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Outras aplicações são também encontradas em pesquisas

“Decodificando a Espectrometria de Massas”, neste segundo

microbiológicas e caracterização de tecidos vivos.

número da série, apresentaremos um resumo do funcionamento

Mais informações e videos específicos podem ser acesse

de uma das técnicas de ionização ambiente denomidada
REIMS.

REIMS (Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry)
é uma técnica de ionização ambiente que juntamente com o

Aqui
Curta nossa página no facebook:
www.facebook.com/WatersBrasil

dispositivo de amostragem, conhecido como i-Knife, permite a
obtenção de um perfil molecular diretamente da superfície da
amostra.
Consiste na aplicação de uma corrente elétrica de alta
frequência sobre a amostra causando um calor localizado que
produz um vapor rico em informação molecular. O vapor ou
aerosol produzido, contendo clusteres ionizados e espécies
neutras, é então levado ao espectrometro de massas por um
sistema de bombeamento. O vapor é transportado através
de um capilar de transferência até uma superfície de impacto
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aquecida onde as moléculas são ionizadas e os íons então
analisados pelo MS.
O processo de ionização na superfície de impacto é considerado
um processo suave, com boa conservação do íon molecular
gerando um perfil de espectro rico em informação molecular.
Devido à sua rapidez e praticidade, a técnica tem sido muito
utilizada na verificação e comprovação da autenticidade de
alimentos, avaliação da qualidade, identificação de espécies
e avaliação de métodos de produção. Todas essas aplicações
tem por base a obtenção de impressões digitais de tecidos,
monitoramente de componetes específicos e comparação de
espectros e amostras.
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