempo de retenção e estabilidade da área de pico 
O tempo de retenção e a estabilidade da área de pico foram 
avaliados realizando n=40 injeções de um padrão de alcanos 
mistos usando o iConnect PTV-Backflush e calculando 
o desvio padrão do tempo de retenção (SD RT) e o %RSD 
da área de pico. A Tabela 1 mostra os resultados para seis 
compostos a 1 ppm em hexano usando o FID iConnect 
para detecção, indicando que o PTV-Backflush iConnect 
permanece consistente em sequências de injeção mais longas. 

Linearidade 
Para avaliar a linearidade, precisão e exatidão quando é ativado 
o PTV-backflush, uma amostra contendo 50.000 ppm v/v de 
diesel foi misturada com ciclohexano, tolueno e p-xileno na 
faixa de 0–95 ppm v/v. Precisão e exatidão foram avaliadas em 
uma amostra misturada a 50 ppm v/v. Os resultados destes 
testes com o backflush ativado aos 8 min são descritos abaixo. 

Tabela 1. Desvio padrão do tempo de retenção e %RSDs da área de pico 
mostrados para um padrão de alcanos mistos (n=40 injeções) usando o 
módulo de PTV-backflush na configuração de pós-coluna 

Para obter uma quantificação precisa, uma curva de calibração 
é essencial. A linearidade foi avaliada realizando injeções em 
duplicata na faixa de 0 a 95 ppm v/v para cada um dos três 
analitos. Exemplos das curvas de calibração produzidas são 
mostrados na Figura 11. Excelente linearidade foi alcançada 
em toda a faixa com valores de R2 >0,999 e fator de calibração 
médio (AvCF) %RSDs <3. 

Exatidão e precisão 
Precisão e exatidão foram avaliadas usando n=20 injeções 
de um padrão de 50 ppm v/v. Uma sobreposição dos 
cromatogramas obtidos é mostrada na Figura 12 juntamente 
com os valores de precisão e exatidão. A consistência dos 
resultados mostra que não há contribuição de carryover de 
compostos de diesel pesado, indicando que esses compostos 
foram completamente removidos do sistema pelo backflush. 

Figura 11. Curvas de calibração para ciclohexano, tolueno e p-xileno mostrando valores de R2 >0,999 e valores residuais como AvCF %RSDs <3 



Ciclohexano 

SD RT = 0,0014 min  

Área de pico %RSD = 1,17 

Recuperação média = 99,9% 

Tolueno 

SD RT = 0,0012 min  

Área de pico %RSD = 1,26  

Recuperação média = 101,1% 

p-xileno 

SD RT = 0,0013 min  

Área de pico %RSD = 1,26  

Recuperação média = 101,1%

Figura 12. Cromatogramas FID sobrepostos mostrando n=20 injeções repetidas de PTV-backflush de um padrão de 50 ppm v/v com backflush 
ativado aos 8 min. Os picos-alvo são anotados com o desvio padrão do tempo de retenção (SD RT), o %RSD da área de pico e a recuperação média. 
A inserção mostra uma área ampliada de p-xileno. 

Resumo 
O backflush é uma técnica valiosa para evitar que compostos 
da matriz de alto ponto de ebulição entrem na coluna analítica 
e no detector, o que garante um método mais robusto 
e confiável, ao passo que reduz o tempo de execução, 
especialmente na configuração de backflush de pré-coluna. 
Isso tem várias vantagens sobre os métodos sem backflush. 
O uso da tecnologia de backflush pode ajudar os laboratórios 
de testes analíticos que lidam com matrizes de amostras 
difíceis a estender o tempo de atividade do instrumento, 
reduzindo a frequência necessária de manutenção do sistema. 
Isso pode aumentar a capacidade de processamento do 
laboratório e diminuir os custos operacionais, o que aumenta 
o retorno sobre investimento do laboratório. 

Em resumo, o módulo de PTV-backflush iConnect oferece: 

• Controle pneumático integrado para uma pressão fácil 
e autoajustada durante o backflush sem a necessidade 
de um canal de gás auxiliar adicional. 

• O design modular do GC TRACE série 1600 oferece ao 
usuário a capacidade de instalar o módulo de PTV-backflush 
iConnect de forma rápida e fácil, a qualquer momento, sem 
a necessidade de um engenheiro de serviço de campo. 

• O uso do conector microfluídico baseado na tecnologia 
SilFlow permite uma operação simplificada em uma 
configuração de pré-coluna, pós-coluna ou coluna 
intermediária, dependendo das necessidades de análise. 

• A configuração de backflush de pré-coluna garante o mais 
alto grau de robustez e capacidade de processamento de 
amostras, evitando que a matriz de maior ponto de ebulição 
entre na coluna analítica, reduzindo bastante o tempo de 
backflush e, portanto, o tempo geral de análise. 

• No caso de compostos de matriz que cobrem uma ampla 
faixa de volatilidade, a configuração de backflush de 
pós-coluna facilita o ajuste do tempo de backflush com 
base na separação alcançada pela coluna analítica. Essa 
configuração expulsa efetivamente os compostos da matriz 
da coluna analítica, evitando possível contaminação do 
detector, reduzindo a manutenção e estendendo o tempo 
de atividade do instrumento. 

Saiba mais em thermofisher.com/gc
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