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Resumo
O 42nd International Symposium on Capillary Chromatography and 15th 
GCxGC é reconhecido como um dos mais importantes forum para discussão das 
técnicas cromatográficas e relacionadas, assim como um dos principais e de maior 
longevidade em todo o mundo nesta área.  Além das conferências apresentadas 
por pesquisadores de renome internacional na área, o evento dá uma grande 
oportunidade para os pesquisadores mais novos apresentarem seus trabalhos na 
forma de “keynotes”. Uma grande exposição de equipamentos, acessórios e literatura 
apresenta as recentes inovações desenvolvidas na área. Também são apresentados 
Pôsteres abordando tanto aspectos fundamentais quanto aplicações na área. No 
presente relatório é apresentado um resumo das principais atividades desenvolvidas 
durante a versão mais recente do evento.

Abstract
The 42nd International Symposium on Capillary Chromatography and 15th 
GCxGC Symposium is recognized as one of the most relevant forum for the 
discussion of the chromatographic and allied techniques and one of the oldest 
meetings on the subject worldwide. In addition to the Plenary Lectures delivered by 
recognized specialists in their field, the meeting gives also an important opportunity 
to young scientists to present their work as keynote lectures. In parallel with the 
scientific aspects of the meeting an important Exhibition session displaying 
equipment, accessories, printed literature, movies/videos and other formats brings 
to delegates the latest information on the area.  In addition, a successful Poster 
session is presented along the meeting involving many fundamental works as well 
as application in different areas. In the present report, the author presents the main 
features of the most recent version of the meeting.

Fernando M. Lanças

University of São Paulo
Institute of Chemistry  
São Carlos, Brasil
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cromatográficas, com o tempo incorporou também 

outras técnicas associadas como a espectrometria 

de massas, eletroforese capilar, técnicas de preparo 

de amostras e outras, transformando-se em um dos 

mais importantes eventos científicos da Europa na 

área de ciências da separação. Realizado a cada dois 

anos (anos pares), geralmente no mês de maio, o 

evento transformou-se em uma reunião científica e 

de lançamento de novos equipamentos, acessórios, 

literatura e encontro de pesquisadores da área para 

debaterem seus últimos avanços.

1. Introdução
A 42a versão do “INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM ON CAPILLARY CHROMATOGRAPHY 

(ISCC) THE 15th GC×GC SYMPOSIUM” ou, 

simplesmente, Riva-2018, foi realizada entre 13 e 18 

de maio, 2018, na belíssima cidade turística de Riva del 

Garda, localizada aos pés dos Alpes e ao redor do Lago 

de Garda, no norte da Itália (Figura 1). 

Trata-se de um dos mais importantes fórum 

para discussão das recentes inovações na área 

de cromatografia e técnicas associadas ainda em 

atividade. Inicialmente com foco apenas em técnicas 

Segundo a Comissão Organizadora, o evento 

de 2018 contou com cerca de 800 participantes, 

número considerado significativo para eventos de áreas 

específicas como este, sendo apresentados cerca de 

350 pôsteres. Mais de 30 companhias – desde as mais 

conhecidas no mercado até pequenas empresas do tipo 

“spin-off” – estiveram presentes expondo seus mais 

recentes produtos.

2. O “Pré-Congresso” sobre técnicas 
multidimensionais comprehensive, 
denominando  “GCxGC Symposium”

Com a evolução das técnicas multidimensionais 

do tipo “comprehensive” (abrangente) o “Congresso 

de Riva” incorporou, antes da abertura oficial do 

evento, um “pré-congresso” exclusivo sobre as técnicas 

multidimensionais “comprehensive”, tanto GCxGC 

Figura 1. Riva del Garda, Itália.
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•	The ‘M.J.E. Golay Award 2018’

•	The ‘Leslie S. Ettre Award 2018’

•	The ‘Giorgio Nota Award 2018’

•	The ‘John Phillips Award 2018’

•	The ‘GCxGC Lifetime Achievement Award 2018’

•	The ‘Giovanni Dugo Award 2018’

•	The ‘Best Journal of Chromatography A: Young 

Scientist Award 2018’ The ‘Genzo Shimadzu 

Best Oral/Poster Award 2018’

•	The ‘Richard Sacks Best Poster Award 2018’

•	The ‘Chromatographia-Springer Best Poster 

Award 2018’

•	The ‘Analytical Methods Best Poster Awards 2018’

quanto LCxLC. O dia 13 de maio, domingo, foi dedicado 

a dois cursos: GCxGC e LCxLC. A abertura deste “pré-

congresso” ocorreu no dia seguinte, 14 de maio, com a 

entrega do prêmio “Lifetime Achievement Award”para 

Jean-Françoi F. Focant, da University of Liege, Belgium, 

o qual apresentou a palestra “GCxGC-(HT)TOFMS: 

From expectations to practical applications”.  Foram 

apresentadas 27 palestras (lectures) no período da manhã 

até a parada para o café da tarde (Figura 2), retornando 

as 16:40 com 18 apresentações orais no formato de 

“keynotes”.

As seguintes premiações foram entregues durante 

o evento, sendo algumas no ato da abertura, outras ao 

longo do mesmo e outras na sessão de encerramento:

Figura 2. Intervalo para o café, o qual é servido na área onde também ocorrem os Pôsteres e a Exposição de equipamentos. Notar que a estrutura 
é uma “barraca” coberta de lona, similar às barracas de circo.
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multidimensional “comprehensive” (14 palestras) 

enquanto que no outro era dado início à parte do ISCC 

com a Sessão 1 sobre “Microcolumn Separations” 

com 16 palestras apresentadas. No início desta sessão 

Hernan J. Cortez, USA, recebeu o prêmio “Giorgio 

Nota Award Lecture” patrocinado pela Waters, ocasião 

na qual apresentou a palestra “Microcolumn Liquid 

Chromatography. Then And Now”. Dentre as outras 

apresentações que seguiram a de Hernan destacaram-se 

a de Gert Desmet da Vrije Universiteit Brussel, Brussels, 

Belgium, sobre o tema  “On The Fabrication of Perfectly 

Ordered Chromatographic Media” e os resultados 

apresentados por Adam T. Woolley da Brigham Young 

University, USA, sobre “3D Printed Microfluidic 

Systems for Separation Science”.

Às 16:20 foi oferecido um café na área da 

Exposição, onde também se encontravam montados 

os Pôsteres, permitindo ampla interação entre os 

3. O “Simpósio de Riva 2018” ou seja, o  
“42nd International Symposium on  
Capillary Chromatography, ISCC”

No dia 15 de maio, terça-feira, às 08:45 o Prof. 

Luigi Mondello da Universidade de Messina coordenou 

a abertura oficial do ISCC, a qual foi seguida da palestra 

“Practical Implications of Chromatographic Theory” por 

Leonid M. Blumberg da Advachrom,USA, recebedor 

da Medalha Marcel Golay. A seguir Milton Lee, da 

Brigham Young University, Provo, UT, USA, apresentou 

a palestra de abertura “Novel Column Technologies for 

Portable Capillary Chromatography”. A palestra foi 

seguida de intervalo para café, o qual foi servido na área 

da Exposição de equipamentos e acessários (Figura 3), 

aberta neste momento. 

A partir das 10:50 as atividades foram divididas 

em duas partes: uma parte em um auditório deu-se 

continuidade às apresentações sobre cromatografia 

Figura 3. Vista parcial da Exposição.
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para publicação de resultados na área de separações, 

editado pela Wiley.

No período do almoço foram apresentados 

seminários técnicos pelos patrocinadores, seguidos 

de 5 palestras na Sessão “Capillary GC 1”, a qual 

ocorreu na sala 1000, e em paralelo 5 palestras na 

sessão “Multidimensional and other Comprehensive 

Techniques”  na sala 300. O destaque na sala 1000 

foi a apresentação “Hyphenation of High Resolution 

CGC with Condensed-Phase FTIR: Optimization of 

Resolution, Sensitivity And Solute Capacity” por Pat 

Sandra do RIC, Bélgica. Na sala 300 o destaque foi para 

os trabalhos “Comprehensive 2D-LC in the Analysis 

Of Food Products” por Paola Dugo e “Developing 

methods and devices for Multi-Dimensional Liquid 

Chromatography” por Peter Schoenmakers. Essas 

atividades foram seguidas por duas sessões em paralelo 

denominadas “Keynote Lectures: Young Scientists”, 

nas quais entre 17:00 e 18:30 foram apresentadas 16 

keynotes por jovens pesquisadores, abordando vários 

assuntos relacionados aos assuntos do simpósio.

No final da tarde houve uma evento de 

confraternização acompanhado de “wine and cheese” 

oferecido pela Agilent, seguido de uma noite de discoteca 

oferecido pela Thermo.

No dia 17 de maio, quinta-feira, houve 

prosseguimento do evento com a apresentação de 

duas sessões em paralelo: na sala 1000 o assunto foi 

“Microfluidics” enquanto que na sala 300 o enfoque  

foi  “Column Technology”. 22 palestras e 12 “keynote 

lectures” em paralelo com as sessões de posteres, 

exposição de equipamentos e acessórios, e seminários 

técnicos coordenados pelas empresas patrocinadoras do 

evento.  Distintos e atuais enfoques para microfluidica 

foram abordados em 6 apresentações orais, enquanto que 

aspectos atuais sobre novas colunas para cromatografia 

gasosa capilar foram amplamente discutidos.

congressistas e visita aos trabalhos expostos neste 
formato. Logo após o intervalo do café houve a 
apresentação de seminários técnicos pelas empresas 
patrocinadoras do evento, seguidos da continuidade da 
sessão sobre “Microcolumn Separations”. 

No final desta tarde houve a entrega de vários 
prêmios para os melhores posteres e apresentações orais, 
seguido do encerramento do evento sobre “cromatografia 
multidimensional comprehensive” às 18:30. A noite 
houve um concerto, seguido de um coquetel.

No dia 16 de maio, quarta-feira, houve prossegui-
mento das atividades do ISCC, agora ocupando os dois 
auditórios. Em um auditório (room 1000) ocorreu a 
sessão “Capillary GC-MS and IRMS”, enquanto que no 
outro (room 300) deu-se a sessão “Bio/Pharma. Foram 
apresentadas 22 palestras e 14 “keynote lectures” neste 
dia, em paralelo com as sessões de posteres, exposição 
de equipamentos e acessórios, e seminários técnicos 
coordenados pelas empresas patrocinadoras do evento.  
Na sala 1000 foram apresentadas 6 palestras focalizando 
diferentes aspectos do acoplamento GC-MS e suas várias 
aplicações. Destaque para os trabalhos apresentados por 
Aviv Amirav sobre “GC-MS with Cold EI-extending the 
range of compounds and applications amenable for GC-
MS Analysis” e o trabalho apresentado por Torsten C. 
Schmidt  “Sample Introduction in Compound-Specific 
Stable Isotope Analysis: The Quest For Isotope Integrity”. 
Na sala 300 destaque foi dado às apresentações de Milos 
Novotny, da Indiana University, USA, um dos pioneiros 
da cromatografia líquida capilar moderna, sob o tema 
“Separation strategies for comprehensive coverage of 
Human Glycome” e de Christian Huber da University of 
Salzburg, Austria com o tema “Microscale and Capillary 
scale HPLC-MS methods for Biopharmaceutical 
Analysis”.

Às 12:00 houve um coquetel de lançamento do 
periódico Journal of Separation Plus, o qual é editado 
por Frank Svec, mesmo editor do Journal of Separation 
(Figura 4). Trata-se de mais uma alternativa de periódico 
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Uma atividade de destaque neste dia foi o curso 

de curta duração (“short course”) “Scientific writing 

and publishing presenter” ministrado por Paul Haddad 

(Editor do periódico Electrophoresis); Frantisek Svec 

(Editor dos periódicos “Journal of Separation Science e 

“Journal of Separation Science Plus”); e Emily Hilder, no 

período do almoço (12:00-13:30). Os principais assuntos 

abordados foram (1) como preparar um artigo para 

publicação; (2) o processo editorial e como responder 

as questões dos revisores dos artigos; (3) preparação e 

apresentação de pôsteres; e (4) uma discussão final com 

todos os apresentadores.

Após o almoço duas sessões ocorreram 

em paralelo: na sala 1000 o assunto foi “Sample 

Preparation”, enquanto que na sala 300 o tema abordado 

foi “Electrodriven Techniques”.  Na sala 1000, Janusz 

Pawliszyn, inventor da técnica SPME, apresentou 

com destaque o assunto “New SPME developments 

for On- Site Analysis”; enquanto que Jared Anderson 

abordou com maestria o tema “Exploring the Unique 

Chromatographic And Extraction properties offered by 

metal-containing Ionic Liquids”. Fernando Lanças – 

Editor do Scientia Chromatographica – abordou o tema 

“Microscale sampling coupled to LC-MS/MS for highly 

selective determination of minor analytes in food and 

environmental matrices”.

Logo após o intervalo para café, foram 

apresentados vários seminários pelos patrocinadores, 

os quais foram seguidos por duas sessões em paralelo 

abordando diferentes assuntos no formato de “keynote 

lectures”. 

No período noturno (21:00 – 23:00) houve 

uma sessão de discussão a respeito das técnicas 

multidimensionais do tipo “comprehensive”.

No dia 18 de maio, sexta-feira, dia de 

encerramento do evento, houve atividade apenas no 

período da manhã. Foram apresentadas 20 palestras, 

totalizando 80 durante todo o evento ISCC; neste dia não 

houveram as atividades paralelas de pôsteres (Figura 5), 

exposição, seminários técnicos e outros.

Figura 4. Coquetel de lançamento do periódico Journal of Separation Science Plus, tendo ao fundo (jaqueta beje o Dr. Frank Svec, Editor).
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Award” e apresentação da palestra “Ionic Liquids as GC 

Stationary Phases in The Flavour And Fragrance Field” 

por Carlo Bicchi, da Universidade de Torino, Itália. 

A seguir foi feita a entrega da “Leslie Ettre Award” 

patrocinada pela Perkin Elmer, a “Genzo Shimadzu 

Best Oral/Poster Award”; a “Chromatographia-Springer 

Best Poster Award” e a “Journal of Chromatography A: 

Young Scientist Award”.

Às 13:15 o “42nd International Symposium 

on Capillary Chromatography and 15th GCxGC 

Symposium” foi oficialmente encerrado por Luigi 

Mondello, sendo seguido de um coquetel de despedida 

oferecido pela empresa Waters.

A primeira sessão, na sala 1000 abordou 5 
apresentações a respeito do tema “Capillary GC 2”, 
enquanto que na sala 300 foi abordado o tema “Sample 
Preparation 2”. Após o intervalo para café na sala 1000 
ocorreu a sessão “LC and SFC”, com 6 palestras, e na 
sala 300 o tema “Sample Preparation 3”, evidenciando 
a importância do tema “Preparo de Amostras” na 
atualidade. A partir do encerramento destas sessões 
concluiu-se as atividades científicas no evento, sendo 
seguida pelo encerramento.

4. Encerramento do “42nd International 
Symposium on Capillary Chromatography 
and 15th GCxGC Symposium”

A sessão de encerramento do evento teve início 
às 12:20 com a entrega do prêmio  “Giovanni Dugo 

Figura 5. Sessão de Pôsteres




