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O Scientia Chromatographica é o primeiro periódico concebido,
editado, impresso e distribuído na América Latina dedicado exclusivamente às 
técnicas cromatográficas e relacionadas (preparo de amostras, espectrometria
de massas, eletroforese capilar, questões de qualidade e outras).

A intenção do periódico é ter um escopo bastante amplo, de maneira a
abranger os diferentes interesses dos cromatografistas (considerando,
inclusive, o fato de muitos migrarem com o tempo de uma forma para outra).

Neste contexto entendemos por técnicas relacionadas todas aquelas as
quais possam estar vinculadas a ela ou que influenciem na separação
cromatográfica, abrangendo (mas não limitando a):

• Técnicas cromatográficas em todas as suas formas (líquida, gasosa,
fluido supercrítico), modos (planar – TLC, PC –, coluna, ), variações
(acopladas ou não, com fluidez realçada, unificada, abrangente) e
dimensões (capilares, analíticas, preparativas etc.)

• Técnicas relacionadas, tais como as técnicas as quais utilizam
aplicação de voltagens baixas, médias ou elevadas (eletroforese
capilar em todas as suas formas, cromatografia eletroforética micelar, 
eletrocromatografia e variações)

• Técnicas hifenadas as quais utilizem a cromatografia como forma de
separação (HPLC-AAS, HPLC-ICP, e outras)

• Técnicas de preparo de amostras para análise cromatográfica
(extração líquido-líquido, SPE, SPME, SBSE e outras)

• Técnicas de identificação e quantificação de picos cromatográficos,
quando conectadas a uma das formas de cromatografia ou técnicas
relacionadas (GC|MS, LC|MS|MS, GC|AES, SFC|MS, e outras)

• Técnicas multidimensionais (column switching, abrangente e outras)
• Assuntos teóricos e educacionais de interesse da área.

O objetivo principal do periódico é manter o leitor atualizado na área de
cromatografia e técnicas relacionadas, abordando assuntos práticos e teóricos
de interesse geral dos leitores.

Os artigos publicados neste periódico envolverão inicialmente assuntos
focalizados na forma de sessões, tratando de assuntos específicos (LC, GC,
Preparo de Amostras, Qualidade e outras), artigos convidados, assim como
sessões informativas como Calendário|Agenda, Novidades da área, Livros e
assuntos relacionados (“Bookstore”) e outros.

As sugestões visando ao aprimoramento do periódico, assim como de
tópicos de interesse dos leitores, serão muito bem recebidas pelos Editores.
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Vários autores têm chamado o século 20
“o século da cromatografia”, uma vez que essa
técnica foi altamente importante no
desenvolvimento de várias áreas das ciências
físicas e biológicas durante todo este século. No
momento, existem indicações que as
cromatografias e as suas técnicas relacionadas
também proporcionarão relevantes contribuições 
neste século 21. 

Porém, uma indagação que surge desta
colocação é se a cromatografia teve início 
somente no século 20. A resposta a essa pergunta 
é sim e não, sendo que respostas mais definitivas
serão descritas paulatinamente, em maior
profundidade, em uma série de artigos que serão
publicados na seção Pilares da Cromatografia.

Os métodos de separação têm sido
empregados durante quase toda a história da
humanidade. Atividades como remoção de
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contaminantes por filtração em areias ou de
excesso de sal por contato com certas folhas
encontram-se descritas na Bíblia e em trabalhos
gregos e egípcios antigos. Outros métodos de
separação, como destilação, extração por
solvente e amalgamação, foram empregados
pelos alquimistas. Os efeitos resultantes da
“adsorção” foram descritos no século 16 para um 
processo de preparação de vinho branco a partir
de vinho tinto. No século 19, alguns cientistas
aplicaram diferentes sólidos para “filtração”,
remoção de algumas componentes ou
fracionamento de líquidos, enquanto outros
fizeram esses fracionamentos em papel.

As separações realizadas em papel com
desenvolvimento no modo circular para a
identificação da “composição” de sais
inorgânicos foram iniciadas por F.F. Runge em
1834. A sua grande obra foi um livro publicado

em 18551 (Figura 1). Também no meio do século
19, C.F. Schönbein2 e F. Goppelscröder3

introduziram separações feitas em tiras de papel,
aplicando um tipo de desenvolvimento
ascendente (Figura 2) e supuseram que a subida
observada foi devido à “ação capilar”, similar à
ascendência de seiva em um árvore. As
separações aplicando o desenvolvimento circular 
com água e uma camada de gelatina espalhada
sobre uma placa de vidro foram descritas em
1889 por Beyerlink4 e um tipo de troca iônica, na
qual amônia era substituída por íons potássio
durante a passagem de urina de vacas através de
um zeólito natural, foi descrito,
independentemente, por Thompson5 e por Way6

em trabalhos publicados em 1850. Uma
descrição de separações de sais inorgânicos que
ocorreram devido à passagem de um líquido
através de um sólido disposto em uma coluna foi
publicado por Reed, em 1893, utilizando caulim
como fase estacionária e água como fase móvel7.
Day, nos EUA8, e Engler e Albrecht, na
Alemanha9, utilizaram colunas de fuller´s earth
(barra de pisoeiro, um produto natural de silicato
de alumínio e magnésio) e soluções de petróleo
em éter de petróleo (de ponto de ebulição baixo)
para fracionar petróleo, em um processo que hoje 
é chamado “análise frontal”. Estes últimos
pesquisadores também utilizaram o
desenvolvimento ascendente (Figura 3), mas
continuaram o processo até coletar as frações
separadas, o que permitiu distinguir as diferentes 
fontes das amostras de petróleo.
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Figura 1. Capa do livro de Runge (1855).
Figura 2. Sistema para separações em papel utilizado por
Schönbein e por Goppelscröder.



Essas separações ocorreram como
consequência de um dos mecanismos hoje
consagrado em cromatografia, mas os processos
envolvidos não foram apropriadamente
reconhecidos nesses experimentos do século 19.
Este reconhecimento somente aconteceu no
início do século 20 com os trabalhos publicados
pelo russo Michael Semenovich Tswett, que
identificou o mecanismo do seu processo da
separação como o de adsorção e introduziu a
palavra cromatografia ao mundo da ciência.

Michael Tswett nasceu em 14 de maio de
1872 em Asti, no norte da Itália. Seu pai, o russo
Semen Nikolaevich Tswett, era um oficial da
secretaria de finanças do governo russo. Sua
mãe, Maria Dorozza, nasceu na Turquia, porém
tinha descendência italiana. Ela foi para a Rússia
trabalhar e casou-se com o Sr. Semem Tswett. As 
responsabilidades do Sr. Semen Tswett faziam
com que ele viajasse muito e a sua esposa quase
sempre o acompanhava. Após um período em
Gênova, o casal planejou férias ao norte da Itália. 
Infelizmente, Maria Dorozza Tswett ficou
doente, deu à luz prematuramente a um menino
e, logo depois, faleceu. O pai junto com o filho e
uma “enfermeira lactante” foi para Lausanne, na
Suíça. Lá ele deixou o seu filho, ainda bebê, aos
cuidados de uma família e voltou para o seu

trabalho na Rússia, visitando o seu primeiro filho 
com certa frequência. A educação primária e
secundária de Michael Tswett ocorreu em
Lausanne e a sua primeira língua foi o francês,
aprendendo, mais tarde, o alemão e o inglês na
escola. Em 1882, o Sr. Semen Tswett com a sua
família (o seu segundo casamento deu-lhe mais
cinco filhos) mudaram-se para Genebra na Suíça
a mando do seu serviço na Rússia Imperial.
Michael mudou-se de Lausanne para Genebra
para viver com a sua família e, com ela, começou
a aprender russo. 

Após completar o colégio em Genebra,
Michael iniciou seus estudos universitários na
Universidade de Genebra. Obteve seu
bacharelado em ciências com ênfase em botânica 
em 1893. Pela sua monografia de bacharelado,
desenvolvido com o Prof. Chodat, ele recebeu o
prêmio “H.Davy” em 1894.

Em 1893 Michael Tswett começou os seus 
estudos de doutorado na Universidade de
Genebra no Laboratório de Botânica Geral do
Prof. Marc Thury. O seu co-orientador foi Dr.
John Briquet, um “assistente” do Prof. Thury. A
sua tese de doutorado, aprovada em 1896,
descreveu a estrutura da célula, o movimento do
protoplasma dentro da célula e a estrutura de
cloroplastos. Parte dessa tese indicou a
importância da clorofila e sua contribuição à
assimilação da energia solar pela planta, o que
marcou o início de um assunto que ocuparia o
restante da sua vida. 

Após obter o seu doutorado, Michael
Tswett (Figura 4), com 24 anos de idade, viajou
para Rússia para tentar um emprego, pois seu pai
e a sua família haviam voltado, em 1895, para a
cidade de Simferopol. A Rússia era um lugar
onde Michael Tswett nunca tinha morado e
possuía uma língua que ele mal falava. Após
algumas tentativas decepcionantes de conseguir
um emprego em uma área relacionada à botânica
e tendo descoberto que um doutorado no
“exterior” não era reconhecido pelas autoridades
russas, Michael Tswett resolveu iniciar um outro
projeto de pós-graduação, um mestrado, em São
Petersburgo, trabalhando como assistente de
laboratório e dando aulas à noite. A sua
dissertação de mestrado foi desenvolvida no
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Figura 3. Sistema para separações em coluna utilizado por
Engler e Albrecht.



laboratório do Prof. F. Lesgaft e tratou da
estrutura físico-química do grão da clorofila. Ela
foi defendida em 1901 na Universidade de Kazan 
(Figura 5). Após o sucesso da sua defesa do
mestrado, Tswett tentou uma posição nessa
universidade. Ele recebeu uma indicação, mas a
vaga demorou a ser aberta e Tswett aceitou o
convite de um dos seus professores de São
Petersburgo, Prof. D.I. Ivanovskii, recentemente
indicado para ser o catedrático de botânica na
Universidade de Varsóvia, para acompanhá-lo.

Desta forma, em janeiro de 1902, Tswett
mudou para Varsóvia, na parte da Polônia
ocupada pela Rússia Imperial, para trabalhar
como instrutor de laboratório no Departamento
de Anatomia e Fisiologia de Plantas da
Universidade de Varsóvia. É importante indicar
que a Universidade de Varsóvia foi considerada
uma das universidades do sistema russo, com
aulas em russo. Outras universidades, na parte
oeste da Polônia ocupada pelos alemães,
mantiveram as aulas em polonês. 

Em 1902, Tswett foi promovido a
professor assistente e lhe foi permitido ministrar
aulas teóricas. Em 1907, ele foi nomeado
“Lecturer” (equivalente a professor assistente
doutor) no Instituto Veterinário da universidade.
Em 1908, Tswett transferiu-se para o Instituto
Politécnico de Varsóvia, onde foi nomeado
“Senior Lecturer” (professor associado) em
botânica e agricultura. Casou-se com Helena
Trusiewicz, de origem checa, em 1907 (Figura 6).

Durante a pesquisa para seu mestrado em
São Petersburgo, Tswett observou que anéis com 
cores diferentes apareciam quando ele filtrava
um extrato de clorofila em certo tipo de papel.
Ele concluiu que o extrato não continha uma
única substância, mas vários compostos. Assim,
quando iniciou a sua pesquisa em Varsóvia com
a intenção de escrever uma nova tese de
doutorado, Tswett fez alguns experimentos na
tentativa de separar esses possíveis componentes 
presentes em extratos da clorofila. 

A primeira etapa dos experimentos de
Tswett consistiu na obtenção de um extrato de
folhas de diversas plantas. Para isso, ele testou
vários solventes orgânicos e notou que cada
solvente mostrou um comportamento diferente:
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Figura 4. Michael Semenovich Tswett em Genebra, na
época da defesa do seu doutorado obtido na suíça em 1896.

Figura 5. Michael Semenovich Tswett em São Petersburgo, na
época da defesa do seu mestrado no São Petersburgo em 1901. 

Figura 6. A senhora Helena Trusiewicz Tswett.



etanol e acetona extraíam uma quantidade
relativamente grande de substâncias, enquanto
que dois tipos de éter de petróleo, isto é, frações
de hidrocarbonetos com pontos de ebulição
diferentes, extraíam quantidades bem mais
reduzidas. Por outro lado, uma vez extraída por
etanol, todo o extrato também era solúvel nos
éteres de petróleo. Essa observação não foi
inédita, pois seus predecessores já tinham
relatado este comportamento e tinham
interpretado como resultante da transformação
do “composto” extraído. A consideração de
Tswett foi que se tratava de uma série de
compostos diferentes e que alguns destes eram
mais retidos pela estrutura da planta,
requisitando um solvente mais forte para
extraí-los. Por outro lado, uma vez removido da
planta, esta “força” que mantinha o composto na
planta se extinguia e a solubilidade dependia do
composto isolado e não do complexo com a
planta. Hoje é reconhecido que essa
interpretação estava correta.

A próxima etapa foi separar esses
compostos. Nos experimentos iniciais, Tswett
adicionou diversos tipos de sólidos orgânicos e
inorgânicos a uma série de frascos contendo o
extrato dissolvido na fração de éter de petróleo
com ponto de ebulição mais alto e observou que
cada sólido retirou uma parte do extrato.
Realmente, essa série de etapas com um extrato
revelou a presença de diversas substâncias.

Ele descreveu esses experimentos e
apresentou as suas conclusões preliminares em
uma reunião da Sociedade de Naturalistas da
Universidade de Varsóvia em março de 1903
para uma plateia de aproximadamente 40
pessoas, sendo alguns botânicos e químicos. Um
relatório dessa apresentação indicou que Tswett
mostrou vários diagramas, porém, como era
comum naquela época, quando estes resultados
foram publicados (em russo) na revista da
sociedade em 1905 (Figura 7)10, nenhum
diagrama foi incluído na versão impressa. Em
um trabalho recente11, um diagrama (Figura 8)
foi feito baseado na descrição das etapas contida
no trabalho publicado em 1905 e ele confirmou a

descontinuidade das etapas de separação
envolvidas no processo que Tswett chamou
“absorção por precipitação”. 

Neste trabalho publicado em 190510,
Tswett também indicou que frações poderiam ser 
obtidas por um processo que ele denominou
“adsorção por filtração”, realizado em papel de
filtro contendo uma camada de sólido. Algumas
pessoas consideram esta a primeira “descrição”
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Figura 7. Primeira página do trabalho de M. Tswett de 1903 
em Tr. Protok. Varshav. Obshch. Estertvoispyt. Otd. Biol.
1903, 14, 20-39 (data de publicação: 1905).

Figura 8. Esquema do sistema de extração descrito pelo Tswett
na sua apresentação em 1903 11. Y = amarelo; G = verde.



da “cromatografia”. Entretanto, esse trabalho de
1905 não continha a palavra “cromatografia” e a
descrição da “adsorção por filtração” estava
menos clara que as descrições apresentadas nos
trabalhos dos pesquisadores que “filtravam”
petróleo. 

Em 1905, Tswett publicou um outro
trabalho12 no qual ele criticou os resultados
publicados recentemente por um dos professores
mais renomados da sua área13, o Prof. Hans
Molisch, professor catedrático do Instituto de
Fisiologia de Plantas da Universidade de Praga.
No seu trabalho, o Prof. Molisch descreveu os
pigmentos extraídos de algas marrons, obtidos
pelo processo de cristalização. Com esse
processo, o componente majoritário foi isolado
na forma sólida e os componentes em
quantidades menores foram desprezados. Com
isso, foram identificadas várias clorofilas
diferentes, originadas de diferentes algas, que
foram correlacionadas com suas origens.

Tswett havia iniciado um estudo com algas
em uma das suas frequentes viagens ao norte da
Alemanha e discordou dos resultados do Prof.
Molisch, indicando que ele havia desenvolvido
“um novo e confiável” método de analisar
extratos e que esse método indicou a presença de
mais de uma “clorofila” no extrato de uma
espécie, sem entrar em detalhe sobre esse novo
método. A resposta de Molisch foi imediata14,
rejeitando os comentários de Tswett e indicando
que não deveria ser permitido publicar um
trabalho sem apresentar dados, ponto de vista este
também defendido por Kohl15.

Em resposta, em 1906, Tswett publicou
dois trabalhos detalhados no Berichte der
Deutschen Botanischen Gesellschaft16,17, a
revista mais importante da sua área de atuação,
apresentando uma descrição do seu método e os
resultados obtidos com extratos contendo
clorofila (Figura 9). Na descrição minuciosa das
suas pesquisas (mas ainda sem figuras ou
diagramas) Tswett indicou que usou um tubo de
vidro contendo um sólido, orgânico ou
inorgânico, tendo sido testados mais de cem
sólidos, dos quais os melhores foram carbonato

de cálcio, inulina (um polissacarídeo) e alumina,
para a separação dos pigmentos extraídos das
folhas de plantas. A separação aconteceu pela
passagem, descendente, da solução do extrato
em um líquido apolar e que, na sua interpretação,
as substâncias mais atraídas pelo sólido forçaram 
as menos atraídas a percorrerem maiores
distâncias dentro da coluna. 

Tswett descreveu um processo que, hoje, é 
chamado cromatografia líquido-sólido em
coluna seca, na qual a solução da amostra é
colocada no topo de um sólido seco (no
vocabulário de hoje, uma fase estacionária)
contido dentro de um tubo de vidro.
Aparentemente, nesses experimentos de Tswett,
a solução inicial, contendo a amostra,
encontrava-se relativamente diluída, pois
algumas bandas distintas já eram evidentes
somente com a passagem dessa solução. Após a
passagem do solvente no qual a amostra estava
dissolvida, iniciou-se a passagem do solvente
puro (no vocabulário de hoje, uma fase móvel).
Várias fases móveis apolares foram testadas e a
melhor foi o dissulfeto de carbono. A separação
foi sinalizada pelas bandas de diferentes cores
que apareceram e a passagem da fase móvel foi
cessada quando as substâncias se separaram, sem 
serem eluídas da coluna. Nenhum dos trabalhos
de Tswett descreveu a etapa de eluição como o
termo é empregado hoje. O isolamento das
substâncias separadas foi feito empurrando o
sólido para fora da coluna, separando as bandas
de cor diferente com uma espátula, e extraindo
com um solvente adequado a(s) substância(s)
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Figura 9. Títulos dos artigos publicados em 1906: (a) M.
Tswett, Ber. Deutsch. Bot. Ges., 1906, 24, 316-32316; (b) M. 
Tswett, Ber. Deutsch. Bot. Ges., 1906, 24, 384-39317.



contida(s) nas bandas, para obter o seu espectro
de absorbância no UV-visível.

É importante salientar que o próprio
Tswett considerou as separações realizadas por
esse novo método como uma ferramenta que
permitiu estudos de diferentes pigmentos
extraídos das plantas, sendo que o alvo de seus
estudos foi identificar os diversos compostos que 
constituíam os seus extratos, comparando as
distâncias percorridas e as cores das bandas umas 
com as outras, na tentativa de descobrir
substâncias comuns a todas as plantas e as que
poderiam ser específicas de uma ou outra planta.

Para a história da ciência de separação, os
trabalhos de 190616,17 são considerados de alta
importância porque neles Tswett atribuiu,
corretamente, o mecanismo envolvido na
separação, que se baseia na adsorção diferencial
dos componentes da amostra pelo sólido (fase
estacionária) contido na coluna, ocorrendo o
desenvolvimento pela passagem do solvente (fase
móvel), o qual carregava os compostos menos
atraídos pelo sólido para distâncias maiores
dentro da coluna. Tswett cuidadosamente
distinguiu a “adsorção” que ocorria quando a fase
móvel era descendente do processo de “ação
capilar” das separações ascendente de Schönbein2

e Goppelscröder3, implicando que o mecanismo
era diferente. Porém, em trabalhos subsequentes,
Tswett admitiu que ambos os processos poderiam
acontecer por um mecanismo similar, o de
adsorção.

De igual ou maior importância para as
separações, esses trabalhos16,17 introduziram,
pela primeira vez, a palavra “cromatografia”,
para denominar o processo que estava ocorrendo
(ver esta palavra no título do segundo trabalho,
Figura 9b). Nesses trabalhos encontram-se, além
do nome da técnica, a palavra “cromatograma”, 
para descrever um desenho das bandas separadas 
na coluna; o cromatograma registrado por Tswett 
era visualizado dentro da própria coluna de
vidro, similar ao que acontece hoje em
cromatografia planar. 

A origem das palavras utilizadas por
Tswett também é polêmica. A palavra “cromo”
vem do grego chroma, com o significado de cor,
e a “grafia” também vem do grego graphe,

significando escrever. Entretanto, Tswett, nos
trabalhos de 1906 nos quais usou as palavras pela 
primeira vez16,17, cuidadosamente indicou que a
separação não dependia da cor, mas sim das
interações das substâncias, coloridas ou não,
com a fase estacionária, aplicando o mecanismo
de adsorção. Entretanto, a palavra chroma
poderia ter outra origem: a palavra russa tsvet (a
mais apropriada transliteração do seu nome russo 
para o inglês, sendo que “tswett” encontra-se na
ortografia alemã) também significa cor. Parece
que Tswett utilizou a palavra de origem grega do
seu próprio nome  para denominar a
“descoberta” dessa “nova” técnica. Em
consideração a esse fato, alguns usuários da nova 
técnica, nas décadas seguintes, a chamaram
“Tswettography”.

Um aluno de pós-graduação da
Universidade de Berlim, Gottfried Kränzlin, após
ler os dois trabalhos de 1906, decidiu adotar essa
nova técnica na sua tese na área de botânica. O
objetivo do seu trabalho foi realizar um estudo de
plantas com folhas listradas, um fenômeno que
pode ser natural ou induzido por uma infecção.
Ele estudou 17 plantas, descrevendo suas
anatomias e as presenças de certos íons
inorgânicos, e aplicou a técnica de Tswett para
separar os constituintes orgânicos. Para as suas
extrações, ele utilizou etanol na primeira etapa de
extração das folhas, evaporou esse solvente e
reextraiu o sólido com dissulfeto de carbono,
aplicando essa solução em uma coluna de
carbonato de cálcio contido em um tubo de vidro
de 100 mm x 1,5 mm (a fase estacionária era de 50 
mm). Quando todo o dissulfeto de carbono passou 
através da coluna, as posições e as cores das
bandas foram registradas e, a seguir, uma
quantidade de benzeno foi adicionada ao tubo e as
mudanças nas posições e nas cores foram
novamente registradas e comparadas. Os
diagramas resultantes, dois cromatogramas, são,
provavelmente, os primeiros cromatogramas com
eluição por gradiente em etapas (Figura 10).
Finalmente, o sólido foi removido da coluna e as
bandas separadas foram extraídas. Essas soluções
foram então caracterizadas pela absorbância
espectroscópica. A tese de Kränzlin18 comparou
os cromatogramas obtidos por ele com os dados
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apresentados por Tswett nos trabalhos de
190616,17 e com um outro trabalho de Tswet
datado de 190719, confirmando as conclusões de
Tswett sobre a variedade de compostos extraídos
das folhas, porém discordando de uma das
identificações. A segunda eluição com benzeno
separou uma banda em duas. 

Após a defesa da sua tese em fevereiro de
1908, Kränzlin publicou um trabalho20 sobre a
aplicação da nova técnica de cromatografia.
Infelizmente, este trabalho, que confirmou a
utilidade da cromatografia para estudos de
extratos, não teve qualquer repercussão entre a
maioria dos químicos e biólogos da época.

Como de hábito, nos períodos entre as
aulas, Tswett e sua esposa viajaram para o oeste
da Europa. Ele utilizou o seu tempo de férias em
visitas aos diversos laboratórios e bibliotecas e
para coletar amostras. Em maio e junho de 1907,
ele participou de duas reuniões da Sociedade
Alemã de Botânica e demonstrou a sua nova
técnica. O aluno de pós-graduação Kränzlin
assistiu a uma dessas apresentações e discutiu as
separações de clorofilas com Tswett. Após a

defesa, Kränzlin enviou uma cópia da sua tese
para o Tswett, que estava começando a escrever a 
sua mais importante obra, um livro que serviria
para obter um doutorado na Rússia Imperial. 

A tese de Tswett, sobre as clorofilas no
mundo das plantas e dos animais, foi submetida à
publicação no fim de 1908 como um livro, que era 
o requisito das autoridades russas e, finalmente,
publicada em 1910 (Figura 11). A sua defesa de
tese, com uma banca composta pelos Professores
D. Ivanovskii e W. Chmielewski, da botânica, e
pelo Professor B.Kurilov, de química, ocorreu no
dia 28 de novembro de 1910, conferindo o título
de Doutor em Ciências ao Tswett. Em 1911 o
livro ganhou um prêmio, o Prêmio Akhmatov, e
Tswett recebeu uma quantia significativa de
dinheiro, da Academia de Ciências da Rússia
Imperial (Figura 12). 

O objetivo principal da tese foi comparar as 
substâncias relacionadas às clorofilas, às
xantofilas e aos carotenóides encontrados em
diferentes plantas e animais, empregando a
cromatografia. Além da anotação da posição da
banda colorida no cromatograma, ele retirou a
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Figura 10.: Três pares de cromatogramas de Gottfried
Kränzlin. (a) após a primeira eluição com dissulfeto de
carbono; (b) após a segunda eluição com benzeno. III =
extrato das folhas de Pinus aucaparia fol. luteo variegatia; 
X = extrato das partes amarelas das folhas  de Abutilon spec. 
Erfurter Glocke;  XV = extrato das partes amarelas das
folhas de Evonymus Japonicus fol. aweomarginatis.

Figura 11. Capa do livro de M.S. Tswett, publicado em 1910,
apresentado como sua tese de doutorado na Rússia Imperial.



fase estacionária da coluna, separou as bandas,
extraiu o composto com solvente e registrou o
espectro UV-visível. Pela técnica cromatográfica,
ele “identificou” vários compostos constituintes
de seus extratos. É importante indicar que Tswett
queria conseguir um número máximo de
compostos para realizar essas comparações, em
vez de tentar obter somente um composto puro,
após uma série de etapas envolvendo extrações
com diferentes solventes, como foi a prática na
época. Por outro lado, ele não tentou estabelecer

outras propriedades dessas substâncias e, por isso, 
foi criticado pelos químicos e botânicos
tradicionais que acreditavam que, mesmo
apresentando comportamento reprodutível em
várias etapas, um composto não pode ser
considerado puro se não se apresentar em uma
forma cristalina, com ponto de fusão definido.
Essa polêmica continuou por quase duas décadas
após a publicação do livro de Tswett, que foi
traduzido para o francês e o alemão, e fez com que 
houvesse uma certa demora na aceitação da
técnica cromatográfica. 

No livro, foram apresentadas figuras
ilustrando o “equipamento” utilizado pelo
Tswett (Figura 13). Nas suas descrições, Tswett
indicou que o desenvolvimento do
cromatograma (tubo com bandas na parte
superior direita da Figura 13) pode ser feito sem
nenhuma ajuda ou aplicando pressão (ver o
bulbo de borracha que pode pressurizar o
manifold, o qual suporta vários tubos de
separação e o manômetro de mercúrio. O
manifold continha parafusos de aperto –
destaque na parte superior centro da Figura 13 –
para fechar um ou mais dos tubos) ou vácuo de
um aspirador de água (ver o kitassato na parte
superior esquerda da Figura 13). A maioria das
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Figura 12. Dr. Michael Tswett em Varsóvia, 1911.

Figura 13. Alguns dos equipamentos utilizados por Tswett na sua tese.



suas separações foi realizada em tubo de 1,5 mm
de diâmetro interno, mas Tswett também indicou 
que tubos de até alguns centímetros de diâmetro
interno mostraram comportamentos similares.

Após a defesa, Tswett continuou publicando 
trabalhos sobre as clorofilas, as xantofilas e os
carotenóides (o currículo dele inclui mais de 50
trabalhos publicados, a maioria em francês ou
alemão – um fato curioso é que nunca teve um
coautor). Três deles são importantes
considerando-se a controvérsia/polêmica sobre o
melhor método de realizar purificações de extratos, 
cristalização – o método de Willstätter (professor
titular no Instituto Politécnico de Zürich naquela
época, mais tarde catedrático do Instituo de
Química Kaiser Wilhem em Berlim-Dahlem, que
ganhou o Prêmio Nobel de 1915 por suas
contribuições aos estudos de carotenóides) e de
vários outros pesquisadores – ou a cromatografia,
tendo até aquele momento Tswett como seu
promotor. Três trabalhos trataram da identificação
das clorofilas21-23. Tswett indicou que duas
clorofilas distintas podem ser separadas pelo
método de cromatografia e que esses dois
compostos apresentaram espectros no visível
característicos e diferentes. Por outro lado, mesmo
admitindo que poderia existir mais de uma
clorofila, uma vez que, após uma longa extração
por Soxhlet, eles também encontraram um segundo 
composto pelo método de cristalização,
considerado um artefato causado pelo calor, o
grupo de Prof. Willstätter, que tinha uma tradução
para o alemão do livro de Tswett, acreditou que o
processo cromatográfico, isto é, as interações com
a fase estacionária causaram modificações nas
estruturas da clorofila da planta24.

Uma controvérsia similar ocorreu com as
xantofilas. Tswett relatou a presença de quatro
xantofilas distintas. Novamente, Prof. Willstätter 
e alguns outros pesquisadores acreditavam que
existia somente um composto nas plantas e que
os solventes ou o sólido utilizados para a
separação induziam a presença dos demais
compotos. Um aluno do grupo do Prof.
Willstätter “comprovou” essa hipótese ao
colocar uma xantofila purificada por
cristalização em uma coluna de carbonato de
cálcio e eluír com álcool. Mais de uma banda foi

observada e o Prof. Willstätter considerou-as
como degradação na coluna. Por outro lado,
Tswett já tinha mencionado, nos trabalhos de
1906 e em outros subsequentes, que um certo
cuidado deveria ser tomado com alguns dos
componentes extraídos das plantas, devido às
suas instabilidades, e indicou a combinação de
carbonato de cálcio ou alumina com álcool como
uma das catalisadoras dessa ocorrência. 

Os trabalhos polêmicos desses
pesquisadores estimularam dois alunos de Prof.
Charles Dhéré, da Universidade de Fribourgo
(Suíça) a investigar essas substâncias com
cuidado. O primeiro destes alunos, Wladyslaw
Franciszek de Rogowski, um polonês de
Varsóvia, iniciou seus estudos com o Prof. Dhéré 
em 1911. É possível que Rogowski tenha
chegado a Fribourgo com uma cópia do livro do
Tswett. Muito provavelmente ele e seu professor
basearam as suas pesquisas nos trabalhos
publicados por Tswett. O projeto de Rogowski
foi comparar as “clorofilas” obtidas pelos dois
métodos, a cromatografia e a cristalização.
Resultados preliminares foram apresentados à
Academia de Ciências da França (e publicados
na ata da reunião25) em 1912. A publicação
indicou que a realização dos experimentos pelos
dois métodos seguiu as etapas da relevante
literatura e que a cromatografia, utilizando o
método do Tswett, resultou em dois compostos,
hoje chamados clorofila a e clorofila b, com
espectros ultravioleta e de fluorescência
distintos, enquanto que somente um dos dois
compostos obtidos por cristalização parecia
puro, pois o outro apresentou um espectro de
absorbância no ultravioleta com as bandas dos
dois compostos separados pelo método de
Tswett.

A tese de doutorado do Rogowski26

continha um desenho do aparelho que ele
utilizou para a cromatografia (Figura 14). Em
vez da constrição que dificultava a remoção da
fase estacionária no sistema de Tswett após o
desenvolvimento do cromatograma dentro da
coluna, o final da coluna possuía uma cortiça
perfurada. Similar aos trabalhos de Tswett, as
separações de Rogowski utilizaram carbonato de 
cálcio como fase estacionária e dissulfeto de

S c i e n t i a  C h r o m a t o g r a p h i c a

16 www.scient iachromatographica .com



carbono como fase móvel e a passagem da fase
móvel era assistida por vácuo.

O segundo aluno de Prof. Dhéré foi
Guglielmo Vegezzi, um suíço que começou sua
pesquisa em 1912. Entretanto, a prestação de
serviço no exército suíço, durante a Primera
Guerra Mundial, impediu que ele defendesse a sua 
tese antes de 1916. Vegezzi, em sua pesquisa,
aplicou a técnica cromatográfica para determinar
pigmentos em invertebrados, mais
especificamente em fígado de um tipo de lesma e
em ovos de um tipo de caranguejo. Seus estudos
resultaram em seis trabalhos publicados27-32. A
sua tese33 mostrou um sistema cromatográfico
(Figura 15) descrito como um aprimoramento do
modelo de Rogowski, sendo que toda a fase
estacionária pôde ser vista, permitindo assim um
melhor controle do desenvolvimento do
cromatograma com respeito aos compostos mais
retidos.

Nesse período (1912-1916), o Prof. Dhéré
também publicou vários outros trabalhos, porém
nenhum aplicando a cromatografia. Após 1916,
as responsabilidades administrativas do Prof.
Dhéré ocasionaram uma redução das suas
atividades de pesquisas e nenhum outro trabalho
aplicando a cromatografia foi feito. Por outro
lado, uma das primeiras biografias de Tswett foi
de autoria do Dhéré34.

Os trabalhos de Tswett também
despertaram o interesse de pelo menos um
pesquisador que residia no outro lado do Oceano
Atlântico. Leroy Sheldon Palmer, um engenheiro
químico, iniciou uma pesquisa para obter um
doutorado com Prof. Henry Eckles, da
Universidade de Missouri, nos Estados Unidos e,
após ler os trabalhos publicados nas revistas
alemães, também resolveu testar ambos os
métodos para a desenvolvimentos de
carotenóides. O seu objetivo foi investigar os
carotenóides extraídos de diversos produtos de
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Figura 14. Sistema cromatográfico utilizado por
Rogowski, aluno de Dhéré. (a) coluna cromatográfica de

vidro, 250 mm × 20 mm d.i.; (b) cortiça com múltiplas
perfurações, 10 mm de altura; (c,d) peça de madeira para
empurrar a fase estacionária fora da coluna; (e) tubo de
vidro de proteção; (f) rolhas de borracha; (g) disco de
porcelana perfurado; (l) frasco de vidro; (m) funil; (w)
aspirador de água.

Figura 15. Sistema cromatográfico utilizado por Vegezzi,
outro aluno de Dhéré. (t) coluna cromatográfica de vidro,

350 mm × 16 mm d.i.; (m) tubo de vidro de proteção; (v) lã
de vidro com 5 mm de altura; (l) cortiça com múltiplas
perfurações; (d) disco de porcelana perfurado; (s) rolhas de
borracha; (w) saída para o aspirador de água.



origem animal e tentar verificar se existia uma
correlação entre a dieta dos animais e o leite ou a
carne produzidos. Logo depois de ter iniciado a
sua pesquisa, Palmer decidiu focalizar na
cromatografia, utilizando inulina ou sacarose
como fase estacionária e dissulfeto de carbono
como fase móvel (Figura 16). Ele realizou os
experimentos da mesma maneira que a escrita por
Tswett, começando com a coluna seca,
adicionando uma solução relativamente diluída
do seu extrato e parando quando as bandas
coloridas tivessem sido separadas para registrar o
cromatograma (Figura 17). Entretanto, em vez de
retirar a fase estacionária da coluna, como foi feito 
em todos os trabalhos de Tswett, Palmer resolveu
continuar a eluição, após já ter registrados os
cromatogramas, coletando as bandas eluídas para
a obtenção dos seus espectros UV-visível. A sua
tese35 indicou, entre outros resultados, que tanto o
leite como a manteiga da vaca apresentaram
composições relativas e absolutas diferentes dos
carotenóides, dependendo se a vaca se alimentou
de pastagem ou de feno seco, estabelecendo assim 
uma relação direta entre a comida da vaca e os
componentes presentes no leite. Após a defesa da
tese, Palmer continuou na Universidade de
Missouri como professor assistente doutor,
transferindo-se para a Universidade de Minnesota

em 1919 como professor associado. Em 1922, foi
promovido a professor titular. A sua linha de
pesquisa continuou relacionada aos carotenóides
e um livro definitivo sobre o assunto, contendo
um capítulo detalhado sobre como realizar a
cromatografia líquido-sólido, foi publicado em
192236.

Uma vez completado o doutorado, requisito
das autoridades russas para desfrutar de uma
posição de direção, Tswett dedicou uma
considerável parte do seu tempo na tentativa de 
conseguir uma cadeira universitária, sem sucesso
imediato. Isso não deveria ser considerado
surpreendente, uma vez que na Rússia Imperial
havia somente nove grandes universidades nas
quais uma posição de catedrático podia ser
conseguida; entretanto nem todas essas
universidades possuíam um jardim botânico, como
ele desejava. Para complicar o seu futuro, a sua
saúde começou a deteriorar – aparentemente ele
sofria de problemas cardíacos – e os eventos na
Europa, fora da universidade, também interferiram.

Em 1908, antes da defesa da sua tese,
Tswett saiu da Universidade de Varsóvia para
atuar como professor associado no Instituto
Politécnico de Varsóvia, onde ele continuou
após a defesa. Os alunos consideravam que ele
apresentava aulas excelentes e, devido a isso, as
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Figura 16. Sistema cromatográfico
utilizado por Palmer.

Figura 17. Dois cromatogramas da tese de Palmer: (a) extrato de cenoura; (b) extrato
de feno seco.



suas disciplinas eram muito procuradas.
Entretanto, a preparação e a apresentação das
aulas causavam-lhe muito desgaste e ele
precisava solicitar licenças saúde com
frequência. Em 1915, durante a Primeira Guerra
Mundial, com as tropas alemães avançando para
Varsóvia, ele, junto com os outros professores e
alguns alunos do Instituto Politécnico,
transferiram-se para Nizhnii Novgorod, onde
fundaram o Instituto Agronômico de Gorkii.

Em 1917, Tswett finalmente recebeu a tão
desejada indicação para uma cadeira de
catedrático, na Universidade de Ture’ev (na
época, parte da Rússia Imperial, hoje a cidade de
Tartu, capital de Estônia). Lá ele lecionou por
menos de um semestre quando, novamente, foi
necessário transferir-se, pois as tropas alemães
começaram a ocupar a cidade. Tswett mudou-se
em fevereiro de 1918 para Voronezh, onde ele
foi indicado para a cadeira de botânica em uma
nova universidade estadual que estava sendo
criada. Porém, o seu estado de saúde continuou a
piorar e ele faleceu em Voronezh em 26 de junho
de 1919. O seu corpo foi enterrado no cemitério
do monastério de Alekseev, que foi destruído na
Segunda Guerra Mundial.

Os trabalhos de Michael Tswett
focalizaram-se nas identificações das clorofilas
e, mais tarde, dos carotenóides. Ele considerou a
cromatografia uma técnica que lhe permitiu fazer 
as identificações com maior confiabilidade, uma
conclusão que não foi aceita por um número
significativo dos pesquisadores da área de
clorofilas e carotenóides enquanto ele estava
vivo. Por outro lado, ele recebeu indicação para o 
Prêmio Nobel de 1918 por seus trabalhos com as
clorofilas, não pela “invenção” da técnica
cromatográfica, sendo um dos nove candidatos.
Porém o Prêmio Nobel em Química de 1918 foi
dado ao Prof. Fritz Haber do Instituto
Kaiser-Wilhelm em Berlim-Dahlem, devido ao
desenvolvimento da síntese de amônia, uma
importante etapa na produção de fertilizantes, e o 
falecimento de Tswett em 1919 impediu que ele
pudesse ser considerado em outra oportunidade.

Desse relato, hoje é possível indicar que o
nascimento da palavra cromatografia ocorreu
em 1906 e o “pai” é o russo Michael Semenovich
Tswett. Além disso, os vários trabalhos de Tswett
descrevendo a aplicação da técnica da
cromatografia líquido-sólido certamente
influenciaram outros pesquisadores a testarem
esse método de separação nas décadas a seguir.
Entretanto, somente alguns poucos pesquisadores
adotaram a cromatografia líquido-sólido durante a 
sua primeira década, talvez devido às
controvérsias que o próprio Tswett se envolveu.
Em outras palavras, a sua influência em introduzir 
essa técnica no arsenal dos cientistas do mundo é
hoje reconhecida, mesmo não tendo ocorrido esse
reconhecimento durante a sua vida.

Por outro lado, a data das primeiras
separações empregando um dos processos que
hoje compõem as técnicas chamadas
“cromatografia”, nas quais se aplica uma
amostra com seus diversos componentes
dissolvidos em uma fase móvel e percolá-a
através de uma fase estacionária, ocorrendo a
separação devido à migração diferencial,
encontra-se realmente perdida na Antiguidade.
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Resumo
A extração sortiva em barra de agitação (SBSE) integra a extração e concentração do soluto em etapa única e

em um dispositivo extrator reutilizável, o qual pode ser introduzido no cromatógrafo a gás, reduzindo a perda do

soluto e o tempo da análise. A eficiência da SBSE está relacionada ao coeficiente de partição do soluto entre as fases

presentes no sistema analítico, ao caráter hidrofóbico do soluto (logaritmo do coeficiente de partição octanol-água), ao 

volume da amostra e às dimensões da barra. O polímero PDMS (apolar) é a única fase SBSE disponível no comércio.

Neste artigo são descritos os fundamentos teóricos, o processo SBSE, a dessorção térmica e em fase líquida, assim

como o desenvolvimento e aplicações das novas barras SBSE lab-made, com fases extratoras mais seletivas para

compostos polares (fases de PDMS/β-ciclodextrina, poliuretana, PDMS/material adsorvente), com absorvente de

acesso restrito que permitiu a extração dos solutos (C18, octadecilsilano) e 

exclusão das macromoléculas (superfície hidrofílica biocompatível, diol) 

e fases mistas (PDMS/material adsorvente e PDMS/polipirrol) que

apresentaram extrações baseadas nos processos de adsorção e absorção,

favorecendo a sensibilidade analítica do método.

Abstract
Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) is a sample preparation technique that integrates the sample extraction

and solute concentration in one step, employing a re-utilizable probe. After all, the stir bar containing the

concentrated solute(s) is introduced in a chromatograph, decreasing solute losses and analysis time. The SBSE

efficiency is related to the partition coefficient of the solute between the phases, the hydrophobic character of the

solute (logarithm of the octanol-water partition coefficient), the sample volume, and the stir bar dimensions. PDMS

(non-polar) is the only SBSE phase available in the market. In this

article, we describe the fundamental theory, the SBSE process, thermal

desorption, liquid desorption, as well as the development and

application of new lab-made SBSE bars. These bars are coated with

phases that are more selective for polar compounds (such as PDMS/
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1. Introdução
Em razão da complexidade da maioria das

amostras, estas não podem ser introduzidas em
sistemas cromatográficos no estado bruto, pois
apresentam interferentes que podem coeluir com
os solutos, durante a separação cromatográfica, ou 
adsorverem de forma irreversível junto à coluna
analítica, modificando a retenção dos solutos e
diminuindo o tempo de vida da coluna analítica. 

O preparo da amostra tem sido uma etapa
importante, requerida no desenvolvimento de
métodos cromatográficos, para aumentar a
seletividade e sensibilidade analítica do método
cromatográfico, através da remoção dos
interferentes da amostra e concentração dos solutos,
quase sempre presentes em níveis de traços.

A química analítica moderna tem sido
direcionada para a simplificação através da
hifenação de técnicas, miniaturização dos
sistemas analíticos, minimização do consumo de
solvente orgânico e do volume da amostra. Neste 
contexto, podemos destacar as técnicas de
microextração, as quais não utilizam solvente
orgânico. Essas técnicas integram a extração e
concentração do soluto em única etapa e
permitem a introdução do soluto extraído no
sistema cromatográfico, utilizando o mesmo
dispositivo empregado na extração, reduzindo a
perda do soluto e o tempo da análise.

A microextração é definida como técnica
de preparo de amostra, em que o volume da fase
extratora é bem menor quando comparado ao
volume da amostra, apenas uma pequena fração
do soluto presente na amostra é extraída. A
extração é baseada no processo de partição
(solubilidade) do soluto entre a fase aquosa
(amostra) e a fase extratora. A extração não é um
processo exaustivo, ou seja, quando o equilíbrio
de partição do soluto entre as fases é atingido, o
aumento no tempo de extração não resulta no
aumento da massa de soluto extraída. Quanto

maior o coeficiente de partição do soluto,
semelhança entre as propriedades físico-químicas
do soluto com a fase extratora, maior será a
quantidade de soluto extraído1.

2. SBSE: Fundamentos Teóricos2-4

A extração sortiva em barra de agitação
(SBSE), introduzida em 1999 por Baltussen et
al.2, baseia-se no equilíbrio de partição do soluto
nas distintas fases presentes no sistema analítico.
No processo SBSE é utilizada uma barra de
agitação magnética (pequeno tubo magnético
encapsulado com vidro, 10 a 20 mm de

comprimento) revestida com 25-125 µL (0,3-1,0
mm espessura) de polidimetilsiloxano (PDMS),
Figura 1. Para evitar a decomposição da fase
polimérica em contato direto com o tubo metálico, 
este é encapsulado com vidro. As extremidades da 
barra não são revestidas com o polímero.

O PDMS foi selecionado como fase
extratora para SBSE, em razão de características
específicas, tais como boa estabilidade térmica, os 
fragmentos de massas da degradação do polímero
são característicos do silicone, os quais podem ser
facilmente discernidos com o uso de detector de
massas, o mecanismo de extração dos solutos é
baseado na absorção (processo de partição), ou
seja, os solutos são solubilizados na fase
polimérica. A força de retenção, no processo de
absorção, é mais fraca, quando comparada à
observada no processo de adsorção, o que permite
rápida dessorção térmica dos solutos em
temperaturas medianas, minimizando a perda de
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Figura 1. Barra SBSE. 1: tubo magnético, 2: revestimento
de vidro, 3: fase PDMS.

β-cyclodextrine, poliurethane, PDMS/adsorvent material); restrict access medium (RAM) material containing both 

octadecilsiloxane (C-18) and macromolecules showing exclusion behavior (hydrophilic biocompatible surface,

diol); and mixed phases (PDMS/adsorbent and PDMS/polypyrrole) where the extraction is based on adsorption and 

absorption process, favoring the sensibility and selectivity enhancement of the analytical method.



solutos termolábeis. O equilíbrio de partição ou
capacidade de retenção de um determinado soluto
em PDMS não é influenciado pela presença de
outros solutos, ou interferentes da matriz. Os
solutos apresentam diferentes equilíbrios de
partição (constante de partição) com a fase
PDMS, não ocorrem competição ou
deslocamento dos solutos (que apresentam menor
constante de partição) da fase extratora, o que
resulta em métodos analíticos com ampla faixa de
linearidade. Nas fases absorventes, a degradação
de solutos instáveis é menor ou ausente. 

A SBSE é controlada pelo coeficiente de
partição dos solutos entre as fases, PDMS e aquosa. 
O coeficiente de partição tem sido correlacionado
com o coeficiente de distribuição octanol/água
(Ko/w). Embora não totalmente correto, o Ko/w tem
sido utilizado para estimar a eficiência do processo
SBSE para um determinado soluto.

O coeficiente de partição do soluto entre
as fases PDMS e amostra aquosa (KPDMS/w) é
determinado através da razão entre a
concentração do soluto na fase de PDMS
(CPDMS) e a concentração do soluto na amostra
aquosa (Cw), após atingir o equilíbrio de
partição. Essa razão corresponde ao produto do
quociente entre as massas do soluto na fase
PDMS (mPDMS) e na fase aquosa (mw) e β, onde β
é igual à razão entre o volume da amostra e
volume da fase extratora (β = Vw/ VPDMS). Essas
correlações são ilustradas na equação 1.
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A taxa de recuperação do processo SBSE é 
expressa através da razão entre a quantidade de
soluto extraído (mPDMS) pela fase PDMS e a
quantidade de soluto inicial na amostra (mo =
mPDMS + mw) que corresponde às correlações
entre KPDMS/w e β, como ilustra a equação 2.

m

m

K

K
PDMS

w

PDMS w

PDMS w

=
+ 


 




/

/

β

β
1

(eq.2)

Segundo a equação 2, as taxas de
recuperação do soluto nas extrações (SBSE) estão
relacionadas diretamente aos valores de KPDMS/w e  
β, ou seja, quanto maior o volume de PDMS
(menor o valor  β), maior será a quantidade de
soluto extraído. Uma vez que o valor de KPDMS/w é

similar ao valor de Ko/w (Equação 1), 
K

PDMS w/

β

pode ser representado por 
K

o w/

β
.

Segundo Baltussen et al.2, para processo

SBSE que apresenta 
K

o w/

β
 = 1, a recuperação do

soluto será de 50%, e em valores de 
K

o w/

β
superiores a 5, a extração é considerada
quantitativa. O valor de β, ou seja, a razão entre os
volumes da amostra e da fase PDMS, deverá ser
otimizado para cada aplicação, na qual o tempo da
extração também deverá ser considerado. O
aumento do volume da amostra e de PDMS
resultará em maior tempo de extração para atingir o 
equilíbrio de partição. David e Sandra3 descrevem
que para solutos apolares (log Ko/w > 3), o aumento
da quantidade de soluto extraído é proporcional ao
aumento do volume da amostra. 

3. Processo SBSE2-7

A barra SBSE requer condicionamento
anterior às extrações: 300°C por 4 horas para as
determinações por dessorção térmica e
cromatografia gasosa (TD-GC), ou em solvente
orgânico em determinações por dessorção
líquida e cromatografia líquida (LD-LC).

Para extrações SBSE, a barra de agitação
magnética revestida com PDMS tem sido
inserida diretamente na amostra (DI) ou no
headspace do frasco e agitada até atingir o
equilíbrio de partição dos solutos entre a amostra
e fase PDMS. Nas extrações DI, o frasco extrator
(com tampa rosca) tem sido colocado sobre o
agitador magnético e a amostra agitada cerca de
30 a 240 minutos, dependendo do volume de
amostra. Após o processo de extração, a barra de
PDMS é retirada do frasco, com o auxilio de uma 
pinça ou de uma haste metálica, enxaguada
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levemente com água pura e cuidadosamente seca
com um lenço de papel macio, para remoção de
possíveis moléculas de água, açúcares, proteínas
ou outros componentes da amostra não voláteis.
Para extrações no headspace de compostos
voláteis de amostras sólidas ou líquidas, a barra
SBSE tem sido colocada no headspace do frasco
com auxílio de um suporte especial. 

As barras SBSE, dependendo da
complexidade da amostra e cuidados do analista,
têm sido reutilizadas de 20 a 100 vezes.

Os solutos voláteis e semi-voláteis têm
sido termicamente dessorvidos no injetor de um
cromatógrafo a gás, resultando em uma técnica
simples e de alta sensibilidade analítica. Para a
dessorção térmica, a barra SBSE é transferida
para um tubo capilar de vidro (4 mm d.i. e 187
mm comprimento) Figura 2, o qual é inserido no
sistema de dessorção térmica SBSE, ou injetor
especial do cromatógrafo gasoso. 

O sistema de dessorção térmica consiste de
dois injetores (vaporizadores) (TSD-2) em série
com temperatura programada (PTV), no primeiro
injetor, os solutos da barra SBSE são termicamente
dessorvidos (exemplo: 40°C – 50°C/min – 250°C), 
já no segundo injetor (CIS-4, PTV) ocorre a
reconcentração criogênica dos solutos dessorvidos
termicamente. Durante a rápida dessorção térmica
(vazão superior 100 mL/min), o módulo CIS-4 é
mantido a temperaturas negativas (abaixo de
-150°C) com nitrogênio líquido. Para análises de
solutos muito voláteis, o liner do injetor CIS-4 tem
sido empacotado com material adsorvente
(geralmente, Tenax TA), para eficiente
reconcentração dos solutos. Após completar o
programa de dessorção térmica, a temperatura do

CIS-4 é aumentada rapidamente a altos valores

(exemplo: 10°C/s até 250°C). Os solutos são
transferidos do TSD-2 para CIS-4, geralmente no
modo de injeção splitless, para a coluna analítica,
Figura 2.

Para as análises SBSE/LC de compostos
termolábeis ou de alta massa molar, o processo
de dessorção SBSE tem sido realizado através da
inserção da barra SBSE em um micro tubo
contendo alguns µL de fase líquida, fase móvel
ou solvente orgânico, com agitação magnética ou 
em banho de ultra-som, com ou sem controle da
temperatura. Poucas referências bibliográficas
descrevem a técnica SBSE/LC, empregando o
processo de dessorção em fase líquida.

As reações de derivatização pré-extração, in
situ, ou durante o processo de dessorção térmica,
com a introdução do reagente derivatizante no tubo 
capilar de vidro tem ampliado as áreas de
aplicações da técnica SBSE/TD-GC, para a análise
de compostos polares. Para os processos de
derivatização in situ, os ácidos e aminas têm sido
derivatizados com cloroformiato de etila e os
grupos hidroxil (fenóis) acilados com anidrido
acético 3. O reagente de sililação, N, O-bis
(trimetilsilil) trifluoroacetamida, em razão de sua
alta volatilidade, tem sido utilizado nos processos
de derivatização no tubo capilar durante a
dessorção térmica. Para aumentar a estabilidade da
reação, lã de quartz tem sido adicionada ao tubo de
dessorção térmica4, Figura 3.

Segundo normas internacionais de
validação analítica, os métodos cromatográficos
SBSE/TD-GC e SBSE/LD-LC descritos na
literatura para determinações de solutos (apolares,
polares, voláteis ou não voláteis) em amostras, na
sua maioria complexas, apresentaram sensibilidade 
analítica adequada para aplicações em diferentes
áreas: ambiental, farmacêutica, forense, alimentos
e clínico2-7. 

S c i e n t i a  C h r o m a t o g r a p h i c a

24 www.scient iachromatographica .com

Figura 2. Sistema de dessorção térmica SBSE.

Figura 3. Esquema do processo de derivatização no capilar, 
durante a dessorção térmica.



4. Fases Seletivas
O polímero PDMS (apolar) é a única fase

SBSE disponível no comércio. Recentemente,
várias barras SBSE lab-made com fases extratoras 
seletivas, mais polares, biocompatíveis ou com
fases mistas, em que são observados diferentes
mecanismos de extração, têm sido desenvolvidas.

Lambert et al.8 revestiram uma barra de
vidro, contendo magneto, com a fase de acesso
restrito, a qual possui uma superfície hidrofílica
biocompatível (diol) na parte externa e
hidrofóbica (octadecilsilano) no interior dos poros 
da partícula do sorvente. As macromoléculas, tais
como as proteínas do plasma, não penetraram nos
poros (barreira física) e foram excluídas
rapidamente, enquanto as moléculas pequenas
entraram nos poros e foram retidas, através do
processo de partição. A dessorção dos solutos foi
realizada com agitação da barra SBSE em solução 
acetonitrila/água (3:1, v/v). 

A barra absorvente biocompatível
(C18-diol) permitiu realizar mais de 50 extrações
diretas de cafeína e metabólitos em amostras de
plasma, sem perda significativa na eficiência da
extração8. O método SBSE/LD-LC apresentou
limite de detecção de 25 ng/mL para a
determinação de cafeína em amostras de
plasma de rato8. Os cromatogramas
SBSE (C18-diol)/LC, quando
comparados com os obtidos após análises 
PPT/LC (precipitação de proteínas com
acetonitrila), apresentaram picos iniciais
dos compostos endógenos do plasma
com menor sinal analítico.

A barra sortiva de PDMS
hidroxilado entrecruzado em cadeia
sol-gel foi utilizada para análises SBSE/
TD-GC de n-alcanos, hidrocarbonetos
aromáticos policíclicos e pesticidas
organofosforados em amostras aquosas.
A barra desenvolvida apresentou boa
estabilidade térmica e adequação para as
análises SBSE-GC de compostos polares
e apolares, com limites de detecção em
níveis de ng/mL9.

O processo sol-gel iniciou-se com
a hidrólise do sol-gel precursor, seguido

pela policondensação do produto hidrolizado.
Durante esta etapa, o PDMS hidroxilado
(PDMS-OH) foi parcialmente ligado à cadeia, em

razão da alta massa molecular (≥ 40.000). A maior
parte de PDMS-OH foi fisicamente incorporado e
emaranhado na cadeia polimérica sol-gel. O
polímero sol-gel foi ligado aos grupos silanóis na
superfície da barra de vidro, Figura 4A. A
superfície da cadeia polimérica foi desativada com
poli(metilhidrosiloxane), (PMHS), para
capeamento dos grupos silanóis residuais, Figura
4B9.

A técnica sol-gel foi utilizada para preparar

a fase de polidimetilsiloxano/β-ciclodextrina

(PDMS/β-CD) para análises SBSE/LC. A barra

SBSE revestida com PDMS/β-CD apresentou
superfície homogênea, boa estabilidade térmica,
resistência mecânica na presença do solvente de
dessorção e melhor seletividade para compostos
polares, quando comparada com a barra PDMS. Os 

métodos SBSE- PDMS/β-CD/LC padronizados
apresentaram limites de quantificação em níveis de
µg/L (detector UV) nas determinações de
estrogênios e ng/L nas determinações de bisfenóis
(detector de fluorescência)10.
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Figura 4. Processo sol-gel. A: O polímero sol-gel foi ligado aos grupos
silanóis na superfície da barra de vidro. B: superfície da cadeia polimérica
foi desativada com poli(metilhidrosiloxane),(PMHS).



A fase extratora de PDMS/poli(vinil álcool)
foi desenvolvida (processo sol-gel) para análises
SBSE com dessorção líquida e injeção de grande
volume de amostra no GC com detector
fotométrico de chama, para a determinação de
cinco pesticidas organofosforados em amostras de
mel. O método desenvolvido apresentou limites de

quantificação de 0,013 a 0,081 µg/mL e precisão
com coeficientes de variação de 5,3 a 14,2%11.

Bicchi et al.12,13 desenvolveram barras
SBSE com fases mistas, as quais consistem de
pequenos tubos de PDMS com as extremidades
fechadas com magnetos e interiores empacotados
com diferentes materiais (ad)sorventes: Tenax GC,
copolímero de bisfenol-PDMS, carbopack

revestido com 5% de carbowax e β-ciclodextrina12. 
Em geral, nas extrações sortivas no headspace, as
barras SBSE mistas, quando comparadas à
convencional de PDMS, apresentaram maiores
taxas de recuperação para compostos voláteis e
mais polares, em matrizes sólidas ou líquidas (café
torrado, folhas secas de sálvia e amostra aquosa
teste contendo compostos com diferentes
solubilidades em água, acidez, polaridades). As
extrações sortivas no headspace foram baseadas na 
capacidade de adsorção dos analitos no material
adsorvente e na difusão destes através do PDMS13.

Nogueira et al.14 avaliaram a poliuretana
pura ou como fase mista com adição de material
adsorvente como fase extratora para SBSE, com
dessorção líquida para análise por LC com o
detector de arranjo de diodos ou injeção de grande 
volume por GC-MS na determinação de atrazine,
2,3,4,5-tetraclorofenol e fluorene em amostras
aquosas em níveis de traços. A poliuretana com
adição de material adsorvente não apresentou
vantagens quando comparada com o polímero
puro. Os autores destacaram a poliuretana como
promissora fase para SBSE para a determinação
de compostos mais polares em níveis de traços em 
amostras aquosas, outras vantagens são também
descritas, tais como alta estabilidade térmica, alta
resistência mecânica na presença de solventes
orgânicos, polímero barato e fácil síntese.

As poliuretanas geralmente são obtidas
através da reação de poliol, poliéster ou poliéter,
com isocianato aromático ou alifático,
bifuncional ou polifuncional, na presença de

catalisador e surfactante. A natureza química da
poliuretana, assim como sua funcionalidade,
números de grupos ativos por molécula dos
reagentes, podem ser estabelecidos de acordo
com a aplicação, Figura 5. 

A fase polimérica de poliuretana foi
também utilizada nas análises SBSE/LC com
dessorção líquida e detecção no detector de
arranjo de diodos para determinação de fármacos 
ácidos e reguladores de lipídios em amostras
aquosas ambientais. O método padronizado
apresentou limites de quantificação de 1,5 a 5,8

µg/L e precisão com coeficientes de variação
menores que 15%15.

As barras SBSE revestidas com fase
monolítica foram utilizadas em análises
SBSE/LC de amostras de água do mar
enriquecidas com hidrocarbonetos aromáticos
policíclicos (PAHs) e amostras de urina
enriquecidas com anabolizantes esteróides. O
método padronizado com a fase monolítica
apresentou limites de detecção de 1,8 a 6,6
pg/mL para os PAHs, e 62 a 212 pg/mL para
anabolizantes, demonstrando que a fase
monolítica é adequada para análises SBSE/LC
de compostos polares e apolares 16, 17.

O material monolítico foi obtido através
da copolimerização in situ de metacrilato de
octilo e dimetacrilato de etileno na presença de
solventes porogênicos (1-propanolol, 1, 4
butanodiol e água). A influência dos parâmetros
da polimerização (diferentes concentrações dos
monômeros e de pirogênio) e da espessura do
material (1,0 -2,0 mm), na eficiência dos
processos de adsorção e dessorção líquida, foi
avaliada16,17. 

O material monolítico poli (vinil
piridina-etileno dimetacrilato) foi sintetizado e
utilizado como fase extratora nas análises
SBSE/LC para determinação de fenóis em
amostras de água com limites de quantificação

de 3,2 a 8,5 µg/L18.
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Figura 5. Síntese da poliuretana.



O polipirrol em razão da permeabilidade
(estrutura porosa) e das interações
intermoleculares do polímero com os solutos foi
avaliado como fase para SBSE. A fase polimérica
mista de PDMS e polipirrol (PPY) foi
desenvolvida para análises SBSE/LD-LC-UV de
antidepressivos em amostras de plasma. A
robustez da barra PDMS/PPY foi confirmada,
após a reutilização desta em mais de 40 extrações,

com perda mínima da eficiência. O método
padronizado apresentou limites de quantificação
de 20 ng mL-1 a 50 ng mL-1, adequados para
análise de antidepressivos em amostras de plasma
de pacientes idosos no intervalo terapêutico. As
extrações foram baseadas nos processos de
adsorção (PPY) e absorção (PDMS)19.

A Tabela 1 sumariza as aplicações da
técnica SBSE com barras lab-made.
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Tabela 1. Aplicações da técnica SBSE com barras lab-made.

Solutos Amostras Condições SBSE Sistema analítico Referências

n-alcanos, PHAs,
pesticidas

organofosforados

Aquosas Fase: PDMS hidroxilado -30 µm
15 min

TD/GC-MS
LOD: 0,7 - 7,4 ng/mL

Guan et al.
2004 9

Compostos
voláteis e polares

Café torrado, sálvia,
whisky

Fase: PDMS/material adsorvente
Café (50 mg) e sálvia (5 mg)

HD, 1 h, 50°C
Whisky (1mL + 9 mL água)

DI, 1 h, 1000 rpm

TD/GC-MS Bicchi et al.
2005 12,13

Cafeína e metabólitos Plasma de rato
Fase: C18 – ADS

Adição 10% metanol, 30 min, 1000 rpm
Dessorção acetonitrila/água

20 min, 1000 rpm

LC-DAD
LOD: 25 ng/mL cafeína

Lambert et al.
2005 8

PHAS e esteróides
anabolizantes

PHAS – água de mar
Anabolizan-tes - urina

Fase: Poli(ácido metacrilato de estearil
éster-etileno dimetilacrilato)

2 h, 600 rpm
Dessorção: 10 mL  metanol, 2h

LC-DAD

LOD: 1,8 - 6,6 pg/mL

Huang e Yuan

et al 200716

Estrógenos e bisfenol Água de rio e lago

Fase: PDMS-β-ciclodextrina
Estrógenos

NaCl, 45°C, 40 min, 1000 rpm
Bisfenóis: 40 min 

Dessorção 

100 µL de metanol

LC-UV

LOD: 0,04 - 0,11 µg/L
(estrógenos)

(LC-fluorescência) 
LOD: 8 ng/mL Bisfenol 

Li et al. 2007 10

Fármacos Ácidos e
Fármacos reguladores

de lipídios
Ambientais (aquosas)

Fase: Poliuretana
60 min, 750 rpm, pH 2,0

Dessorção
ACN, 15 min

LC-DAD

LOQ: 1,5 - 5,8 µg/L

Nogueira et al.
2008 15

Antidepressivos
Plasma de pacientes

idosos

Fase: PPY/PDMS
40 min, pH 9,0, 40°C

Dessorção
Fase móvel, 15 min

LC-UV
LOQ: 20 - 50 ng/mL

Queiroz et al.
2008 19

Fenóis Água de mar e rio
Fase: poli (vinil piridina-etileno

dimetacrilato)
2h, pH 8,0

Dessorção: 3 mL ACN, 2h

LC-DAD

(LOQ 3,2 - 8,5 µg/L)

Huang et al.
2008 18

Hormônios sexuais Urina

Fase: Poli(ácido metacrilato de estearil
éster-etileno dimetilacrilato)

1,5 h, pH 4,0, 600 rpm
Dessorção

5 mL metanol, 1,5 h

LC-DAD
LOQ: 0,2 - 1,2 ng/mL

Huang et al
2008 17

Pesticidas
organofosforados

Mel
PDMS/poli(vinil alcohol)

25% NaCL, 600 rpm, 15 min

Dessorção: 50 µL ACN, 20 min

GC-FPD
LOD: 0,013 - 0,081

µg/mL

Yu e Hu 2009 11

PHAs: hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, DI: introdução direta da amostra, HD: headspace, LC-DAD: cromatografia líquida com
detector de arranjo de diodos, LC-UV: cromatografia líquida com detector ultravioleta, ACN: acetonitrila, GC-FPD: cromatografia gasosa com
detector fotométrico de chama, LOD: limite de detecção, LOQ: limite de quantificação, TD/GC-MS: dessorção térmica/cromatografia gasosa
com detector de espectrometria de massas.



5. Conclusão
A SBSE, quando comparada aos métodos

convencionais de extração, apresenta uma série
de vantagens, tais como, não utiliza solvente
orgânico, integra a extração e concentração do
soluto em etapa única e em um dispositivo
extrator reutilizável e permite a introdução deste
dispositivo no sistema analítico (SBSE/TD-GC). 
Embora seja um processo não exaustivo, como a
microextração em fase sólida (SPME), permite
análises quantitativas ou seja, extrações com
taxas de recuperação acima de 80%, para
processos SBSE que apresentam Ko/w/β
superiores a 5.

A eficiência da SBSE está relacionada ao
coeficiente de partição do soluto entre as fases
presentes no sistema analítico, ao caráter
hidrofóbico do soluto (logaritmo do coeficiente
de partição octanol-água), ao volume da amostra, 
às dimensões da barra. O polímero PDMS
(apolar) é a única fase SBSE disponível no
comércio. 

As reações de derivatização pré-extração,
in situ, ou durante o processo de dessorção
térmica, com a introdução do reagente
derivatizante no tubo capilar de vidro têm
ampliado as áreas de aplicações da técnica
SBSE/TD-GC para a análise de compostos
polares. 

As várias barras lab-made desenvolvidas,
quando comparadas à convencional de PDMS,
apresentaram vantagens, tais como, maior
seletividade para compostos polares (fases de

PDMS/β-ciclodextrina, poliuretana, PDMS/
material adsorvente), extração fracionada, a fase
absorvente biocompatível (C-18, ADS) permitiu
extração dos solutos (octadecilsilano) e exclusão
das macromoléculas (superfície hidrofílica
biocompatível, diol), diferentes mecanismos de
extração, as fases mistas PDMS/material
adsorvente e PPY/PDMS apresentaram
extrações baseadas nos processos de adsorção e
absorção, favorecendo a sensibilidade analítica
do método. 
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Cromatografia Gasosa Bidimensional

Resumo
Este artigo apresenta uma visão geral da cromatografia gasosa bidimensional, ilustrando diferenças e

semelhanças entre a cromatografia gasosa bidimensional de frações parciais ou de “heartcut” (GC-GC) e a

cromatografia gasosa bidimensional abrangente (GC×GC). Uma abordagem simplificada do histórico da

cromatografia gasosa bidimensional, seus fundamentos teóricos e questões relacionadas à instrumentação,

conjunto de colunas e detectores são apresentados. O uso da GC×GC tem se mostrado bastante conveniente para

matrizes complexas como as provenientes da área da petroquímica,

alimentos, aromas e fragrâncias, forense, ambiental etc. Quando

comparada à GC-GC, seu potencial traduz-se em menor tempo de

análise, maior capacidade de pico, maior sensibilidade e na obtenção de

cromatogramas estruturados, permitindo uma investigação mais

detalhada da complexidade das matrizes investigadas, especialmente

quando associada a detector de espectrometria de massas por

tempo-de-voo.

Abstract
This article presents an overview of two-dimensional gas chromatography, pointing to similarities and

differences between heartcut (GC-GC) and comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC×GC). A

simplified approach of the history of two-dimensional gas chromatography, its theoretical basis and issues related

to instrumentation, columns sets, modulators and detectors are presented. GC×GC has been regarded as a

convenient technique for complex matrices, such as petrochemicals,

food and beverage, flavour and fragrance, environmental samples,

forensic samples, etc. A comparison of both two-dimensional

techniques shows that GC×GC provides shorter analysis times, higher

peak capacity, sensitivity and chromatographic structure, allowing a

deeper investigation of the complexity of investigated matrices,

especially when associated with time-of-flight mass spectrometry.
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1. Introdução
A cromatografia gasosa (GC, “gas

chromatography”) é uma técnica que atingiu sua
maturidade e oferece alta capacidade de
separação, tendo sua eficiência complementada
por detectores, hardware e software adequados
para sua aplicação em diferentes áreas. Não
obstante, amostras como petróleo e derivados,
aromas naturais, alimentos e amostras
ambientais são, frequentemente, muito
complexas para que se possa atingir a separação
de seus componentes em uma só fase
estacionária. Em amostras provenientes de
matrizes como perfumes, óleos essenciais ou
bebidas alcoólicas o problema pode ser
exacerbado, nos casos em que o componente que
contribui para o aroma ou sabor encontra-se em
quantidades traço. Nesses casos, a coeluição
desses traços com compostos que se encontram
em grandes quantidades na amostra representa
um problema real para detecção, identificação e
quantificação desses compostos de interesse. O
emprego de detectores específicos pode auxiliar,
contudo, a obtenção de um espectro de massas
sem qualquer interferência para um determinado
analito continua sendo um desafio.

A resolução (Rs) em cromatografia é
descrita como:

R
N k

k
s =

−



 +





4

1

1

α
α

(eq.1)

Onde N é o número de pratos teóricos, α é
o fator de separação de um dado par de solutos
que descreve a seletividade da fase estacionária e 
k é o fator de retenção do soluto mais retido1.

Uma forma comum de se buscar uma
melhor resolução é empregar uma coluna
cromatográfica mais longa, contudo, este
aumento no comprimento da coluna deve ser
significativo pois Rs depende da raiz quadrada de 
N. Esta estratégia tem como consequência um
indesejável aumento do tempo de análise,
podendo resultar também em alargamento de
picos e, consequentemente, em limites de
detecção mais altos. Em uma coluna de 450 m,
com mais de 1,3 milhões de pratos efetivos, foi

possível separar 970 componentes de uma
amostra de gasolina em aproximadamente 11
horas de análise. Apesar de toda a capacidade
dessa coluna, ela ainda se mostrou insuficiente
para separar todos os componentes dessa
amostra2. Outra estratégia empregada é diminuir
o diâmetro da coluna. A associação de pequenos
diâmetros de coluna com elevadas vazões de gás
de arraste e rápido aquecimento do forno tornou
possível o emprego da cromatografia gasosa
rápida (“fast GC”)3 O uso da “fast GC”,
geralmente, resulta em um cromatograma
equivalente em um tempo reduzido; não
obstante, essa abordagem raramente oferece
ganhos à separação cromatográfica4,5. Assim,
uma maneira mais eficiente de melhorar a
resolução é alterar o valor do fator de separação.
Isso pode ser alcançado através de cromatografia 
gasosa multidimensional, usando-se fases
estacionárias distintas. 

As técnicas de separação
multidimensional são definidas por duas
condições: (1) os componentes da amostra são
sujeitos a dois ou mais processos de separação
(mecanismos), que são independentes ou quase
independentes um do outro e (2) os componentes
permanecem separados até o final do processo6-8. 
Os primeiros experimentos que envolveram
cromatografia multidimensional foram
reportados por Consden e colaboradores e a
maior parte do trabalho foi realizada no modo
planar, em que a amostra é eluída em duas
dimensões, uma perpendicular a outra8. O foco
deste trabalho, no entanto, restringe-se à
cromatografia gasosa bidimensional. Na
cromatografia gasosa bidimensional de frações
parciais ou de “heartcut” ou com “heartcutting”
(GC-GC), apenas algumas partes do efluente da
primeira dimensão são introduzidas na segunda
dimensão. Por outro lado, a cromatografia
gasosa bidimensional abrangente (GC×GC) é
assim designada, pois todo o efluente da primeira 
dimensão, ou uma parte suficientemente
representativa do mesmo, é introduzida na
segunda dimensão, mantendo-se as
características da separação ocorrida na primeira
dimensão9.
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2. Histórico
A primeira tentativa de utilizar uma

separação bidimensional foi realizada por
Simmons e Snyder em 195810. Este e outros
trabalhos mais antigos de GC-GC empregavam
sistemas à base de válvulas para conectar as duas
colunas e fracionar o efluente da primeira coluna, 
transferindo-o para a segunda. Alguns problemas 
estavam associados a esses sistemas, como por
exemplo atividade catalítica de partes metálicas
das mesmas e alargamento de banda devido ao
volume morto e à sorção de componentes nas
superfícies das válvulas.

Em 1968, Deans introduziu um novo
dispositivo para a transferência das frações,
chamado inversor de Deans (“Deans switch”)
que não utiliza válvulas, mas sim um balanço
pneumático de pressão11. A concepção do
sistema proposto tornou claras as desvantagens
das conexões à válvula, mas também apresentou
desafios relativos à estabilização da pressão do
gás de arraste no sistema. Posteriormente, vários
instrumentos comerciais baseados no princípio
de Deans foram introduzidos no mercado.
Gordon e colaboradores publicaram uma revisão
em que abordaram vários desses sistemas
utilizados para a análise de amostras
complexas12. O funcionamento dos mesmos era
adequado para o fracionamento de amostras
complexas, mas a sua operação se mostrava
ainda bastante complexa e manual, o que os
tornou pouco práticos para serem incorporados à
rotina dos laboratórios de cromatografia. O
problema central consistia na dificuldade técnica 
de reproduzirem-se os tempos de retenção e,
consequentemente, os cortes das frações
desejadas. Atualmente, esses problemas podem
ser resolvidos através do uso de dispositivos
eletrônicos que controlam fluxo e pressão13.
Avanços significativos também ocorreram no
que se refere à desativação do aço inoxidável das
válvulas empregadas em sistemas GC-GC, as
quais tiveram seus volumes reduzidos.
Entretanto, os dados e discussões apresentados
pela literatura científica a respeito dos méritos e
deméritos dos sistemas do tipo inversor de Deans 
ou daqueles que empregam válvulas são

inconclusivos e cada desafio analítico deve ser
avaliado dentro do seu próprio contexto para a
escolha do sistema mais conveniente8.

Nas duas décadas anteriores ao
surgimento da GC×GC, pouco progresso foi
observado na área da cromatografia gasosa
bidimensional no que diz respeito à
instrumentação e ao desenvolvimento de
técnicas, quando comparado a outras áreas da
cromatografia. Entre as muitas razões para isso,
destaca-se o crescente uso de cromatografia
gasosa com detector de espectrometria de massas 
(GC/MS, MS, “mass specrometry”), aliado a
softwares de gerenciamento que tornaram a
operação do GC/MS (especialmente os de
bancada) uma tarefa simples, mesmo para
analistas pouco afeitos aos aspectos mais
intrincados da cromatografia. Além disso, o uso
de um detector que pode ser empregado como
detector universal e seletivo auxilia imensamente 
em situações nas quais não se consegue obter a
separação cromatográfica dos analitos. Bertsch
destaca três áreas principais de aplicação da
GC-GC: petroquímica, a área ambiental e de
alimentos, especialmente no que tange à
quantificação de substâncias quirais8.

Em 1991, nasceu a cromatografia gasosa
bidimensional abrangente (GC×GC) através da
contribuição genial do professor John Phillips e
seu grupo de pesquisa14. Apesar dos poucos anos
de vida da técnica GC×GC, esta já tem
experimentado várias fases de desenvolvimento.
Em um momento inicial, houve certa resistência
à aceitação da GC×GC, o que levou a um lento
desenvolvimento nos primeiros anos. Alguns
fatores que contribuíram para isso podem ser
citados, como a fragilidade das primeiras
interfaces, informações sobre os analitos
fornecidas apenas pelo uso de detectores de
ionização em chama (FID, “flame ionization
detector”), o grande número de dados gerados
por esta técnica a cada análise e a dificuldade de
tratamento manual dos mesmos. Inicialmente, os
princípios, a teoria básica e a instrumentação
necessária para o emprego da técnica foram
discutidos. Logo a seguir, a interface das duas
colunas cromatográficas tornou-se o tópico mais
importante e algumas aplicações foram
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reportadas. Contudo, até o final da década de
1990, o uso da técnica foi bastante restrito, mas
ao final da mesma os moduladores em uso já se
mostravam mais robustos e confiáveis. A maior
parte dessas aplicações estava relacionada à
petroquímica e fez uso de detectores de
ionização em chama. Essas etapas de
desenvolvimento da técnica são reportadas em
artigos de revisão8,15-21. Nos anos que se
seguiram, o progresso experimentado pela
GC×GC pode ser visto em aplicações da mesma
a diversas áreas, além da petroquímica22-24, como 
análises de alimentos e matrizes ambientais. Isso
foi amplamente demonstrado por Dallüge e
colaboradores em publicação que cobriu mais de
100 artigos científicos até o ano de 200224. A
espectrometria de massas por tempo de voo
(TOFMS, “time-of-flight mass spectrometry”)
tem se tornado a opção preferencial de sistema de 
detecção, sendo as estratégias de identificação e
de quantificação de analitos também um dos
focos da atenção dos pesquisadores nessa
área25,26. Três anos depois, mais 150 artigos que
discutiam a técnica e seu uso foram publicados e
no ano passado outro trabalho de revisão sobre as 
aplicações da GC×GC menciona a publicação de
aproximadamente 80 artigos entre 2007 e
200819,27-30. Este rápido aumento no número de
publicações mostra o sucesso da aplicação da
GC×GC às mais variadas matrizes complexas.
Entretanto, o uso generalizado da GC×GC ainda
não é uma realidade entre os usuários de
cromatografia gasosa. Pode-se apontar algumas
razões para isso, entre elas o alto custo dos
equipamentos, a complexidade dos métodos
GC×GC quando comparados aos de 1D-GC, o
lento desenvolvimento de softwares que
proporcionem uma interpretação mais fácil dos
dados GC×GC e o grande volume de dados
gerados pela técnica para amostras complexas31. 

3. Fundamentos
Existem várias teorias diferentes para uma 

descrição exata do processo cromatográfico que
envolve a separação de componentes individuais
de misturas complexas. Dentre elas, destaca-se o
modelo estatístico de sobreposição de

componente (SMO, “statistical model of
component overlap”) de Giddings, o qual foi
posteriormente estendido por vários estudos
realizados por Davis e seu grupo de pesquisa32.
Outras abordagens podem ser citadas como a que 
está baseada na teoria da informação33 e a que
emprega funções de entropia34. Contudo, a
apresentação das mesmas em profundidade
encontra-se fora do escopo desta revisão, visto
que implicam grande complexidade de
tratamento matemático, tornando sua total
compreensão e aplicação mais adequadas para
trabalhos relacionados especificamente à teoria
da cromatografia. Neste texto nos restringiremos
a uma interpretação simplificada dos fenômenos
cromatográficos envolvidos na cromatografia
bidimensional. Um ponto forte da SMO é que a
compreensão de seus conceitos e das soluções
dela derivadas é relativamente fácil, embora seu
tratamento matemático seja bastante complexo.
Uma de suas falhas principais reside na
dificuldade de interpretação de picos distorcidos
e distúrbios cromatográficos, incluindo ruído.
Entretanto, diversas melhorias têm sido feitas
nesta teoria, as quais foram testadas usando-se
simulação computacional e amostra reais35. A
SMO explica as causas fundamentais da
sobreposição de picos e sugere soluções para
esses fenômenos. Depreende-se da SMO que,
para amostras complexas, é necessária uma
capacidade de pico muito grande ou a amostra
deve sofrer um pré-tratamento antes da análise
cromatográfica para que seja possível reduzir o
número de picos a serem separados. Entretanto,
esses métodos de pré-tratamento são trabalhosos
e tediosos, especialmente quando todos os
componentes da amostra são de interesse.
Anteriormente, já demonstramos que o aumento
do comprimento da coluna não é a melhor
estratégia para melhorar a capacidade de pico do
sistema, contudo, reduzir o diâmetro interno da
mesma pode resultar em melhor resolução. Um
efeito adverso desse procedimento é um aumento 
de pressão no sistema, o qual pode limitar o
comprimento da coluna a ser usada36. Um
exemplo ilustrativo é o do emprego de uma
coluna de 60 m e 0,15 mm de diâmetro interno
para a separação de uma mistura complexa de
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bifenilas cloradas, o qual não resultou na
separação total dos 209 congêneros37. Em uma
situação como esta, a utilização da cromatografia 
gasosa multidimensional pode ser uma
solução19. A literatura científica apresenta várias
opções para utilização de GC-GC e algumas
destas estão indicadas na Figura 1. As diversas
aplicações e o potencial desta técnica também
estão reportados na literatura científica8,38.

A Figura 1A apresenta a GC-GC
convencional, na qual frações discretas do
efluente são desviadas para a coluna secundária.
Nesse arranjo, diferentes cortes do efluente
podem se misturar na segunda coluna,
impedindo uma correlação clara dos

componentes separados na primeira e segunda
dimensões. Uma maneira de contornar esse
problema é a utilização de armadilhas
criogênicas, que atuam como pontos de
armazenagem de cortes de efluente da primeira
dimensão (Figura 1B). A liberação das bandas
cromatográficas de cada armadilha criogênica é
feita de modo que os cromatogramas gerados na
segunda coluna possam ser diretamente
relacionados a um corte específico de efluente da 
primeira dimensão. Para a identificação
completa dos componentes de uma amostra
complexa pode ser necessário o emprego de uma
coluna secundária dedicada para cada fração
(Figura 1C). Colunas acopladas em série também 
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Figura 1. Representação simplificada de alguns arranjos básicos em 2D-GC. (A)
GC-GC convencional; (B) GC-GC com três armadilhas criogênicas; (C) GC-GC com
três colunas em paralelo e seus respectivos detectores; (D) GC×GC. (adaptado de
Bertsch8). I: injetor; C: coluna; D: detector; M: modulador.



podem ser empregadas, contudo este tipo de
acoplamento não propicia uma separação
bidimensional, pois se assemelha ao emprego de
uma coluna do mesmo comprimento, cuja fase
estacionária seria um misto das fases das duas
colunas empregadas8. Neste caso, o que se
observa é que os analitos separados na primeira
coluna podem recombinar-se na segunda; ou
pode ocorrer uma inversão na ordem de eluição
dos mesmos. Isso destruiria a separação
alcançada na primeira dimensão, violando uma
das condições para uma análise bidimensional. A 
principal limitação da GC-GC é que ela permite
que, no máximo, algumas pequenas frações
eluídas da primeira dimensão sejam transferidas
para a segunda coluna. Este tipo de abordagem é
conveniente quando se pretende analisar um (ou
alguns) composto(s) alvo. Por outro lado,
quando é necessária a análise de uma amostra
como um todo, a GC-GC se torna muito
demorada e complicada. Gordon e colaboradores 
demonstraram que foi possível analisar 23 cortes
do efluente da primeira dimensão de óleo
essencial de tabaco em um total de 48 h de uso do 
equipamento. Não obstante, não foi possível
manter a separação obtida na primeira dimensão,
visto que o tamanho dos cortes de efluente foi
relativamente grande39. Tal fato está de acordo
com o modelo estatístico de sobreposição de
componente, que prevê que o aumento da região
de corte (“heartcut”) do efluente da primeira
dimensão pode resultar em perda da separação
obtida na primeira coluna. Uma aplicação desse
modelo a aromas e fragrâncias mostrou que a
separação raramente se completa na segunda
dimensão nos casos em que cortes da primeira
dimensão, que contenham 10 ou mais picos, são
transferidos para a segunda coluna40.

Uma abordagem mais rápida e eficiente para 
a total caracterização de amostras complexas é a
cromatografia gasosa bidimensional abrangente
(GC×GC). Nesta, as frações do efluente da
primeira coluna são focadas pelo modulador e
transferidas para a coluna secundária, que é uma
coluna curta que proporciona rápida eluição
(Figura 1D)30. Uma descrição mais detalhada desta
técnica encontra-se no item 4.

Quando se trata de separação de misturas
complexas, a atenção deve ser focada
preferencialmente no número total de zonas de
picos separáveis ao invés de focá-la na resolução
de pares de picos. Neste caso, emprega-se um
parâmetro distinto, que é a capacidade de pico,
nc. O conceito de capacidade de pico foi
introduzido por Giddings em 1967 e implica o
número máximo de compostos que podem ser
colocados lado a lado em um espaço de
separação (cromatograma) com uma dada
resolução em um determinado intervalo de
tempo41,42.

n
L

R
c

s

=
ω

(eq.2)

Onde L é o comprimento da coluna

cromatográfica, ω é a largura do pico na sua base
e Rs é a resolução. 

A capacidade de pico teórica de um
sistema equivale à soma das capacidades de pico
individuais de cada coluna. Caso sejam
efetuados vários cortes do efluente, a
contribuição de cada análise na coluna
secundária deve ser considerada. Assim, a
capacidade de pico total, ntot, de um sistema
GC-GC é dada por: 

n n m nc c ctot i
≅ = ×∑ (eq.3)

Onde ni representa a capacidade de pico de 
cada coluna individual ou estágios de separação;
m é o número de colunas empregado e n é a
capacidade de pico média das colunas. 

Para um sistema GC×GC, a capacidade de
pico é aproximadamente o produto das
capacidades de pico das colunas individuais:

n n nc c D c Dtot
≅ ×1 1 (eq.4)

A Figura 2 traz uma representação das
capacidades teóricas de pico para uma única
coluna (Figura 2A), para um sistema
bidimensional de “heartcut” com duas colunas
na segunda dimensão (Figura 2B) e para um
sistema bidimensional abrangente7. A ilustração
da Figura 2 juntamente com a equação 4 deixam
claro que a capacidade de pico de um sistema
GC×GC é maior do que a de qualquer outro
arranjo bidimensional. Contudo, este potencial
máximo só pode ser atingido quando não há
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perdas de resolução no processo de transferência
da banda cromatográfica e quando não existe
correlação entre os dois mecanismos de
separação. Na prática, nc tot

 será sempre menor do
que o máximo possível. De acordo com
considerações estatísticas, a capacidade de pico
de um sistema de separação bidimensional
(2D-GC) é utilizada com menor eficiência do
que a de um sistema monodimensional (1D-GC), 
pois, naquele caso, a superposição de picos pode
ocorrer nas duas dimensões. Não obstante esta
baixa eficiência, os sistemas GC×GC oferecem
maiores capacidades de pico e, eventualmente,
pode-se inclusive sacrificar parcialmente a
eficiência de separação na segunda dimensão

para encurtar o tempo de análise43. Quando a
saturação da primeira coluna é baixa e a segunda
coluna apresenta uma alta capacidade de pico, a
probabilidade de obter-se uma separação
completa dos analitos é maior7,44.

4. Cromatografia Gasosa
Bidimensional Abrangente

Da mesma forma que a GC-GC, a
cromatografia gasosa bidimensional abrangente
(GC×GC) também é caracterizada pelo uso de
duas colunas, cujos mecanismos são
independentes ou quase independentes um do
outro (ortogonais), sendo preservada a separação 
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Figura 2. Ilustração representativa de capacidades teóricas de pico: (A) 1D-GC; (B)
GC-GC convencional com duas transferências independentes de frações do efluente
da primeira coluna; (B) GC×GC. (adaptado de Giddings7)



de cada coluna individual até o final do
processo21. No caso da GC×GC, a primeira
coluna apresenta dimensões convencionais e a
outra é mais curta (do tipo de coluna usada em
cromatografia rápida), havendo um modulador
entre elas. A modulação é a chave do processo de 
GC×GC. O sistema de modulação entre as duas
colunas promove a amostragem da banda
cromatográfica que elui da primeira dimensão
(1D), sendo esta banda direcionada para uma
rápida separação na segunda dimensão (2D) 17. A
Figura 3A apresenta um esquema representativo
de um sistema GC×GC e a Figura 3B ilustra um
processo de modulação.

Inicialmente, a amostra é submetida à
separação na primeira coluna, após ter sido
injetada no pórtico aquecido do injetor. O
efluente da primeira coluna ingressa no
modulador, o qual coleta material por um
período pré-determinado (Figura 3B1). Nessa
Figura, um modulador do tipo criogênico de
duplo jato foi escolhido para ilustrar o processo
de modulação. Assim, quando o modulador é
acionado (Figura 3B1), um jato de gás nitrogênio 
refrigerado ou de dióxido de carbono líquido é

projetado sobre uma pequena área do modulador. 
Durante certo período, a banda cromatográfica
sofre um efeito de compressão/estreitamento
devido à ação da baixa temperatura do fluido
refrigerante, de forma que os analitos são
concentrados neste local da coluna. Em um
momento seguinte, a incidência de fluido
criogênico sobre o capilar cessa e o modulador
libera a banda cromatográfica anteriormente
amostrada e focalizada criogenicamente, de
forma que esta é introduzida na segunda coluna
como um pulso cromatográfico curto (Figura
3B2). Essa liberação pode ocorrer pela
incidência de um jato quente na mesma região
onde anteriormente foi projetado o jato de fluido
criogênico, ou simplesmente pela ausência de
jato frio e transferência de calor do ar no interior
do cromatógrafo para o capilar. O processo de
amostragem de uma nova fração que elui da 1D
(o efluente da primeira dimensão elui
continuamente) começa a ocorrer, enquanto a
fração anteriormente amostrada é submetida à
separação na coluna da segunda dimensão. Este
processo de amostragem, focalização e liberação
da banda cromatográfica para a segunda coluna
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Figura 3. Esquema representativo de um sistema GC×GC e ilustração do processo criogênico de modulação
com duplo jato. I: injetor; D: Detector; M: modulador; C1: coluna da primeira dimensão; C2: coluna da
segunda dimensão (adaptado de Dallüge e colaboradores24).



ocorre durante toda a análise em um sistema
GC×GC. O tempo de um ciclo completo de
modulação corresponde ao período de
modulação (PM). A separação na segunda
dimensão ocorre de forma independente daquela
em processo na primeira coluna e o período de
duração de cada análise na segunda dimensão é
igual ao período de modulação. Ao final, o
material que elui da segunda coluna passa pelo
detector, de onde se obtém uma série de
cromatogramas curtos de segunda dimensão.
Neste processo, todo o efluente da primeira
coluna é transferido para a segunda e, por isso, a
técnica é chamada de “abrangente”, sendo que as
análises da primeira e segunda dimensão se
processam simultaneamente e o tempo total de
análise equivale ao tempo empregado para uma
análise monodimensional. Explicações
pertinentes à nomenclatura da área de GC×GC
na língua portuguesa, bem como de alguns
conceitos, podem ser encontradas em artigo
recentemente publicado45.

Para que a separação da primeira
dimensão seja mantida, as frações amostradas
pelo modulador não devem ser maiores do que ¼
da largura dos picos cromatográficos naquela
dimensão46,47. A largura dos picos
cromatográficos na 1D é, tipicamente, de 5 a 30 s
e, portanto, deve-se ter 3 a 4 modulações por
pico. Consequentemente, os tempos de análise
na 2D serão curtos, da ordem de 2 a 8 s, o que
torna a 2D uma separação essencialmente
isotérmica. Em contraponto, os tempos de
retenção na 1D correspondem à duração de uma
análise convencional em cromatografia
monodimensional (1D-GC), de 30 a 120 min.

A primeira dimensão (1D) consiste
tipicamente em uma coluna de 15 a 30 m, com
0,25 a 0,32 mm de diâmetro interno (1dc) e 0,1 a 1 

µm de espessura de fase estacionária (1df). Para a
segunda coluna (2D), as dimensões típicas são
0,5 a 2 m de comprimento, 0,1 a 0,18 mm de

diâmetro interno (2dc) e 0,1 µm de espessura de
filme (2df). Geralmente, a coluna da 1D é apolar e
a da 2D é polar. Esse arranjo é chamado de
conjunto convencional de colunas. Nos casos em 
que uma coluna polar é empregada na 1D e uma
apolar na 2D, o conjunto de colunas é designado

como inverso. As duas colunas podem estar no
mesmo forno ou a segunda coluna pode estar
localizada dentro de um segundo forno, o que
possibilita maior flexibilidade no controle da
temperatura desta. A velocidade de aquecimento
para a primeira coluna é geralmente baixa (1 a

5°C min-1), a fim de que seja possível atingir-se
um período de modulação que proporcione três a
quatro modulações por pico da 1D, de forma a
não prejudicar, posteriormente, a separação
realizada na primeira coluna. Se a largura dos
picos da 1D é, por exemplo, 18 s, o período de
modulação não deve ser maior do que 6 s19,47. Na
2D, a largura na base dos picos será tipicamente
de 50 a 600 ms, o que exigirá frequência de
aquisição de dados de no mínimo 50 a 100 Hz
por parte dos detectores empregados48-50.

A Figura 4 indica como ocorre o processo de 
aquisição de dados durante uma análise por
GC×GC e apresenta também algumas das formas
de visualização dos resultados. O resultado de uma
análise de GC×GC é um grande número de
cromatogramas curtos obtidos nas análises da
segunda dimensão (etapa 1. Modulação). No
exemplo da Figura 4, um pico largo, composto de
três componentes não separados na 1D, passa pelo
processo de modulação e obtém-se um
cromatograma bruto correspondente ao somatório
de todos os cromatogramas obtidos na 2D. A
transformação dos dados brutos em um
cromatograma bidimensional (1tR vs. 2tR) é
realizada através de software (etapa 2.
Transformação). O registro desses cromatogramas, 
associado ao período de modulação e ao tempo de
início do processo de modulação permite que
sejam construídos gráficos tridimensionais com o
sinal do detector, o tempo de retenção na 1D (1tR) e
o tempo de retenção (2tR) na 2D. A visualização dos
resultados na Figura 4 (etapa 3. Visualização) pode
ser verificada no cromatograma tridimensional. A
projeção dos picos do diagrama tridimensional no
plano formado pelos eixos correspondentes a 1tR e
2tR gera diagramas bidimensionais como o
diagrama de cores ou de contorno. No diagrama de
cores, estas mostram a intensidade do sinal
cromatográfico e no diagrama de contorno, cada
linha representa uma intensidade específica do
sinal cromatográfico e o somatório de várias linhas
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apresenta-se como curvas de nível
monocromáticas. A Figura 4 também ilustra com
clareza o estreitamento das bandas cromatográficas 
devido à ação do modulador. Esse fenômeno
resulta em picos mais intensos e estreitos, que
aumentam a relação sinal/ruído e, portanto, a
detectabilidade.

Algumas das características e vantagens
da GC×GC relativamente à 1D-GC e à GC-GC
no que tange a amostras e/ou matrizes complexas 
são: (a) aumento da capacidade de pico, o qual
implica a melhora da separação cromatográfica
entre os analitos e também entre analitos e
interferentes da matriz21; (b) aumento da
detectabilidade devido ao estreitamento das
bandas cromatográficas decorrente do processo
de modulação; (c) toda a amostra é submetida
aos dois processos de separação; (d) o tempo
para completar o processo de separação nas duas
colunas é o mesmo necessário para a análise da
amostra na primeira dimensão; (e) a estruturação
de cromatogramas obtidos por GC×GC pode
auxiliar na identificação de componentes
desconhecidos e facilitar na identificação de
compostos pertencentes a determinadas classes
químicas. A estrutura cromatográfica também
pode ser uma ferramenta na identificação de
amostras através da análise da impressão digital

de amostras consideradas padrão
(“fingerprinting”), isto é, comparação de
cromatogramas de amostras desconhecidas com
outros de amostras padrão; (f) cada componente
analisado por GC×GC apresenta dois tempos de
retenção, o que confere maior confiabilidade na
identificação dos compostos do que a 1D-GC
proporciona. Disso tudo, depreende-se que a
quantidade de informação obtida sobre os
constituintes de amostras complexas quando se
utiliza GC×GC é bem maior do que aquela
alcançada pelo uso da GC-GC, sendo o tempo de
análise reduzido.

A literatura científica é pródiga em artigos
de revisão sobre a técnica de GC×GC, alguns
deles focados nos conceitos básicos, nos
desenvolvimentos instrumentais, tratamento
teórico, tratamento de dados, quimiometria e
detectores. Além desses, as aplicações nas mais
diversas áreas têm sido reportadas na literatura
científica: petroquímica, forense, ambiental,
alimentos, óleos e graxas, aromas e fragrâncias,
óleos essenciais etc. 4,8,15-19,21,22,24-30,38,50-56. O
leitor interessado em investigar em maior
profundidade alguns dos tópicos mencionados
neste artigo pode dirigir-se a alguma dessas
fontes.
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Figura 4. Ilustração esquemática do processo de geração e visualização dos cromatogramas em GC×GC (adaptado de Dallüge e 
colaboradores24).



4.1. Moduladores

O modulador é considerado o coração de
um sistema GC×GC. A introdução de um
modulador entre as duas colunas faz com que o
efluente da 1D seja introduzido na 2D
periodicamente, preservando-se a separação
alcançada na 1D. Existem dois tipos básicos de
interfaces: os moduladores térmicos e os
moduladores à base de válvulas. Os térmicos se
dividem em dois grupos: aqueles baseados em
aquecimento e os criogênicos50.

O primeiro modulador é da categoria dos
moduladores térmicos e foi introduzido por John
Philips em 1991. Esse pesquisador empregou um
segmento do início da segunda coluna, que
continha uma fase estacionária mais espessa,
recoberto com uma camada de tinta à base de
ouro, que podia ser aquecido através de um
circuito elétrico. O ingresso de uma banda
cromatográfica no segmento onde o filme era
mais espesso resultava na interação dos analitos
com a fase estacionária e na redução da
velocidade desses analitos, de maneira que
ocorresse um efeito de concentração e
consequente estreitamento desta banda. A
passagem de corrente elétrica por este segmento
do capilar provocava rápido aquecimento e a
remobilização da banda cromatográfica
concentrada para a fase móvel, de forma que a
mesma era transferida para a segunda coluna. A
interrupção da corrente elétrica através do
referido segmento capilar (modulador) dava
início ao processo de amostragem de uma nova
banda cromatográfica14. Durante o intervalo de
tempo em que o modulador se encontrava
aquecido, ocorria passagem de quaisquer
compostos através desse segmento do capilar, sem 
que houvesse a focalização dos mesmos, e isso
resultava em alargamento das bandas que eram
introduzidas na segunda dimensão. Esse
problema foi contornado com o modulador
térmico de dessorção de dois estágios (“two stage
thermal desorption modulator”), nos quais o
segmento capilar em que ocorre a modulação é
operado em dois estágios. No primeiro estágio, os
analitos que eluem da primeira coluna são
sorvidos no segmento inicial do modulador –
segmento a1 – (1º estágio na Figura 5A). Quando
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Figura 5. Desenho esquemático de três tipos de
moduladores: (A) modulador térmico de dessorção de dois
estágios. As flechas representam o período em que o setor
indicado não está sendo aquecido. a1: primeiro segmento do
modulador; a2: segundo segmento do modulador (B)
modulador térmico de varredura ou “Sweeper” (modificado 
de Philips e colaboradores57) (C) sistema criogênico
longitudinalmente modulado, LMCS (adaptado de Marriott
e colaboradores92) C: posição do modulador no qual ocorre
a concentração dos analitos; L: posição do modulador em
que ocorre a liberação dos analitos; C1: coluna da primeira
dimensão; C2: coluna da segunda dimensão; I: injetor; D:
detector.



este primeiro setor do modulador é aquecido, o
conteúdo que havia sido retido nele é liberado
para o segundo setor do modulador – segmento a2. 
Quaisquer outros materiais que eluem da primeira
coluna, enquanto o setor a1 está aquecido, passam
através deste sem serem retidos. Todo este
material é concentrado no setor a2 (2º estágio na
Figura 5A) até o momento em que esse setor
também é aquecido, introduzindo-se a banda
cromatográfica focalizada na coluna da segunda
dimensão. As flechas na Figura 5A representam o
período em que o setor designado não está sendo
aquecido. Simultaneamente, o setor a1 já resfriado 
inicia novamente o processo de sorção dos
analitos que eluem da primeira coluna. O fato de
um dos setores do modulador atuar como
concentrador da banda cromatográfica, enquanto
o outro libera a passagem dos analitos por
aquecimento faz com que não ocorra escape
indesejado de componentes, de forma a minimizar 
efeitos de alargamento de banda. Este tipo de
interface apresentou problemas quanto à
reprodutibilidade do recobrimento do capilar e,
além disso, esse modulador se mostrou frágil para
o tipo de operação proposta9. Contudo, o emprego 
desta interface foi um ponto de partida para o
desenvolvimento de outros moduladores, tendo
demonstrado que a GC×GC era possível50.

A primeira versão comercial de modulador
(Figura 5B) – modulador térmico de varredura
(“thermal sweeper modulator” ou “Sweeper”) –
baseia-se no conceito anteriormente explanado.
Um capilar conectado entre as duas colunas,
contendo uma fase estacionária mais espessa,
promove o estreitamento da banda
cromatográfica, enquanto o movimento rotatório
de um aquecedor dessorve continuamente os
analitos ao longo desse capilar, introduzindo-os
na segunda dimensão57. A dificuldade em
concentrar bandas cromatográficas de analitos
voláteis nas temperaturas do forno
cromatográfico é a principal desvantagem desse
modulador. Além disso, o movimento do
aquecedor muito próximo ao capilar e uma
instalação não muito simples também são
desvantagens desta interface.

Philip Marriott desenvolveu um modulador 
criogênico denominado sistema criogênico

longitudinalmente modulado (LMCS,
“longitudinally modulated cryogenic system”),
que se encontra representado no diagrama da
Figura 5C. Uma camisa de refrigeração feita de
aço é resfriada pela passagem de dióxido de
carbono líquido e se movimenta verticalmente
sobre um trilho instalado no interior do
cromatógrafo, atuando como uma armadilha
criogênica. A camisa envolve a parte inicial da
segunda coluna e fica na extremidade inferior do
trilho, resfriando aquele setor da 2D (posição C –
coleta ou amostragem). Neste ponto, a baixa
temperatura proporcionada pela camisa promove
a coleta e concentração da banda cromatográfica
por resfriamento e/ou partição, de acordo com as
propriedades físico-químicas dos analitos. A
seguir, a camisa se move rapidamente para cima
(posição L - liberação) e o setor anteriormente
resfriado é aquecido pelo ar quente do forno,
liberando rapidamente a banda cromatográfica
anteriormente amostrada e concentrada. O local
da 2D para onde a camisa se moveu passa a sofrer
a ação do fluido criogênico e ocorre estreitamento
da banda cromatográfica nesta nova posição.
Posteriormente, a camisa retorna à posição inicial, 
liberando a banda cromatográfica reconcentrada
para a segunda coluna, enquanto uma nova banda
cromatográfica é amostrada/concentrada na
posição inferior da 2D, completando o ciclo de
modulação. O LMCS representou um avanço
relativamente aos moduladores existentes,
entretanto, o resfriamento indireto com dióxido de 
carbono líquido pode não ser suficiente para que
sejam retidos compostos muito voláteis. Uma
vantagem desse modulador em relação aos seus
antecessores é que, na etapa de liberação da banda
cromatográfica, não é necessário aquecimento,
pois a temperatura no interior do forno é suficiente 
para provocar a remobilização dos analitos para a
fase móvel. O emprego deste tipo de interface se
mostrou confiável e a mesma tem sido usada por
vários anos por diversos pesquisadores.

Posteriormente, outros moduladores
criogênicos que não apresentam partes móveis na
sua configuração foram idealizados. O
funcionamento desse tipo de modulador emprega
jatos de fluido criogênico e está ilustrado na
Figura 3B. Os jatos resfriadores podem ser de
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dióxido de carbono líquido ou com gás nitrogênio
resfriado por nitrogênio líquido e o número de
jatos pode variar entre quatro (dois jatos frios para
coleta e dois jatos quentes para remobilização da
banda cromatográfica)58, dois59 ou um60. A
utilização de dióxido de carbono líquido é bem
mais simples do que a do nitrogênio líquido,
contudo o resfriamento proporcionado pelo
dióxido de carbono não é suficiente para amostrar
e concentrar analitos muito voláteis. A ausência
de partes móveis nestes moduladores é a sua
principal vantagem. A eficiência de algumas
dessas interfaces foi testada para uma mistura de
n-alcanos, alcanos clorados, bifenilas policloradas 
e hidrocarbonetos poliaromáticos policíclicos,
verificando-se que os moduladores investigados
mostraram-se adequados para análise de
compostos de alto ponto de ebulição61. Entretanto, 
quando o objetivo é a análise de compostos muito
voláteis (pontos de ebulição abaixo do hexano), é
necessário empregar gás nitrogênio resfriado, sob
pena de perda desses compostos30.

As primeiras tentativas de emprego de
válvulas diversoras com comando eletrônico e
pneumático foram feitas por Bruckner e
colaboradores62. Este tipo de modulador
proporciona a transferência de apenas uma parte
do efluente da primeira dimensão, e,
consequentemente, confere menor sensibilidade
ao método18. Esta limitação foi parcialmente
contornada por Seeley e colaboradores, através de 
uma nova configuração, em que a amostra é
fisicamente comprimida antes de ser transferida
para a segunda coluna, resultando na transferência 
de 80 % do efluente da primeira coluna46. A
compressão da banda cromatográfica proporciona 
um aumento de sensibilidade, mas esse aumento
não se iguala àquele alcançado através do uso de
moduladores criogênicos. Duas grandes
vantagens dos moduladores à válvula são que os
mesmos dispensam o custo adicional dos líquidos
criogênicos e são convenientes para análise de
compostos voláteis, sem que ocorram perdas. Eles 
também resultam em análises rápidas na 2D (1 s ou 
menos) devido aos curtos intervalos de tempo de
alteração de fluxo propiciados pelas válvulas,
gerando bandas estreitas na segunda dimensão.
Entretanto, a principal desvantagem quanto ao

uso das válvulas no interior de um cromatógrafo é
que estas não podem ser aquecidas a temperaturas
que permitam que compostos menos voláteis
passem através das mesmas sem ficarem sorvidos. 
Outro modulador proposto por Seeley e
colaboradores, que emprega duas alças de
amostragem e um sistema pneumático de
controle, procura contornar esta limitação, de
forma que a válvula pode ser colocada fora do
cromatógrafo. O efluente coletado por uma das
alças de amostragem é encaminhado para a
segunda dimensão, permitindo que, durante esta
transferência, a fração seguinte de efluente da 1D
seja coletada pela outra alça de amostragem para
posterior transferência. Assim, todo o efluente da
primeira dimensão é transferido para a segunda.
Entretanto, na medida em que fluxos ou o período
de modulação são alterados, as dimensões das
alças de amostragem também devem ser
modificadas, o que torna este sistema bastante
inflexível e trabalhoso no que tange à sua
operação50.

Atualmente, os moduladores criogênicos
são os mais empregados, entretanto, não existe
um único modelo de modulador que seja
considerado o melhor para todas as aplicações. A 
escolha de um modulador depende da natureza
das amostras e dos analitos a serem investigados.
Por exemplo, compostos extremamente voláteis
contidos em amostras de ar ambiente poderiam
ser submetidos com sucesso à modulação
criogênica com nitrogênio líquido, contudo um
modulador térmico de varredura não seria uma
boa escolha para este tipo de analito, pois haveria 
perdas durante as análises.

4.2. Colunas e Ortogonalidade

Em princípio, qualquer fase estacionária
pode ser empregada na primeira dimensão de um
sistema GC×GC. Contudo, as fases apolares são
geralmente as mais empregadas, visto que
existem dados disponíveis na literatura sobre o
comportamento de um grande número de
compostos neste tipo de fase em 1D-GC.
Idealmente, as duas fases estacionárias devem
proporcionar mecanismos de separação
diferentes, independentes um do outro
(ortogonais), a fim de que se alcance o melhor
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resultado ao final do processo cromatográfico63.
Assim, se na primeira dimensão for empregada
uma coluna apolar, os componentes serão
separados de acordo com sua volatilidade. Neste
caso, o leque de possibilidades para a escolha da
fase estacionária da segunda dimensão inclui
colunas polares ou medianamente polares, cuja
seletividade se baseia primordialmente em

interações do tipo π − π, pontes de hidrogênio,
efeitos estéricos etc. Entretanto, mesmo que o
mecanismo predominante para todas essas outras 
fases estacionárias não seja a volatilidade, este
parâmetro também contribui para a separação
dos compostos. Assim, a condição de
ortogonalidade não poderia ser alcançada, pois
existe uma relação entre os mecanismos das duas 
colunas. Não obstante, como as análises de cada
fração individual proveniente da 1D, na segunda
dimensão, são rápidas, elas podem ser
consideradas como isotérmicas, onde não há a
contribuição da volatilidade dos compostos no
processo de separação. Isso significa que apenas
as interações específicas características da
coluna polar predominarão como mecanismo de
separação na 2D e teremos, portanto, um sistema

ortogonal. Um dos principais benefícios das
separações ortogonais é a obtenção de um
cromatograma no qual os analitos se agrupam em 
bandas ou clusters no espaço de separação, de
acordo com suas estruturas moleculares, efeito
este chamado de estrutura cromatográfica. Este
fenômeno de estruturação cromatográfica é uma
ferramenta valiosa para identificação de
compostos desconhecidos ou para sua
classificação dentro de algum grupamento
químico, visto que compostos cujas propriedades 
físico-químicas são semelhantes se localizam em 
regiões próximas no espaço de separação. Um
caso particular de estrutura cromatográfica é o
efeito telhado, o qual definido como o
agrupamento de uma classe de compostos
quimicamente relacionados em um espaço de
separação, o qual se repete quando o número de
carbonos desses compostos aumenta ou diminui,
de forma a causar uma impressão de “telhado” no 
gráfico bidimensional. Este tipo de estrutura
cromatográfica pode ser facilmente observada
em análises de derivados de petróleo45,54,64. Um
outro exemplo de estruturação cromatográfica
pode ser observado na Figura 6.
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Figura 6. Diagrama de cores obtido em um GC×GC/TOF-MS para óleo essencial de
Eucalyptus dunnii, mostrando a distribuição das diferentes classes de compostos em diferentes
regiões do espaço de separação. Conjunto de colunas: na 1D BPX5 phase (5% phenyl

polysilphenylene-siloxane) 30 m × 0,25 mm (1dc), 0.25 µm (1df) e na 2D uma BP20 (Wax) phase 

(polyethylene glycol) 1,5m × 0,1mm (2dc), 0.1 µm (1df). (A) alcoóis lineares; (B) aldeídos; (C)
acetatos; (D) hidrocarbonetos monoterpênicos; (E) alcoóis monoterpênicos; (F) acetatos
monoterpênicos; (G) hidrocarbonetos sesquiterpênicos; (H) sesquiterpenos oxigenados55.



Nessa figura é possível verificar oito
regiões no diagrama de cores do óleo essencial
de Eucalyptus dunnii, em que ocorre o
agrupamento de compostos por semelhanças
estruturais. Como exemplo, pode-se observar o
posicionamento dos sesquiterpenos oxigenados
na região H, que eluem em longos tempos de
retenção tanto na 1D, como na 2D, visto que são
compostos menos voláteis e mais polares do que
os demais55. Entretanto, um conjunto de colunas
que satisfaz a condição de ortogonalidade não
resulta automaticamente em diagramas
estruturados. Duas condições precisam ser
cumpridas: (a) a amostra deve conter um grande
número de compostos estruturalmente
assemelhados (isômeros, homólogos ou
congêneros) e (b) a segunda coluna deve ser
escolhida de acordo com as propriedades
físico-químicas dos analitos. Assim, a
ortogonalidade não é um fim em si mesma. O
importante é que o espaço de separação seja
utilizado ao máximo e que se verifique uma
estrutura cromatográfica na distribuição dos
analitos65. A despeito de várias aplicações de
sistemas ortogonais66-68, um exemplo
interessante e bem-sucedido de não
ortogonalidade envolve a análise de uma amostra 
de óleo diesel tanto em um conjunto de colunas
convencional (apolar x polar), como em um
conjunto de colunas inverso (polar x
medianamente polar). Os vários grupos de
compostos (alcanos, mono-aromáticos,
di-aromáticos) foram separados nos dois
conjuntos de colunas e apresentaram estrutura
cromatográfica em ambos os casos, sendo que no 
conjunto inverso, a ordem de eluição foi
obviamente, diversa daquela observada no
conjunto convencional69. Trabalhos posteriores
mostraram que maiores vantagens são obtidas na
configuração inversa, quando a amostra em
estudo contém compostos polares65,70-72.
Entretanto, cabe observar que o uso de fases
estacionárias cujo mecanismo de separação é
semelhante pode resultar em uma separação que
é essencialmente monodimensional e os analitos
estarão dispostos ao longo de uma diagonal no
plano 2D. O uso do espaço de separação, neste
caso, é mínimo. Este fenômeno foi verificado na

prática por Ryan e colaboradores66 em um estudo 
feito com dez compostos teste, no qual várias
fases estacionárias foram testadas e foi predito
teoricamente por Giddings65.

Um fenômeno que pode perturbar a
distribuição ordenada de compostos
assemelhados em grupamentos no espaço 2D é a
ocorrência de picos fora de ciclo (“wraparound
peaks”). Um pico fora de ciclo corresponde a um
composto cujo tempo de retenção na segunda
coluna é maior do que o período de modulação.
Consequentemente, esse pico irá eluir na 2D em
um tempo de retenção aparente que será inferior
ao tempo de retenção real. O tempo de retenção
aparente é uma informação fornecida pelo
diagrama bidimensional. O valor real do seu
tempo de retenção será o somatório do tempo de
retenção aparente e do tempo que ele
permaneceu dentro da segunda coluna (número
de ciclos de modulação x período de
modulação). Os picos fora de ciclo podem ser um 
problema quando coeluem com outros
componentes de interesse ou com interferentes.
Pelo fato de eluírem em um tempo de retenção
aparente diferente do tempo de retenção real,
podem influenciar negativamente a estrutura
cromatográfica. Entretanto, quando os picos fora 
de ciclo não influenciam na estrutura
cromatográfica e eluem em uma região do espaço 
de separação que não está ocupada por nenhum
outro componente, não existe qualquer problema 
quanto à sua ocorrência. Nestes casos, eles
podem contribuir para o bom aproveitamento do
espaço de separação. Uma explicação mais
detalhada sobre picos fora de ciclo pode ser
encontrada em outros trabalhos científicos24,45.

Outro aspecto importante da escolha de
conjuntos de colunas para a aplicação da GC×GC
a amostras complexas reais é, não somente a
separação entre os analitos ou entre grupos de
analitos, mas sim a separação de compostos de
interesse dos interferentes da matriz. Em alguns
casos, mesmo quando o número de analitos é
pequeno, a GC×GC pode apresentar grande
vantagem analítica na separação de componentes
de interferentes da matriz. Um exemplo disso
pode ser visto no emprego das colunas DB5-ms e
DB17-ms a um extrato de sedimento de rio
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enriquecido com nove agrotóxicos comumente
empregados na orizicultura. A Figura 7 apresenta
claramente a coeluição de interferentes da matriz
com os agrotóxicos tricloroguaiacol, propanil,
fipronil, propiconazol I e II, caso fosse empregada 
apenas a 1D-GC.

4.3. Detectores

As bandas cromatográficas são de 10 a 50
vezes mais estreitas na segunda dimensão do que
em 1D-GC, resultando em larguras de pico da
ordem de 100 ms ou menos, o que requer uma
alta velocidade de aquisição de dados. Essa
velocidade de aquisição de dados depende do
processo físico-químico envolvido na detecção e
também dos sistemas eletrônicos de conversão
de sinal, que devem ser compatíveis com as
exigências do sistema GC×GC73.

O detector de ionização em chama (FID)
apresenta uma posição especial como detector em
GC×GC, pois seu volume interno é desprezível e
sua frequência de aquisição varia de 50 a 200 Hz73,
tendo sido o primeiro detector a ser utilizado em
GC×GC14. Ele é empregado para fins
quantitativos74 associado ou não a GC×GC/MS75

ou GC×GC/TOFMS76. Este detector também pode
ser usado para identificação de picos, devido ao
posicionamento de um determinado componente
no espaço de separação relativamente a outros
grupamentos químicos distribuídos no diagrama
2D26.

O micro detector de captura de elétrons

(µ−ECD, “micro electron capture detector”) é
uma miniaturização do ECD, o qual teve seu
design alterado, tornando-se mais compatível
para uso em GC×GC. Dentre as várias
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Figura 7. Diagrama de cores de extrato de sedimento de rio enriquecido com oito agrotóxicos 1:
triclorfom; 2: tricloroguaiacol; 3: propanil; 4: fipronil; 5: propiconazol I e II; 6: trifloxistrobina; 7:
permetrina cis e trans; 8: difenoconazol I e II; 9: azoxistrobina. Conjunto de colunas empregado

em um GC×GC-µECD: DB-5ms (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm e DB-17ms (1,70 m x 0,18 mm x

0,18 µm). As flechas indicam os locais no espaço de separação, onde haveria coeluição entre os
analitos e interferentes da matriz.



características do novo modelo, algumas podem
ser destacadas: menor volume na zona de

detecção (150 µL), maior sensibilidade, anodo
isolado, “liner” removível e frequência de
aquisição de dados de 5 a 50 Hz77. Esse detector
tem sido usado com sucesso na análise de
compostos organohalogenados por GC×GC,
sendo recomendável operá-lo com altos fluxos
de gás de “makeup” e frequências de aquisição
de 50 Hz61,78. Em um estudo realizado para
avaliação de seis diferentes moduladores e três

µ−ECD, concluiu-se que, apesar do pequeno
volume interno do detector, ainda se observa
alargamento de banda comparativamente ao
FID. Os altos fluxos de gás de “makeup” podem
provocar um efeito de diluição no sinal,
reduzindo a intensidade do mesmo. Essas

constatações mostram que, embora o µ−ECD
seja uma ótima alternativa para análise de
organohalogenados por GC×GC, ainda há
melhorias a serem feitas para aprimorar sua
eficiência61.

Alguns outros detectores seletivos têm sido
utilizados em GC×GC, como por exemplo o
detector de quimioluminescência de enxofre (SCD, 
“sulphur chemiluminescence detector”)79,80,
detector de quimioluminescência de nitrogênio
(NCD, “nitrogen chemiluminescence detector)81,82, 
detector de nitrogênio e fósforo (NPD, “nitrogen
phosphorous detector”)83,84, e inclusive o detector
de emissão atômica (AED, “atomic emission
detection”)85. Uma descrição mais abrangente
sobre FID e detectores seletivos usados em
GC×GC pode ser consultada para um maior
detalhamento sobre este assunto26.

O uso de um detector de espectrometria de
massas, que possibilita a obtenção de
informações estruturais para a identificação dos
muitos compostos separados por GC×GC, é
indispensável. A frequência de aquisição de um
espectrômetro de massas por tempo-de-voo vai
de 50 Hz a 500 Hz (resolução unitária), o que o
torna o detector ideal para a investigação de
informações estruturais sobre os compostos,
proporcionando a construção dos picos rápidos
da segunda dimensão. Além disso, pode-se
empregar software comercial (como por
exemplo o ChromaTOF da Leco) que possibilita

a deconvolução de picos sobrepostos e a
localização de determinados íons de interesse,
bem como a apresentação de cromatogramas 2D
de corrente iônica total (TIC, “total ion current”)
e de cromatogramas 2D de íon extraído.
Entretanto, os arquivos adquiridos nestes
equipamentos para amostras complexas são
grandes e o tratamento de dados é uma tarefa
complexa e demorada48,86.

A dificuldade de uso dos detectores de
espectrometria de massas quadrupolares (qMS,
“quadrupole mass spectrometer”) reside na baixa 
velocidade de varredura desses equipamentos
(~20 Hz), o que resulta em três a cinco pontos de
leitura ao longo dos picos da segunda dimensão,
comprometendo seriamente a qualidade dos
processos de quantificação e identificação. O
emprego do modo de monitoramento de íon
seletivo (SIM, “selective ion monitoring”)
permite uma frequência de varredura de
aproximadamente 30 Hz, o que leva a um
número maior de pontos de leitura ao longo dos
picos da segunda dimensão (cinco a seis
pontos)87.

Atualmente, existem três detectores
comerciais quadrupolares de espectrometria de
massas de varredura rápida (rapid scanning qMS,
“rapid scanning quadrupole mass spectrometer):
Clarus 500 da Perkin Elmer, QP2010 da
Shimadzu e Trace DSQ da Thermo Electron
Corporation. Trabalhos publicados indicam
eficiência semelhante para esses três
equipamentos, sendo esta ligeiramente superior à
do qMS convencional88-91. Em suma, o qMS de
varredura rápida é uma alternativa útil para
aplicações cujo intervalo de massas restringe-se a
uma faixa entre 100 e 300 Da. Quando a faixa de
massas dos compostos de interesse vai além disso, 
é necessário empregar TOFMS30. Recentemente,
Mondello e colaboradores publicaram um artigo
de revisão sobre o uso de GC×GC/MS25.

Existem várias abordagens para o processo
de quantificação em GC×GC. A mais comum é
semelhante à empregada em 1D-GC, exceto que,
ao invés de efetivar-se a integração de um pico para 
um único analito, existem muitos picos para cada
analito. Para calcular a área total de um composto,
os picos em cada cromatograma da segunda
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dimensão são integrados separadamente e suas
áreas são somadas. Beens e colaboradores
introduziram técnicas para quantificação de dados
em GC×GC73. As abordagens quimiométricas têm
se mostrado uma estratégia extremamente
promissora, entretanto a discussão deste assunto
não é algo simples por causa da complexidade
matemática envolvida, distante do dia-a-dia da
maior parte dos profissionais que trabalha com
cromatografia. As duas principais técnicas
empregadas para deconvolução e /ou quantificação 
em GC×GC estão baseadas na análise dos fatores
paralelos (PARAFAC, “parallel factor analysis”).
Adachour apresenta uma discussão sobre este
assunto em recente artigo de revisão, no qual
conclui que a aplicação do PARAFAC ainda
encontra-se em estágio de desenvolvimento e no
âmbito dos quimiometristas30.

Referências Bibliográficas
1. D.A. Skoog, F.J. Holler, T.A. Nieman, Princípios de

Análise Instrumental. Editora Bookman, 2002.

2. T.A. Berger, Chromatographia 42 (1996) 63.

3. E. Matisova, M. Dömötörová, J. Chromatogr. A 1000

(2003) 199–221.

4. R. Shellie, P. J.Marriott, Flavour Fragr. J. 18 (2003) 179.

5. C.A. Cramers, H.-G. Janssen, M.M.v. Deursen, P.A.

Leclercq, J. Chromatogr. A 856 (1999) 315–329.

6. J.C. Giddings, Anal. Chem. 56 (1984) 1258A.

7. J.C. Giddings, J. High Resol. Chromatogr. &

Chromatogr. Communications 10 (1987) 319.

8. W. Bertsch, J. High Resol. Chromatogr. 22 (1999) 647.

9. Z. Liu, S.R. Sirimanne, D.G.P. Jr., L.L. Needham,

Analytical Chemistry 66 (1994) 3086.

10. M.C. Simmons, L.R. Snyder, Anal. Chem. 30 (1958) 32.

11. D.R. Deans, Chromatographia 1 (1968) 18.

12. B.M. Gordon, C.E. Rix, M.F. Borgerding, J.

Chromatogr. Sci. 23 (1985) 51.

13. K. MacNamara, R. Leardi, A. Hoffmann, LC-GC N.

Am. 22 (2004) 166.

14. Z. Liu, J.B. Philips, J. Chromatogr. Sci. 29 (1991) 227.

15. W. Bertsch, J. High Resol. Chromatogr. 23 (2000)

167–181.

16. R.C.Y. Ong, P.J. Marriott, J. Chromatogr. Sci. 40

(2002) 276.

17. P.J. Marriott, R. Shellie, Trends Anal. Chem. 21 (2002) 573.

18. M. Pursch, K. Sun, B. Winniford, H. Cortes, A. Weber, T.

McCabe, J. Luong, Anal. Bioanal. Chem. 373 (2002) 356.

19. M. Adahchour, J. Beens, R.J.J. Vreuls, U.A.T.

Brinkman, Trends Anal. Chem. 25 (2006) 438.

20. J. Beens, U.A.T. Brinkman, Trends Anal. Chem. 19

(2000) 260.

21. J.B. Phillips, J. Beens, J. Chromatogr. A 856 (1999) 331.

22. R.B. Gaines, G.S. Frysinger, M.S. Hendrick-Smith,

J.D. Stuart, Environ. Sci. & Technol. 33 (1999) 2106.

23. P.J. Schoenmakers, J.L.M.M. Oomen, J. Blomberg, W.

Genuit, G.v. Velzen, J. Chromatogr. A 892 (2000) 29.

24. J. Dallüge, J. Beens, U.A.T. Brinkman, J. Chromatogr.

A 1000 (2003) 69.

25. L. Mondello, P.Q. Tranchida, P. Dugo, G. Dugo, Mass

Spectrometry Reviews 27 (2008) 101.

26. C. vonMühlen, W. Khummueng, C.A. Zini, E.B.

Caramão, P.J. Marriott, J. Sep. Sci. 29 (2006) 1909.

27. M. Adahchour, J. Beens, R.J.J. Vreuls, U.A.T.

Brinkman, Trends Anal. Chem. 25 (2006) 540.

28. M. Adahchour, J. Beens, R.J.J. Vreuls, U.A.T.

Brinkman, Trends Anal. Chem. 1125 (2006) 234.

29. M. Adahchour, J. Beens, R.J.J. Vreuls, U.A.T.

Brinkman, Trends Anal. Chem. 25 (2006) 821.

30. M. Adahchour, J. Beens, U.A.T. Brinkmann, J.

Chromatogr. A 1186 (2008) 67.

31. P.J. Marriott, T. Massil, H. Hügel, J. Sep. Sci. 27 (2004)

1273–1284.

32. J.M. Davis, J.C. Giddings, Anal. Chem. 55 (1983) 418.

33. P.J. Slonecker, X. Li, T.H. Ridgway, J.G. Dorsey, Anal. 

Chem. 68 (1996) 682.

34. F. Dondi, A. Bassi, A. Cavazzini, M.C. Pietrogrande,

Anal. Chem. 70 (1998) 766.

35. K. Rowe, D. Bowlin, M. Zou, J.M. Davis, Anal. Chem.

67 (1995) 2994.

36. J.d. Boer, Q.T. Dao, J. High Resolut. Chromatogr. 12

(1989) 755.

37. J.d. Boer, Q.T. Dao, R. Dortmund, J. High Resolut.

Chromatogr. 15 (1992) 249.

38. H.J. de Geus, J. Boer, U.A.T. Brinkman, Trends Anal.

Chem. 15 (1996) 168.

39. B.M. Gordon, M.S. Uhrig, M.F. Borderging, H.L.

Chung, W.M. Coleman, J.F. Elder, J.A. Giles, D.S.

Moore, C.E. Rix, E.L. White, J. Chromatogr. Science

26 (1988) 174.

40. C. Samuel, J.M. Davis, Anal. Chem. 74 (2002) 2293.

41. J.C. Giddings, Anal. Chem. 39 (1967) 1027.

42. J.C. Giddings, Unified Separation Science, John Wiley

& Sons, New York, 1991.

43. J.M. Davis, Anal. Chem. 63 (1991) 2141.

S c i e n t i a  C h r o m a t o g r a p h i c a

48 www.scient iachromatographica .com



44. M. Peters, J.M. Davis, American Lab. 30 (1998) 32C.

45. C. vonMühlen, C.A. Zini, E.B. Caramão, P.J. Marriott,

Quim. Nova 30 (2007) 682.

46. J.V. Seeley, F. Kramp, C.J. Hicks, J. Chromatogr. A

962 (2002) 21–27.

47. R.E. Murphy, M.R. Schure, J.P. Foley, Anal. Chem. 70

(1998) 1585.

48. J. Dallüge, R.J.J. Vreuls, J. Beens, U.A.T. Brinkman, J.

Sep. Sci. 25 (2002) 201.

49. A.L. Lee, A.C. Lewis, K.D. Bartle, J.B. McQuaid, P.J.

Marriott, J. Microcol. Sep. 12 (2000) 187.

50. T. Gorecki, J. Harynuk, O. Panic, J. Sep. Sci. 27 (2004) 359.

51. S.E. Reichenbach, M. Ni, V. Kottapalli, A. Visvanathan,

Chemom. Intell. Lab. Syst.  71 (2004) 107.

52. J.B. Phillips, J. Xu, J. Chromatogr. A 703 (1995) 327.

53. J. Beens, U.A.T. Brinkman, The Analyst 130 (2005) 123.

54. C. vonMühlen, C.A. Zini, E.B. Caramão, P.J. Marriott,

Quim. Nova 29 (2006) 765.

55. C. vonMühlen, C.A. Zini, E.B. Caramão, P.J. Marriott,

J. Chromatogr. A 1200 (2008) 34–42.

56. P.J. Marriott, P. Haglund, O.C.Y. Ong, Clin. Chim. Acta 

328 (2003) 1.

57. J.B. Phillips, R.B. Gaines, J. Blomberg, F.W.M.v.d.

Wielen, J.-M. Dimandja, V. Green, J. Granger, D.

Patterson, L. Racovalis, H.-J.d. Geus, J.d. Boer, P.

Haglund, J. Lipsky, V. Sinha, J. Edward B. Ledford, J, 

High Resol. Chromatogr. 22 (1999) 3.

58. J. Edward B. Ledford, in Riva del Garda, 2000.

59. J. Beens, M. Adahchour, R.J.J. Vreuls, K.v. Altena,

U.A.T. Brinkman, J. Chromatogr. A 919 (2001) 127.

60. M. Adahchour, J. Beens, U.A.T. Brinkman, The Analyst 

128 (2003) 213.

61. E.M. Kristenson, P. Korytár, C. Danielsson, M. Kallio,

M. Brandt, J. Mäkelä, R.J.J. Vreuls, J. Beens, U.A.T.

Brinkman, J. Chromatogr. A 1019 (2003) 65.

62. C.A. Bruckner, B.J. Prazen, R.E. Synovec, Anal. Chem. 

70 (1998) 2796.

63. C.J. Venkatramani, J. Xu, J.B. Phillips, Anal. Chem. 68

(1996) 1486.

64. J. Beens, J. Blomberg, P.J. Schoenmakers, J. High

Resol. Chromatogr. 23 (2000) 182.

65. J.C. Giddings, J. Chromatogr. A 703 (1995) 3.

66. D. Ryan, P. Morrison, P. Marriot, J. Chromatogr. A

1071 (2005) 47.

67. P. Korytar, P.E.G. Leonards, J.d. Boer, U.A.T.

Brinkman, J. Chromatogr. A 1086 (2005) 29.

68. P. Korytár, C. Danielsson, P.E.G. Leonards, P. Haglund, J.

Boer, U.A.T. Brinkman, J. Chromatogr. A 1038 (2004) 189.

69. M. Adahchour, J. Beens, R.J.J. Vreuls, A.M. Batenburg,

U.A.T. Brinkman, J. Chromatogr. A 1054 (2004) 47.

70. R. Mayadunne, T.-T. Nguyen, P.J. Marriott, Anal.

Bioanal. Chem. 382 (2005) 836.

71. D. Ryan, R. Shellie, P. Tranchida, A. Casilli, L.

Mondello, P. Marriott, J. Chromatogr. A 1054 (2004) 57.

72. T.C. Tran, G.A. Logan, E. Grosjean, J. Harynuk, D.

Ryan, P. Marriott, Org. Geochem. 37 (2006) 1190–1194.

73. J. Beens, H. Boelens, R. Tijssen, J. Blomberg, J. High

Resol.Chromatogr. 21 (1998) 47.

74. C.G. Fraga, B.J. Prazen, R.E. Synovec, J. High Resol.

Chromatogr. 23 (2000) 215–224.

75. M. Kallio, T. Hyötyläinen, M. Lehtonen, M. Jussila, K.

Hartonen, M. Shimmo, M.-L. Riekkola, J. Chromatogr. 

A 1019 (2003) 251.

76. S. Zhu, L. X, L. Dong, J. Xing, J. Chromatogr. A 1086

(2005) 107.

77. M.S. Klee, M.D. Williams, I. Chang, J.J. Murphy, J.

High Resolut. Chromatogr. 22 (1999) 24.

78. P. Korytár, P.E.G. Leonards, J.d. Boer, U.A.T.

Brinkmanb, J. Chromatogr. A 958 (2002) 203.

79. F.C.-Y. Wang, W.K. Robbins, F.P.D. Sanzo, F.C.

McElroy, J. Chromatogr. Sci. 41 (2003) 519.

80. R. Hua, J. Wang, H. Kong, J. Liu, X. Lu, G. Xu, J. Sep.

Sci. 27 (2004) 691.

81. F.C.-Y. Wang, W.K. Robbins, M.A. Greaney, J. Sep.

Sci. 27 (2004) 468.

82. F. Adam, F. Bertoncini, N. Brodusch, E. Durand, D.

Thiébaut, D. Espinat, M.-C. Hennion, J. Chromatogr. A 

1148 (2007) 55–64.

83. C. vonMühlen, E.C. Oliveira, P.D. Morrison, C.A. Zini,

E.B. Caramão, P.J. Marriott, J. Sep. Sci. 30 (2007) 3223.

84. D. Ryan, P. Watkins, J. Smith, M. Allen, P. Marriott, J.

Sep. Sci. 28 (2005) 1075.

85. L.L.P. vanStee, J. Beens, R.J.J. Vreuls, U.A.T.

Brinkman, J. Chromatogr. A 1019 (2003) 89.

86. J. Dallüge, L.L.P.v. Stee, X. Xu, J. Williams, J. Beens,

R.J.J. Vreuls, U.A.T. Brinkman., J. Chromatogr. A 974

(2002) 169.

87. C. Debonneville, A. Chaintreau, J. Chromatogr. A 1027 

(2004) 109.

88. C. Cordero, C. Bicchi, D. Joulain, P. Rubiolo, J.

Chromatogr. A 1150 (2007) 37.

89. H.V.D. Weghe, G. Vanermen, J. Gemoets, R.

Lookman, D. Bertels, J. Chromatogr. A 1137 (2006) 91.

90. M. Adahchour, M. Brandt, H.-U. Baier, R.J.J. Vreuls,

A.M. Batenburg, U.A.T. Brinkman, J. Chromatogr. A

1067 (2005) 245.

91. P. Korytár, J. Parera, P.E.G. Leonards, J.d. Boer,

U.A.T. Brinkman, J. Chromatogr. A 1067 (2005) 255.

92. P.J. Marriott, R.M. Kinghorn, Anal. Chem. 69 (1997) 2582.

2009 |  v .  1  |  n .  1 49

S c i e n t i a  C h r o m a t o g r a p h i c a





2009 |  v .  1  |  n .  1 51

S c i e n t i a  C h r o m a t o g r a p h i c a

Como economizar (ou eliminar o uso de)
acetonitrila em tempos de “crise”?
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Resumo
O solvente orgânico mais utilizado atualmente em cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC ou CLAE) 

é a acetonitrila ou cianeto de metila. A partir de outubro de 2008, a disponibilidade deste solvente foi drasticamente

reduzida, enquanto que seu preço elevou-se acima de patamares considerados aceitáveis para este tipo de solvente.

Várias razões têm sido apontadas para explicar tais fatos, sendo as principais os problemas decorrentes do

fechamento (ainda que temporário) de empresas Chinesas que purificam este solvente em larga escala, e a

diminuição internacional da demanda de acrilonitrila, devido à denominada “crise”, durante cuja fabricação a

acetonitrila é um dos subprodutos. Qualquer que seja a razão real para esta nova situação, o desafio para encontrar

mecanismos para minimizar, substituir, ou eliminar o uso de acetonitrila

tem sido grande e a busca imperativa. No presente trabalho são

discutidas dez opções para otimizar/minimizar/eliminar o uso de

acetonitrila em HPLC, alguns envolvendo simples mudanças na fase

móvel até outras mais radicais que requerem mudanças profundas na

instrumentação utilizada.

Abstract
Acetonitrile is nowadays by far the major organic solvent used as móbile phase in HPLC. Starting the second 

semester in 2008, the availability of this solvent decreased at the same time that its cost jumped to values considered 

well above reasonable for this kind of solvent. Several explanations has been invoked to explain this new situation .

The most accepted ones the closing of Chinese large acetonitrile purification units, and the actual international

financial “crisis” which lowered the demand for the production of acrilonitrile, of whose fabrication acetonitrile is a 

by-product. Independently of the reason, the new situation demands the

search for alternatives to decrease or even eliminate the use of this

solvent in HPLC. In the present work, we suggest 10 different ways to

optimize/minimize/eliminate the use of acetonitrile in HPLC methods.

Some methods requires just small changes, while some others demands

larger instrument modification.

Palavras-chave

Acetonitrila, eluente, HPLC,

otimização da fase móvel.

Keywords

Aacetonitrile, eluent, HPLC,

móbile phase optimization.



1. O problema
Acetonitrila, (Figura 1), comumente

abreviada como ACN, é um líquido incolor à
temperatura ambiente, de fórmula química
CH3CN, amplamente utilizado como solvente
em várias áreas da química e suas múltiplas
aplicações. ACN é um bom solvente, tendo um
poder de dissolução razoavelmente bom, mas
com ponto de ebulição relativamente baixo (82º
C) . Misturas contendo acetonitrila/água, nas
mais diversas proporções, são amplamente
utilizadas em química analítica, em especial nos
métodos de separação, principalmente em
cromatografia líquida em escalas analítica e
preparativa. A cromatografia líquida em fase
reversa é o modo mais empregado, sendo a fase
móvel mais popular nesta modalidade de HPLC
uma mistura acetonitrila:água, em diversas
proporções.

A acetonitrila é um subproduto da
produção de acrilonitrila (Figura 2); apesar da
ACN poder ser produzida a partir de outras rotas, 
estas não têm interesse comercial no presente.

Os quatro maiores produtores de
acetonitrila nos Estados Unidos são a Ineos,
Dupont, J.T. Baker e a Sterling Chemicals, as

quais distribuem o produto através de uma malha 
internacional. 

A partir do segundo semestre de 2008,
principalmente a partir de outubro, iniciou-se um 
processo de diminuição internacional da oferta
de ACN. Existem várias possíveis explicações
para o fato, sendo uma delas a diminuição de
produção na China no ano de 2008 devido aos
Jogos Olímpicos, assim como os danos causados
a uma fábrica americana devido ao furacão Ilke.
Ninguém exclui também o fato de que a
acetonitrila, sendo um subproduto da preparação
de acrilonitrila, sofreu uma enorme queda de
produção devido à diminuição da atividade
econômica (recessão? crise?) em todo o mundo a
partir desse mesmo período. Uma das principais
aplicações da acrilonitrila é na produção de
plásticos amplamente utilizados na indústria
automobilística, dentre outras.

Independentemente da razão, ou do
conjunto delas, é fato que a partir de outubro de
2008 houve uma diminuição drástica da oferta de 
acetonitrila em todo o mundo, acompanhada de
um aumento brutal em seu custo. Existem
registros de aumentos de até 10 vezes no preço
do ACN quando se compara o primeiro semestre
de 2008 com janeiro de 2009. Fato ainda mais
grave é que as perspectivas para o ano 2009 são
ainda menos animadoras, sem previsão de
melhora do quadro a curto prazo. Algumas
empresas internacionais de grande porte já
começaram a racionar a venda de ACN1 e, ainda
assim, para seus clientes (usualmente com cotas
baseadas no histórico de compra). Desta forma, a 
melhor alternativa na atual situação seria
minimizar o uso de ACN, encontrar outro
solvente para substituí-lo (exemplo: metanol), ou 
mudar para outra técnica cromatográfica como o
cromatografia com fluido supercrítico (SFC). 

O objetivo deste trabalho é examinar as
várias possibilidades de convivermos com o fato
de que a diminuição e incerteza na oferta, assim
como o aumento de custo do ACN, requerem
urgentemente uma mudança de atitude da maior
parte dos usuários de cromatografia líquida,
assegurando a continuidade de seus trabalhos.
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Figura 1. Fórmula química (a) e modelo (b) da acetonitrila
[nome IUPAC].

Figura 2. Fórmula química (a) e modelo (b) da
acrilonitrila[nome IUPAC: etenilnitrila]. 



2. Diminuição no diâmetro 
interno da coluna (di)

Esta é a forma mais visível através da qual
se pode economizar mais de 90% de acetonitrila
sem modificar o cromatograma obtido, e sem
grandes modificações no método de análise. A
Figura 3 ilustra, em escala, a diminuição do
diâmetro interno das colunas em LC, enquanto
que a Tabela 1 apresenta o consumo típico de
uma coluna em função do diâmetro interno. 

Tabela 1. Consumo de solvente em função do volume de
uma coluna de HPLC (k=6)

Dimensões
da coluna 

Volume 
da coluna

Consumo
de solvente

9.0 x 250 mm 10,0 mL 80,0 mL

4.6 x 250 mm 2,5 mL 19,0 mL

4.6 x 150 mm 1,5 mL 12,0 mL

4.0 x 80 mm 0,5 mL 4,5 mL

2.1 x 150 mm 0,3 mL 2,5 mL

Observa-se que o volume de solvente para
eluir um pico da coluna, com o mesmo valor de k, 
depende muito das dimensões da mesma. Isso
ocorre porque a mudança no diâmetro interno da
coluna faz com que a velocidade linear média

ótima (µ ótimo) e, portanto, o fluxo ou vazão da
fase móvel, varie com as dimensões da coluna
(Tabela 2). 

Tabela 2. Fluxos típicos empregados nas colunas de LC
(Fc) em função do diâmetro interno (d.i.)

Denominação
da Coluna

Dimensões(d.i.) Fluxo (Fc) típico

Tubulares abertas < 25 µm < 25 nL/min

Nanobore 25 µm a 100 µm 25 - 4.000 nL/min

Capilar 100 µm a 1 mm 0,5 - 200 µL/min

Microbore 1 mm a 2,0 mm 50 - 1.000 µL/min

Narrowbore 2,0 mm a 4,0 mm 0,2 - 2,0 mL/min

Padrão 4,0 mm a 4,6 mm 1,0 - 5,0 mL/min

Semi-preparativas 4,6 mm a 10 mm 5,0 - 40 mL/min

Preparativas > 10 mm > 20 mL/min

Este efeito é ainda mais pronunciado
quando se utilizam colunas capilares ou com
dimensões nano, para as quais fluxos (vazões) da 
ordem de 0,1 a 10 microlitros/minuto são ideais.
Assim, em uma análise típica empregando-se
uma coluna “padrão” de HPLC (L=15 cm; di=
4mm; dp= 5 microns) a um fluxo(vazão) de 1
mL/min, ao longo de 8 horas (480 minutos) de
trabalho o consumo de solvente será de cerca de 
meio litro de solvente. Assumindo-se 20 dias de
trabalho/mês neste ritmo, o consumo deste
cromatógrafo será de 10 litros de solvente./mês
(ou mais de 100 litros/ano). A mesma separação
poderá ser obtida empregando-se uma coluna de
micro-LC( L=15 cm; di=0,2mm; dp=5 microns)
operando a um fluxo de 1 µL/min. Isso daria um
consumo de 60 microlitros/h; ou 500 microlitros
(0,5mL)/dia; ou 10 mL/mês; ou 100 mL/ano.
Assim, esta última coluna operaria ao longo de
um ano empregando apenas 0,1 Litro de
solvente, mil vezes menos do que a anterior, sem
modificar o solvente. Em empresas
farmacêuticas, as quais empregam vários
cromatógrafos líquidos para controle de
qualidade, P&D, estudos de bioequivalência e
equivalência farmacêutica, dentre outros, a
economia de solvente pode ser significativa, sem
alteração nos cromatogramas obtidos. Regra
geral, a redução do diâmetro interno da coluna
permite uma redução no uso de solvente e
amostra a qual é proporcional ao quadrado do
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Figura 3. Comparação entre o diâmetro interno de colunas
de HPLC, em escala.



inverso do d.i.(Tabela 3). Por exemplo,
comparando-se uma coluna com d.i. 4,6 mm com 
outra coluna de d.i. 2,1 mm de mesmo
comprimento, a economia em solvente e amostra
será de aproximadamente 5 vezes, ou seja:

(4,6 / 2,1 ) 2  =  4,8.

Mantendo-se a mesma velocidade linear
média para as duas colunas, o tempo de retenção
dos compostos não será afetado.

Tabela 3. Efeito do diâmetro interno da coluna (di) no
consumo de fase móvel

D.I. Fluxo Típico
Fluxo
empregado

Consumo
Relativo de
Fase Móvel

4,6 mm 1 - 2 mL/min 1,0 mL/min 1,0

3,0 mm 0,3 - 1 mL/min 0,4 mL/min 0,4

2,1 mm 0,2 - 0,4 mL/min 0,2 mL/min 0,2

1,0 mm 50 - 200 µL/min 0,05 mL/min 0,05

0,5 mm 10 - 30 µL/min 0,01 mL/min 0,01

0,32 mm 5 - 10 µL/min 0,005 mL/min 0,005

0,20 mm 1 - 5 µL/min 0,001 mL/min 0,001

50 µm 0,1 - 0,2 µL/min 0,0001 mL/min 0,0001

Apesar de conceitualmente muito simples, 
a mudança de HPLC para micro-LC pode dar
inicialmente um certo trabalho pelo fato de a
miniaturização da coluna exigir maiores
atenções com o equipamento. Uma vez que a
maior parte dos equipamentos em operação nos
laboratórios foi projetada para trabalhar com
HPLC (alguns “adaptados” na própria fábrica
para aceitar colunas micro), os volumes do
sistema de injeção, cela de detecção, e das
tubulações empregadas para conectar as partes,
especialmente entre o injetor e a coluna, e entre
esta e o detector, são muito superiores aos
adequados para o sistema micro-LC. Assim, uma 
redução drástica no diâmetro interno e
comprimento dos tubos empregados em
conexões, no volume interno da cela de detecção
(no caso de detectores espectrofotométricos o
projeto da cela é igualmente importante) e no
sistema de introdução da amostra é mandatório
para se obterem picos com a qualidade esperada.
Equipamentos não apropriados para micro-LC
tendem a apresentar picos largos, falta de
reprodutibilidade no tempo de retenção devido a

flutuações no fluxo (vazão) da bomba ou
mudanças de pressão no caso de bombas do tipo
seringa, além de outros problemas que
deterioram a forma dos picos. Portanto, as reais
vantagens das colunas de micro-LC somente
podem ser obtidas empregando-se equipamento
apropriado para as mesmas.

3. Diminuição no 
comprimento do tubo (L)

Uma vez que o tempo de retenção de um
composto depende do tempo em que ele passa na
coluna, quanto menor o comprimento da coluna
(menor L) menor será também o tempo de
retenção. Assim, empregando-se colunas mais
curtas, obtém-se análise mais rápidas com menor 
consumo de solvente. Entretanto, quanto menor
o comprimento da coluna, mantidas as outras
dimensões (di e dp) menor será a eficiência da
mesma (N). A maneira de obter-se uma boa
eficiência, análise rápida, e pouco consumo de
solvente, consiste em diminuir-se o tamanho das
partículas da fase estacionária.

4. Diminuição do tamanho das
partículas da fase estacionária (df)

A variação do tempo de retenção de um
analito em função do tamanho das partículas da
fase estacionária, mantendo-se os demais
parâmetros fixos, é dada por:

t
k Nh

D
dp

R
m

=
+

⋅
( )1 2

µ

onde tR é o tempo de retenção; k= fator de
retenção; N= número de pratos da coluna; h=
altura de um prato; Dm = difusão do analito na

fase móvel; µ= velocidade linear da fase móvel.
Observa-se que o tR e, portanto o tempo de
análise, diminuirá com o quadrado do tamanho
das partículas.

Em cromatografia líquida “clássica”
(antecedeu o desenvolvimento da HPLC) o
tamanho das partículas era tipicamente entre 60 e 
200 mícrons. Desde os princípios do
desenvolvimento da HPLC, era conhecido o fato
de que uma diminuição no tamanho das
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partículas ocasionaria uma dramática mudança
no tempo de retenção e, como consequência, no
tempo de análise e volume de solvente
empregado. Entretanto, era já também conhecido 
que a diminuição no diâmetro das partículas
acarretava um aumento na pressão do sistema, de 
acordo com:

∆P
L

dp
=

φ η
100 2

onde ∆P é a variação da pressão na coluna
(entrada e saída), também conhecida como queda 
da pressão na coluna.

A maneira ideal encontrada para balancear 
todos estes parâmetros foi diminuir-se o tamanho 
das partículas (dp) e do comprimento da coluna
(L), mantendo-se as pressões dentro de valores
razoáveis e obtendo-se análises mais rápidas e
com menor consumo de solventes. A Tabela 4
ilustra uma relação entre estes vários parâmetros
para colunas de HPLC. Torna-se evidente que a
melhor alternativa para economia de tempo e
solvente é diminuir-se L e dp. Até o início do
século XXI, o padrão de dimensão das colunas
para HPLC era L = 25 cm; di = 4,6 mm; dp = 5
mícrons. Um grande esforço foi feito no final do
século passado e primeira década deste, para
adequar estes valores ao discutido anteriormente.

Tabela 4. Relação entre o tamanho de partículas (dp),
variação de pressão na coluna (∆P), comprimento da coluna
(L) e o tempo de retenção (tR).

Tamanho de
partículas
(dp, µm)

Queda de
pressão
(∆P, psi)

Comprimento
(L, cm)

Tempo de
retenção
(tR, min)

10 1.000 25 10

5 2.000 12.5 5

2 5.000 5 2

Com base na teoria já conhecida, e o
desenvolvimento de instrumentos mais
apropriados para trabalhar com partículas
menores, desenvolveu-se uma forma mais
inteligente de aproveitar-se o potencial da
HPLC. Partículas com dp = 3 mícrons e,

posteriormente, dp ≅ 1,5 µícrons, passaram a ser
comercializadas em tubos mais curtos (L =
3-10cm), gerando colunas tão eficientes quanto
as anteriores porém com análises muito mais

rápidas e com menor consumo de solvente. No
momento, este enfoque tem sido o preferido,
principalmente pelas indústrias farmacêuticas.
Observando este rápido desenvolvimento das
partículas de dp menores, a indústria de
equipamentos e colunas rapidamente adaptou-se
á novidade e praticamente todos os grandes
nomes da área oferecem esta solução, com
diferentes fabricantes. Deve-se ter em mente que
assim como a diminuição no diâmetro interno da
coluna requer mudanças na instrumentação,
conforme discutido no item 1, a diminuição do
dp também requer um aperfeiçoamento dos
equipamentos convencionais de forma a se
aproveitar ao máximo as vantagens destas
colunas. 

5. Eliminando a ACN 
como eluente

Em muitas situações práticas, a
acetonitrila pode ser totalmente substituída por
outro solvente como metanol, etanol ou THF,
ajustando-se a composição da nova fase
estacionária. Geralmente utiliza-se para tal a
série eluotrópica e valores do índice de
polaridade (P’) dos solventes2. A relação entre
P´e k  é dada por:

( )k

k

P P
2

1

210
2 1'

'
=

−

onde k1 e k2 representam os fatores de
retenção do analito nas duas fases móveis. O
índice de polaridade de uma fase móvel pode ser
determinado pelo conhecimento do índice de
polaridade de cada solvente e a composição da
fase móvel através de:

P = X1P1 + X2P2 + ...

A título de exemplo, deseja-se avaliar a
possibilidade de substituir uma fase móvel
constituída por acetonitrila: água (50:50), por
outra contendo metanol: água. Qual será a
composição da nova fase para ser “equivalente”? 
Os valores dos índices de polaridade são P’ACN =
5,8; P’ MeOH = 5,1. Substituindo-se os valores
na equação acima, encontraremos que a
composição da nova fase deverá ser 56% MeOH
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e 44% H2O para ter a força de eluição
equivalente à da mistura 50% ACN:50% H2O.
Com frequência, a adição de um terceiro solvente 
(exemplo THF) pode ser necessária para obter-se 
a separação desejada2. A porcentagem necessária 
dos principais solventes usados em HPLC para
obter-se fases móveis similares àquelas
empregando ACN é mostrada na Figura 4.
Deve-se observar que as diferentes viscosidades
dos solventes ocasionam fases móveis que
provocam diferentes quedas de pressão na
coluna. Assim, os valores da Figura 4, assim
como os obtidos pelas equações anteriores,
devem ser vistos como um guia e não como um
resultado final para a substituição das fases.

Considerando a atual escassez de ACN no
mercado internacional, essa substituição pode
ser uma boa opção econômica.

6. Mudando os hábitos: 
a “Green Chemistry”

Várias tentativas (inclusive quando o preço 
internacional da ACN ainda era “razoável”) foram 
efetuadas nos últimos 20 anos para substituir-se os 
solventes orgânicos empregados em HPLC por
outros ambientalmente (e toxicologicamente)
corretos. Dentre eles, o de maior sucesso (ainda
que modesto até o presente) tem sido o uso de
fluidos no estado supercrítico, notadamente o
dióxido de carbono como fase móvel. Apesar de

que nessa técnica se empregam praticamente os
mesmos instrumentos e colunas da HPLC, desde
seu surgimento tem sido tratada como uma técnica 
separada, denominada Cromatografia com Fluido
Supercrítico (SFC). Um fluido supercrítico é
qualquer composto cuja temperatura e pressão
encontram-se, ambos, acima da pressão crítica e
da temperatura crítica3. Apresenta propriedades
intermediárias entre os gases e os líquidos, e uma
seletividade diferente de ambos. Muitos dos
métodos que empregam solventes orgânicos em
HPLC têm sido transformados para SFC, com
vantagens. Uma das principais aplicações desta
técnica, no presente, é na área farmacêutica,
principalmente na separação de isômeros ópticos
em que a seletividade e tempo de análise são
bastante mais satisfatórios que a HPLC. Uma vez
que o solvente “universal” da técnica é o CO2,
além de ambiental e toxicologicamente correto,
esta técnica não requer o uso de ACN. Algumas
variações desse método têm sido o uso de água no
estado subcrítico4 e o uso de CO2 misturado com
solventes orgânicos, na técnica denominada
Cromatografia Líquida com Fluidez Aumentada,
EFLC5.

O impacto crescente dos compostos
orgânicos no meio ambiente (pesticidas,
compostos fluorados, descarga de medicamentos,
e muitos outros) tem desenvolvido, ainda que de
modo devagar, uma nova consciência a respeito
da preservação do meio ambiente. É a denominda
“Química Verde” (“Green Chemistry”), a qual
poderá ter um papel preponderante nos próximos
anos. Seguindo esta vertente, a SFC e métodos
relacionados significam um grande avanço da
química verde nos métodos de separação.

7. Reciclando o solvente
Desde o início da HPLC existe uma

preocupação de efetuar o reciclo (reuso) do
solvente, especialmente em operações nas quais o
solvente não muda de composição durante a
análise, ou seja, em uma situação isocrática. Nos
primódios da técnica, o efluente saindo da coluna
ia para o detector e, ao sair deste, era
simplesmente redirecionado para o frasco de
eluente, e utilizado como tal. Uma vez que a
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Figura 4. Porcentagem necessária de um solvente (MeOH,
THF, EtOH, i-Prop, DMSO) necessária para obter-se uma
fase móvel com força de eluição similar. 
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quantidade de analito que saía do detector era
muito pequena, comparada com a quantidade de
solvente, os contaminantes estariam na fase móvel 
em concentrações da ordem de ppb, o que não era 
determinado pelos detectores então empregados
em HPLC. O desenvolvimento dos detectores
mais sensíveis, e o acoplamento com
espectrometria de massas (LC/MS), juntamente
com a exigência de menores limites de
quantificação (LOQ), fizeram com que a
contaminação se tornasse indesejável, motivando
o desenvolvimento  de sistemas de reciclo da fase
móvel. Os primeiros sistemas eram baseados no
tempo de retenção dos analitos presentes na
amostra. À medida que a corrida se aproximava
do tempo de retenção de um analito, a fase móvel
que saía da coluna era direcionada para o lixo;
passado o tempo de retenção do analito, ela era
direcionada para o frasco da fase móvel. Apesar
de executados de forma automática, estes
sistemas, os quais aparecerem no início da década
de 1970, apresentavam como maior problema o
fato de o tempo de retenção poder mudar durante
uma análise devido a vários motivos, incluindo
mudanças na temperatura da coluna, falta de
reprodutibilidade da bomba; entupimento da
coluna e muitos outros. A alternativa existente era
estabelecer uma janela de segurança na coleta do
solvente ao sair do detector, geralmente ao redor
de 10 a 15 %, o que acarretava uma diminuição
considerável na economia de fase móvel. A
geração seguinte de sistemas de reciclo era
baseada em um limite estabelecido para a altura
do pico (“threshold”): se o pico do analito saindo
do detector fosse superior ao limite estabelecido, o 
solvente era descartado, e se fosse inferior
(portanto a contaminação seria pequena),
retornaria ao frasco da fase móvel. A atual
geração de sistemas de reciclo baseia-se em
algoritmos desenvolvidos inicialmente para os
integradores eletrônicos, posteriormente
utilizados nos atuais sistemas de detecção e
quantificação de picos existentes nos atuais
softwares de aquisição e tratamento de dados. O
sistema é capaz de reconhecer em tempo real que
um pico cromatográfico está atingindo o detector
e de automaticamente autuar uma válvula para
desviar o efluente da coluna para o descarte. Tão

logo a inclinação do pico chegue a um valor
pré-determinado pelo software, indicando que a
eluição do componente está concluindo, a válvula
de reciclo é novamente acionada e o solvente –
isento do analito – é enviado para o frasco da fase
móvel. Neste caso, se o cromatograma apresenta
muitos picos, a economia de solvente é bastante
menor, uma vez que parte considerável do
solvente será enviada para descarte juntamente
com os analitos separados. O reciclo de solventes
também não é recomendável para técnicas como
exclusão por tamanho e troca iônica, assim como
para micro-LC, a qual já significa per se uma
economia substancial de fase móvel, não
justificando a compra do sistema de reciclo para
tal. 

8. Aumentando a 
temperatura em LC

O efeito da programação da temperatura é
muito conhecido em cromatografia gasosa,
sendo hoje parte essencial de maioria dos
métodos empregados em HRGC (cromatografia
gasosa de alta resolução). Em cromatografia
líquida, entretanto, este efeito é ainda muito
pouco utilizado pelo fato de a otimização das
separações ser geralmente efetuada com
programação da fase móvel (ou gradiente da fase
móvel). No início da HPLC observou-se a
importância do controle da temperatura da
coluna, de forma a manter o tempo de retenção
reprodutível. Isso era particularmente importante 
empregando-se cromatografia líquida em fase
reversa, cujo mecanismo de separação é baseado
em processos de partição, os quais por
dependerem da solubilidade relativa do analito
entre as fases estacionárias e móvel requerem um 
controle da temperatura. Posteriormente foi
observado que um aumento na temperatura da
coluna usualmente facilita a solubilização do
analito na fase móvel, encurtando o tempo de
retenção e, como consequência, a economia de
fase móvel. Como regra geral, um aumento de
10oC na temperatura de uma coluna operando em 
fase reversa diminui o tempo de retenção para a
metade do valor inicial. Lembrar que o aumento
da temperatura provoca uma diminuição da
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constante dielétrica (“polaridade”) da água como 
fase móvel, o que permite seletividades únicas
em temperaturas elevadas. Alguns métodos
utilizam água pura como eluente, em
temperaturas elevadas, com sucesso. O uso de
temperaturas superiores a 80oC deve ser feito
com cautela, pois dependendo da qualidade da
fase suas propriedades poderão mudar (consulte
seu fornecedor de colunas).

9. Programando a temperatura em
Cromatografia Líquida

As primeiras tentativas de efetuar-se
programação de temperatura em cromatografia
líquida, na década 1970, falharam porque a
espessura do tubo de metal utilizado para
preparar as colunas era muito grande e a
distribuição do calor não era unifome, com
temperaturas distintas na parede externa da
coluna (aplicada), na parede interna do tubo de
aço e no meio da fase estacionária. No início da
década de 1980, empregando-se colunas de
diâmetro interno 1 mm, denominadas microbore
na época, foi possível ilustrar-se as primeiras
aplicações da programação de temperatura em
LC. Atualmente, com o desenvolvimento das
colunas capilares de sílica fundida, de diâmetro
muito menor e feitas de material que conduz bem 
o calor, a programação de temperatura pode ser
realizada com maior simplicidade e vantagens. A 
Figura 5 mostra um exemplo do efeito da
programação de temperatura em cromatografia
líquida capilar, e o resultado na diminuição no
tempo de retenção do analito (e, como

consequência, economia de solvente). Estudos
recentes empregando colunas convencionais de
HPLC (di= 2 a 4,6 mm) sugerem que a
programação de temperatura pode também ser
empregada com sucesso para essas colunas6. A
economia de solvente será ainda mais crítica
neste caso. 

10. Mudando características 
da fase estacionária

Outra maneira de economizar fase móvel é 
otimizar-se a escolha da fase estacionária de
maneira a minimizar o tempo de retenção dos
analitos, mantendo a separação desejada, o que
pode ser obtido de diferentes formas. 

Diminuindo o comprimento da cadeia
alquílica ancorada na sílica em cromatografia em 
fase reversa, ou seja, utilizando uma fase menos
hidrofóbica, diminuirá o tempo de retenção dos
analitos e, como consequência, o consumo de
fase móvel. De forma análoga, o tempo de
retenção pode ser mantido o mesmo,
diminuindo-se a força de eluição da fase móvel,
o que pode ser feito diminuindo-se a quantidade
do solvente orgânico na mesma (e, novamente,
economizando solvente). Assim, por exemplo, se 
em uma separação a coluna contém
octadecilsilano (ODS, C-18 ou RP-18), como
fase estacionária, mudando-se para octilsilano
(C-8 ou RP-8) o tempo de retenção dos analitos
deverá diminuir. Alternativamente, fases com
cadeias ainda mais curtas como C-4, C-3 e
mesmo C-1 são disponíveis comercialmente
(lembrar que, diminuindo o tamanho da cadeia
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Figura 5. Separação de estatinas por Cromatografia Líquida Capilar com programação de
temperatura. Composição da fase móvel 48% ACN e 52% água acidificada com 0,5% de ácido
acético. Programação de temperatura: 1 minuto em 40°C e então 20°C/min até 80°C

permanecendo nesta temperatura até o final da análise. Fluxo da fase móvel: 3 µL/min.7



lateral, a superfície da sílica fica mais exposta e
interações como por exemplo com grupos
silanóis fica mais fácil, o que pode mudar a
seletividade da fase).

Diminuindo a área superficial da fase
estacionária (em HPLC esse valor varia
geralmente entre 90 e 300 m2/g) também é uma
forma de diminuir o tempo de retenção e
aumentar a economia de fase móvel. A retenção
de um analito em cromatografia é proporcional à
quantidade de fase estacionária disponível para
interação com o mesmo. Diminuindo a área
superficial diminui-se também a quantidade de
fase estacionária disponível para o analito na
mesma coluna. Na prática, a maneira mais
comum de diminuir a área superficial é utilizar
partículas com poros maiores (300 A ao invés de
100 A, por exemplo). 

11. Dicas adicionais
Uma forma de diminuir o tempo de

retenção (e economizar fase móvel) é alterar o
pH da fase móvel, especialmente se os
compostos de interesse tiverem caráter ácido ou
básico e fase reversa estiver sendo utilizada
(neste modo os compostos de caráter neutro não
são afetados por mudanças no pH da fase móvel). 
Caso a idéia seja manter o tempo de retenção
com a mudança de pH, um ajuste, diminuindo a
quantidade do solvente orgânico da fase móvel,
deve ser executado. É necessária cautela quando
da alteração do pH para valores muito ácidos ou
muito básicos, pois certas fases estacionárias não 
suportam grandes variações de pH e se
deterioram irreversivelmente. Verifique a
documentação fornecida com a coluna, ou
consulte o fabricante da mesma antes de mudar
drasticamente o pH da fase móvel. 

Muitas vezes o tempo de análise e
quantidade de fase móvel usadas podem ser
bastante reduzidos, trocando-se o modo
cromatográfico. Por exemplo, muitas separações
difíceis de serem realizadas por troca iônica
podem ser obtidas com sucesso, empregando-se
cromatografia em fase reversa com
emparelhamento de íons. Muitos fármacos são
melhor separados por cromatografia em fase

normal do que em fase reversa, apesar de que esta 
última opção continua sendo a mais empregada e
muitos analistas sequer tentam o uso de fase
normal – a qual evita por completo o uso de
acetonitrila.

12. Conclusões
Acetonitrila é o solvente orgânico mais

empregado em cromatografia líquida
atualmente. A grande maioria dos métodos que
operam com fase reversa foram desenvolvidos, e
validados, empregando acetonitrila como parte
da fase móvel. Fatores contextuais internacionais 
recentemente elevaram o preço da ACN no
mercado internacional a valores muito elevados,
juntamente com a imposição de racionamento da
compra do mesmo. Portanto, urgem novas
medidas para enfrentar a nova situação (no site
de uma grande empresa americana de peptídeos,
eles anunciam que uma grande equipe está
realizando um combate contra a escassez de
acetonitrila). Neste artigo são sugeridas dez
alternativas para conseguir-se diminuir ou
mesmo eliminar o uso de ACN , através de
diferentes enfoques. Um dos mais populares no
momento está sendo um novo salto, similar ao
que ocorreu no desenvolvimento da HPLC, o
qual recomenda uma miniaturização da coluna
cromatográfica: diminuição no diâmetro interno
da coluna (micro-LC ou nano-LC) com imensa
economia de solvente, ou no comprimento do
tubo (fast-LC, UHPLC, UPLC, e outros nomes)
com consequente diminuição no diâmetro médio
das partículas para valores entre 1,5 e 1,8
mícrons. Esta última opção permite uma
economia menor de fase móvel quando
comparada com a micro-LC, porém permite
economia de tempo de análise maior. Essas
opções implicam mudanças no equipamento e
aquisição de novas colunas. Outra alternativa
apresentada é a substituição da ACN por outros
eluentes; um grande esforço tem sido feito para
uso de metanol na substituição. Essa alternativa
não exige mudanças no instrumento, nem de
coluna. Aumento na temperatura de eluição e
mudanças no pH da fase móvel são também
alternativas interessantes, porém o usuário deve
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consultar antes a documentação de sua coluna,
pois a maioria das colunas de HPLC foram
projetadas para operar em temperaturas baixas e
dentro de uma faixa estreita de valores de pH.

Independentemente da alternativa, o
usuário de ACN como fase móvel para HPLC
deve estar atento para o fato de que o custo do
solvente aumentou muito, inclusive no Brasil,
sua disponibilidade diminuiu bastante, e a
projeção de melhora dessa situação a curto e
médio prazo parece fora de cogitação. É o
momento de os cromatografistas aprenderem a
utilizar as ferramentas disponíveis, e entenderem 
que a acetonitrila não é a única fase móvel para
cromatografia líquida. Mãos à obra, faça sua
escolha, e sucesso.
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1. Introdução
Na língua portuguesa, “rastrear” deriva de

“rastejar”, a qual tem como significado seguir
(alguém ou algum animal) pelo rasto, também
encontramos palavras como inquirir, investigar,
aproximar-se de, entre outras1. 

Segundo os padrões internacionais (ISO
8402), rastreabilidade é definida como a
habilidade de descrever a história, aplicação,
processos ou eventos e localização, de um
produto, a uma determinada organização, por
meios de registros e identificação. De um modo
mais simples, rastrear é manter os registros
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Resumo
A Rastreabilidade é uma ferramenta do analista (um ser humano), para encontrar erros analíticos, reduzir

tempos, avaliar a ação dos reagentes, avaliar o desenvolvimento etc. A

Rastreabilidade é um ponto importante da análise e não se deve permitir

que seja transformada em um instrumento contra o resultado, o produto

e a instituição. O objetivo deste artigo é mostrar que a Rastreabilidade

deve existir, mas, não deve chegar aos extremos do racional ou da

confiança.

Abstract
Traceability is a tool that belongs to the analyst (a Human being) used to find analytical mistakes, reduce

analysis time, to evaluate the reagents action, and so on. Traceability is a

very important aspect of the whole analysis and should not be

transformed into a tool against the result, the production and the

Institution. The main goal of this paper is to show that Traceability has

to exist but it should not achieve the extremes of the rational as well as

the confidence.
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necessários para identificar e informar os dados
relativos à origem e ao destino de um produto.
Em outras palavras, rastrear é campear alguma
coisa para saber o máximo sobre ela (o que é, de
onde veio, como foi feito e para onde foi) e,
assim, prosear com segurança sobre o assunto
sem medo de errar. A rastreabilidade tornou-se
moda no final da década de 1990, mas já era feita, 
ainda que de modo incompleto, há bastante
tempo na produção animal brasileira e mundial.
As fichas de acompanhamento dos lotes de
frangos de corte, poedeiras e suínos é, na
verdade, uma forma de rastreabilidade. Com o
passar do tempo, as informações nelas contidas
se tornaram insuficientes para abranger o
processo na sua totalidade. A formação de blocos 
econômicos como o EU, Nafta, o Mercosul e
outros; o desenvolvimento dos estudos sobre a
saúde pública; o controle regional de algumas
doenças e etc. geraram o aumento das exigências
dos consumidores sobre as informações dos
produtos que eles adquirem. Assim, por motivos
econômicos, sanitários e políticos, produtores,
países e organizações desenvolveram e praticam
os processos de rastreamento para oferecer as
informações exigidas e assegurar as suas
participações nos mercados local, regional e
global2.

Quando o assunto é Rastreabilidade em
química, a sigla CITAC (Cooperation on
International Traceability in Analytical
Chemistry) deve ser pesquisada, pois é
considerada a mais importante instituição
internacional de rastreabilidade em Química
Analítica. A CITAC (http://www.citac.cc), nos
últimos anos, tem procurado alinhar ao máximo
os padrões e materiais de referência em química,
desta forma criando unificação em nível global.

Há várias citações de uso de
Rastreabilidade como, por exemplo, as perícias
de acidentes de trânsito, ou ainda de crimes
contra a pessoa; a Rastreabilidade é encontrada
no cruzamento das evidências. A cena de um
acidente ou de um crime contra a pessoa deve ser
preservada, pois qualquer modificação pode
levar a conclusões não pertinentes, e o fato fica
desacreditado. Na metrologia, para calibração de 
equipamentos de medidas, a Rastreabilidade é
padronizada em seus limites, devido à existência

de referências reais com parâmetros muitas vezes 
internacionais, como o metro, o grama etc. Na
realidade, a Rastreabilidade tem seu início na
organização de pesquisas científicas, nos quais
os passos são sempre acompanhados de registros
precisos, tendo em vista que um fato pode
ocorrer e a necessidade de saber qual o momento
é fundamental; como exemplo, a pesquisa sobre
um novo polímero, em que a massa adicionada, a
energia de agitação, a temperatura, a
luminosidade, o material de sustentação, as
matérias-primas, os tempos, a sequência de
adições e as observações constantes são os
principais parâmetros para poder voltar e
conseguir entender e  reproduzir o fato.

Atualmente, em Análise Química, existem
dois tipos de entendimento sobre a Rastreabilidade.

a. De Referência: Diz respeito ao
laboratório estar utilizando referências
padronizadas ou confiáveis para a
análise de identificação e quantificação, 
para os resultados obtidos por qualquer
procedimento analítico, da mesma
forma, garantir que calibrações
reduzam os erros dos equipamentos de
medidas. As auditorias verificam a
existência das referências, a capacidade
de fazer, validades, validações,
armazenamentos, calibrações entre
outras. Enfim o laboratório, como um
todo, tem a acreditação.

b. Da Investigativa Comprobatória: Diz
respeito à comprovação de a análise ter sido
realizada, ou seja, sobre os diferentes
momentos entre a análise do ativo e a
comprovação da análise desse ativo. O
aspecto científico é praticamente restrito ao
desenvolvimento e validação da
metodologia. Após a conclusão dessas
etapas, vem o controle de fabricação do
produto, denominado de controle de
qualidade. A partir desse momento ocorre
um desequilíbrio na balança da análise, na
qual a formação do profissional na busca da
melhor condição analítica (pesquisa e
desenvolvimento) entra em choque com a
comprovação de a análise ter sido realizada.



Se imaginarmos restrições ou barreiras
comerciais, ou ainda, para desacreditar de ou
acreditar em um resultado, basta aumentar o grau 
de verificação de fatos registrados sobre
determinada análise. Quando se busca a
Rastreabilidade, sem limites racionais
pré-estabelecidos, a probabilidade será maior
para a desacreditação da análise. 

2. Situações práticas
Saindo do filosófico, para exemplos

práticos, considere-se uma titulação do tipo
ácido-base na qual se busca determinar a
concentração de um ácido. Para realizar essa
análise, precisa-se de água, de uma base, de um
indicador e vidrarias. 

Pensando na água (se achar interessante,
extrapolar para outro tipo de análise), com a
melhor das intenções analíticas, há de se garantir
que ela esteja sob controle. Portanto, a origem da
mesma, a filtração, a presença de
microorganismos, a quantidade de orgânicos, a
quantidade de ametais, de semi metais, de
metais, a acidez, enfim análises que levam ao
conhecimento de potabilidade ou de
ultra-pureza, sobre qualquer desses parâmetros,
devem ser efetuadas uma vez que podem
levantar dúvidas sobre o quanto um constituinte
interferirá na análise.

Imaginemos uma auditoria, considerada
“normal” (Quadro 1), e uma outra considerada
“crítica “(Quadro 2).

QUESTIONAMENTOS RESPOSTAS

1-Qual a origem desta água? Rede pública

2-Há filtração? Sim, antes do equipamento

3-Após a filtração 
qual o tratamento?

Destilação

4-Há microorganismos? 100 UFC

5-Como é armazenada esta água? Em garrafões de vidro

6-Quanto tempo fica 
armazenada esta água?

1 mês

7- Qual o pH da água? 6,5

8-Qual o uso desta água? Enchimento da pisseta e
preparação da amostra.

Quadro 1. Simulação de uma auditoria “normal”.

QUESTIONAMENTOS RESPOSTAS

1-Qual a origem desta água? Rede pública

2-Foi realizada análise 
baseado na Port.518?

Não, pois é rede pública

3-Há filtração? Sim, antes do equipamento

4-Quantos e quais 
os tipos de filtros?

Dois filtros e filtros 
de porcelana

5-Após a filtração 
qual o tratamento?

Destilação

6-Houve tratamento sobre
resinas tipo para ultra
purificação?

Não, pois não é necessário
para análise ora realizada

7-Há microorganismos?  100 UFC

8- Foram identificados as
espécies de microorganismos?

Não, pois se acreditou na
água proveniente da rede
pública e com baixo teor

9-Como é armazenada esta água? Em garrafões de vidro

10-Como o garrafão é lavado e
com qual periodicidade?

Lavado por esfregão de
cepilho e água destilada
recente. Lavagem mensal.

11-Quanto tempo fica
armazenada esta água?

1 mês

12-Durante o período de
armazenagem é feito análises
microbiológicas?

Não.

13- Há contato água-ar do
laboratório?

Existe a possibilidade

14- Qual o pH da água? 6,5

15- O pHmetro foi calibrado?
Quando?

Sim. É verificada com
soluções, sempre na
primeira medida do dia.

16-Qual o uso desta água? Enchimento da pisseta e
preparação da amostra.

Quadro 2. Simulação de uma auditoria “crítica”.

Pode-se ter um item a, por exemplo, mais
crítico que o item b; talvez um item d, mais
crítico que o item c que comece a aumentar a
proporção de não atendimento das perguntas.
Pode-se também iniciar questionamentos
arbitrários levando dúvidas à validade da análise, 
como exemplo: sendo uma titulação ácido base,
foram neutralizados os 10 mL de água de
diluição da amostra? Foi analisado o parâmetro
radioatividade da portaria 518? Os
microorganismos poderiam decompor o ácido
orgânico?

Além da água, temos o reagente da base,
que poderá receber solicitação de verificação
analítica dos itens que constam do rótulo, por
metodologias referenciadas, validadas ou ainda
covalidadas, cadeias de custódia etc. Sem
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alongar em exemplos, nesta mesma análise, há o
indicador, a solução etanólica do indicador, as
vidrarias e suas calibração, a temperatura do
laboratório, o termômetro deverá estar calibrado, 
preferencialmente via RBC (Rede Brasileira de
Calibração).

Para evitar suspeitas ou que a análise seja
invalidada, toda uma equipe de qualidade,
juntamente com os analistas deverão criar
mecanismos para que as informações sejam fiéis.

Se considerada confiável, pode-se iniciar
a análise. Entre um e dois minutos obtém-se a
“viragem” titulométrica. O valor deve ser
imediatamente registrado na folha de dados
brutos, juntamente com os anteriormente
anotados, massas, identificação da amostra, do
local, dos códigos etc. com todas as passagens de
cálculo, estas escritas didaticamente, para que
outra pessoa possa entender o raciocínio passo a
passo.

Com toda a documentação comprobatória
em ordem cronológica, para que os tempos desde 
a compra dos reagentes até a realização da
análise estejam em sequência, faz-se o boletim
analítico em uma folha A4 contendo nome do
ativo e valor encontrado. Após, a emissão do
boletim a UGQ (unidade de garantia de
qualidade) verificará, em dupla conferência, toda 
a documentação em suas devidas conformidades
e firmará sua assinatura junto com as demais. Se
compararmos os tempos, dedicou-se muito mais
à comprovação do que à análise. Notar que não
foi levantada a questão da amostragem ou da
recepção da amostra no laboratório. O custo
analítico cresce proporcionalmente ao grau de
controle aplicado.

3. Considerações Finais
O objetivo deste trabalho, no que concerne 

à análise química, não é criticar e nem dar
ferramentas para a Rastreabilidade. Talvez em
sua avaliação esteja exagerado ou faltaram
medidas. O objetivo é mostrar que a
Rastreabilidade deve existir, mas, não deve
chegar aos extremos do racional ou da confiança. 
A Rastreabilidade é uma ferramenta do analista
(um ser humano), para encontrar erros analíticos, 
reduzir tempos, avaliar a ação dos reagentes,
avaliar o desenvolvimento etc. A Rastreabilidade 
é um ponto importante da análise e não se deve
permitir que seja transformada em um
instrumento contra o resultado, o produto e a
instituição.

Em conclusão, dar limites e
responsabilidades bem definidos para o  sistema
Rastreabilidade é garantir que as credibilidades
conquistadas com tanto esforço não se destruam.
Rastreabilidade total é utopia1.
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Resumen
Se determinó por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) la composición química

de extractos y aceites esenciales (AE) aislados por destilación-extracción simultánea con solvente (SDE), extracción con

fluido supercrítico (SFE) e hidrodestilación asistida por la radiación de microondas (MWHD), de especies vegetales

pertenecientes a las familias Lamiaceae (Thymus vulgaris, Plectranthus amboinicus, Satureja brownei y Origanum

majorana) y Verbenaceae (Lippia origanoides y Lippia micromera). La capacidad antioxidante de los aceites esenciales

con alto contenido de timol y carvacrol, de las especies T. vulgaris,  P. amboinicus, L. origanoides y L. micromera, se

determinó usando los ensayos de decoloramiento del catión-radical ABTS+. por metodologías convencional y con

dilución en microplacas, y el de oxidación del ácido linoleico, inducida por

Fe+2 en presencia de O2.  La capacidad de atrapamiento de radicales medida 

en el ensayo con ABTS+. fue mayor para los aceites esenciales que

contenían carvacrol, como constituyente mayoritario (P. amboinicus ≥ L.

origanoides), que para los aceites que ricos en timol (T. vulgaris > L.

micromera).  Tanto los compuestos puros como los aceites esenciales

evaluados mostraron tendencias similares en los resultados de los dos tipos

de ensayo de capacidad antioxidante empleados.

Abstract
The chemical composition of both extracts and essential oils

isolated from Lamiaceae (Thymus vulgaris, Plectranthus amboinicus,

Satureja brownei and Origanum majorana) and Verbenaceae (Lippia

origanoides and Lippia micromera) families by Distillation-Solvent

Extraction (SDE), Supercritical Fluid Extraction (SFE), and

Microwave Assisted Hidrodistillation (MWHD) was determined by

Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry (GC/MS)
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1. Introducción
La familia Lamiaceae comprende unos

210 géneros y alrededor de 3.500 especies, que
incluyen hierbas perennes y algunos subarbustos
que contienen aceite esencial distribuido en
todas las partes de la planta1. Los géneros
Thymus, Origanum, Satureja, Thymbra, hacen
parte de esta familia, siendo el género Origanum
el que provee la fuente más conocida de especies
de orégano – tipos griego y turco2. Por otro lado,
la familia Verbenaceae, distribuida
principalmente en los trópicos, subtrópicos y
algunas zonas templadas, consta de 86 géneros y
1.900 especies, con un gran número de plantas de 
interés económico, que proporcionan maderas
(Tectona grandis, géneros Melina, Vitex, etc.),
aceites o frutos comestibles (Verbena officinalis,
Aloysia citrodora), poseen un valor ornamental
(Lantana sp., Duranta sp.) y jardinería y además, 
gozan de diversas propiedades medicinales3,4.

Los fenoles naturales timol y carvacrol,
han sido identificados como componentes
principales en muchos de los aceites y extractos
aislados de las especies pertenecientes a los
géneros Origanum, Lippia, Satureja y Thymus,
con variaciones en su contenido4. Tanto los dos
fenoles monoterpénicos como los aceites
esenciales y extractos que los contienen, han
demostrado propiedades biológicas notables
como agentes antifúngicos, antibacteriales y
antioxidantes5, lo que abre la posibilidad de
emplearlos como conservantes para alimentos y
cosméticos6, por lo menos, donde su uso no esté
afectado por sus características organolépticas.
Debido a la relación existente entre timol y
carvacrol y sus potenciales actividades, muchos
estudios se han enfocado en la determinación de
la composición química de especies
pertenecientes a los géneros Thymus, Origanum,
Satureja, Thymbra, etc.

La búsqueda de antioxidantes de origen
natural es un tema actual, debido a que estas
sustancias se usan ampliamente en alimentos y
como ingredientes de muchos preparados
farmacéuticos y permiten reemplazar los
antioxidantes sintéticos debido a las restricciones

generadas por la posible carcinogenicidad de
estos últimos7. Diversas especies autóctonas, ricas 
en timol y carvacrol, son interesantes como
posibles fuentes de extractos y aceites esenciales
con propiedades biológicas beneficiosas, entre
ellas, antioxidantes8.

En este trabajo, se aislaron por métodos
extractivos (SDE y SFE) y destilativos (MWHD) 
e identificaron por GC-MS, los metabolitos
secundarios volatiles de seis especies vegetales,
ricas en timol y carvacrol, cultivadas en la granja
experimental del Centro de Investigación de
Excelencia CENIVAM. Se evaluó la capacidad
antioxidante in vitro de los aceites esenciales de
L. origanoides, L. micromera, P. amboinicus y
T. vulgaris, ricos en timol o carvacrol, usando
dos métodos: el ensayo de decoloración del
catión radical ABTS+. en modos convencional y
en microplacas, y el monitoreo de la oxidación
del ácido linoleico por medio de la cuantificación 
del hexanal (derivación y análisis GC-ECD),
producto final de su degradación oxidativa
inducida por Fe+2 en presencia de O2.

2.  Experimental

2.1. Reactivos

Los patrones certificados utilizados
fueron Trolox® (ácido 6-hidroxi-2,5,7,
8-tetrametilcroman-2-carboxilico; 97%,), ABTS 
(ácido 2,2`-azino-bis-3-etilbenzotiazolin-
6-sulfonico; 99%), α-tocoferol (97%), BHA
(99%), BHT (99%), timol (99%), carvacrol
(99%), pentaflúorfenilhidracina, PFPH (97%),
hexanal (98%), acido linoleico (97%) adquiridos 
de  Sigma-Aldrich (St. Louis, EE.UU.).
Persulfato de potasio (97%), sulfato de hierro
(98%), dodecilsulfato de sodio (98 %), Tris,
cloruro de potasio y n-tetradecano fueron
comprados a Merck (Darmstadt, Alemania).
Gases especiales para cromatografía se
obuvieron de Aga-Fano S.A. (99,995-99,999%,
Bogotá, Colombia). Todos los solventes
(metanol, etanol, hexano, agua) fueron grado
HPLC de Mallinckrodt Baker Inc. (J.T. Baker,
Phillipsburg, EE.UU.).
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2.2. Material vegetal

Las hojas de T. vulgaris, P. amboinicus, L. 
origanoides, L. micromera, S. brownei y O.
majorana se obtuvieron de plantas frescas,
cultivadas en el Complejo Agroindustrial Piloto
CENIVAM en la Universidad Industrial de
Santander, de la ciudad de Bucaramanga
(Colombia). La identificación taxonómica de
muestras botánicas se llevó a cabo en el Instituto
de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional de Colombia (Bogotá).
Los pliegos testigo de cada planta quedaron
depositados como muestra permanente en el
Herbario Nacional Colombiano (COL, Bogotá),
así: Lippia origanoides (Nº COL 512270),
Lippia micromera Schauer (Nº COL 519797),
Plectrantus amboinicus (Lour.) Spreng (Nº COL 
523701) y Satureja brownei (Sw.) Briqn (Nº
COL 519796). Las plantas fueron identificadas
por el doctor J.L. Fernández, a quien los autores
expresan su agradecimiento. O. majorana y T.
vulgaris fueron cultivadas en la granja
experimental de CENIVAM a partir de semillas
certificadas (Fercon Ltda., Cali, Colombia).

2.3. Métodos

2.3.1. Destilación-extracción 
simultánea con solvente (SDE)

Los metabolitos secundarios de las
especies se extrajeron utilizando un equipo tipo
Likens & Nickerson a microescala, modificado
por Godefroot para solventes de alta densidad9.
Se utilizaron 10 g de material vegetal finamente
picado y como solvente de extracción,
diclorometano (2 mL), durante un tiempo de 1 h
20 min para el aislamiento de los volátiles. Del
extracto obtenido se inyectó 1 µL directamente al 
GC-MS.

2.3.2. Extracción con fluido supercrítico (SFE)

Para la obtención de los componentes de
mediana a baja volatilidad presentes en las
plantas de interés se utilizó un extractor Soxhlet
de alta presión (J & W Scientific, Folsom, CA,
EE.UU.), con base en la metodología descrita
por Stashenko et al.10 y se utilizó el material
vegetal (10 g ) junto con hielo seco (300 g) (CO2) 

como fuente de fluido supercrítico. La extracción 
se llevó a cabo entre  45-50°C durante 2 h, a una
presión de 1100 psi. El extracto obtenido se
disolvió en diclorometano (2 mL) y un 1 µL de la
solución se inyectó al GC-MS.   

2.3.3. Hidrodestilación asistida por la 
radiación de microondas (MWHD)

Se realizó en un equipo de destilación tipo
Clevenger con reservorio de destilación
Dean-Stark usando como fuente de calor un
horno microondas (Kendo, modelo MO-124,
2450 MHz, 700 W). El material vegetal (300 g)
se introdujo en un balón (1L) con agua (300 mL). 
Se realizaron 3 extracciones consecutivas con un
tiempo de extracción individual de 20 min. El
aceite esencial se separó del agua por
decantación y una alícuota del aceite (50 µL) se
diluyó en diclorometano (1 mL) para el análisis
cromatográfico.  Todas las extracciones se
realizaron por triplicado y los datos de cantidad
relativa de cada compuesto en la mezcla se
presentan como el promedio de tres extracciones.

2.4. Ensayos de capacidad antioxidante

2.4.1. Decoloramiento del 
catión-radical ABTS+.

La capacidad de atrapamiento del
catión-radical ABTS+ se llevó a cabo por la
metodología descrita por Re et al11, mediante
espectroscopía VIS (espectrofotómetro Genesys
20, Thermospectronic, Waltham, EE.UU.) a 734
nm. Se preparó una solución de ABTS+. (7 mM)
con persulfato de potasio (2,45 mM) disueltos en
agua (5 mL) grado HPLC, dejándose reaccionar
durante 16 h a temperatura ambiente y en
ausencia de luz, y ajustando la absorbancia hasta
0,700±0,02. Las muestras fueron diluidas hasta
que la adición de 30 µL de ellas a 3 mL de la
solución de ABTS+., resultara en una inhibición
entre el 20 y el 80 % del blanco de la absorbancia. 
El porcentaje de inhibición medido a los 6 min se 
graficó como una función de la concentración
evaluada. La respuesta-concentración de las
sustancias, como porcentaje de la absorbancia
del catión-radical ABTS+. sin inhibir se calculó
de acuerdo con la Ecuación 1.
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Inhibición de A734 (%) =
(eq.1)

= (1-Af/Ao) x 100

Donde Ao es la absorbancia del
catión-radical sin inhibir y Af es la absorbancia
medida a los 6 min después de la adición del
antioxidante. Todos los ensayos se realizaron por 
triplicado y se utilizaron Trolox® (sustancia de
referencia) y sustancias “control” α-tocoferol
(vitamina E), BHT y BHA. Para estas sustancias
se determinó la actividad antioxidante total TAA
(mmol de Trolox®/kg sustancia evaluada).

2.4.2. Medición en microplacas

La solución del catión-radical ABTS+. se
preparó de la forma descrita en el Numeral 2.4.1,
pero las diluciones y las mediciones se realizaron 
en microplacas (Versamax, Molecular Devices,
Sunnyvale, EE.UU.). Para las sustancias
evaluadas, se prepararon soluciones stock de
1x10-3 M, las cuales se diluyeron hasta que,
después de introducir alícuotas de 10 µL de estas
soluciones a las nuevas soluciones de ABTS+

(200 ?L), se produjeran inhibiciones entre el 20 y 
80% de la absorbancia del blanco. El porcentaje
de inhibición medido a los 30 min se graficó
como una función de la concentración evaluada.
La respuesta-concentración se calculó con base
en la Ecuación 1. Todos los ensayos se realizaron 
por cuadruplicado y para el cálculo del TAA se
utilizó la relación entre las concentraciones
inhibitorias al 50% (IC50) de Trolox® y las
sustancias evaluadas.

2.4.3. Inhibición de la oxidación 
del ácido linoleico

Para el ensayo in vitro de la oxidación del
ácido linoleico se siguió la metodología descrita
por Tamura y Yamagami12. El ácido linoleico
(8,9 mM) se diluyó con solución buffer de
Trizma (0,25 mM, pH 7,4), compuesta de KCl
(0,75 mM) y dodecilsulfato de sodios (2000
ppm). La peroxidación lipídica se indujo por
iones Fe+2 [sulfato de hierro (20 mM) en
presencia de oxígeno]. Seguidamente, se le
añadió la solución antioxidante (AE, sustancias
de referencia y patrones) en concentraciones de
10,0 g/L     (0,5 mL). La incubación se efectuó a
37°C durante 16 h en un cuarto oscuro y se

detuvo la reacción adicionando una solución
alcohólica de BHT (90,8 mM).

El hexanal, producto final principal de la
degradación oxidativa del ácido linoleico, se utilizó 
como marcador del avance del proceso, para lo cual 
éste se derivó con pentaflúorfenilhidracina (PFPH)
en hexano (6800 ppm) seguido de la extracción
líquido-líquido en fase condensada, según la
metodología descrita por Stashenko et al.13. Cada
solución se inyectó luego al GC-ECD para su
análisis cromatográfico.

Los efectos protectores de los aceites
esenciales y las sustancias de referencia y
patrones se determinaron mediante la Ecuación
2, usando el valor del área del pico del derivado
del hexanal, en los cromatogramas de los
productos de oxidación del ácido linoleico
(derivatizados con PFPH).

Efecto protector (%) =
(eq.2)

= (ABlanco - ASustancia/ABlanco) x 100

ABlanco: Área del derivado del hexanal
determinada en el sistema sometido a
peroxidación sin antioxidante (blanco); ASustancia: 
Área del derivado del hexanal determinada en el
sistema sometido a peroxidación en la presencia
de antioxidante.

2.5. Análisis cromatográfico

2.5.1. GC-MS

El análisis cromatográfico de los extractos 
y aceites se realizó en dos equipos: 

Equipo I – Cromatógrafo de gases Agilent
Technologies 6890 Plus (Agilent Technologies,
Palo Alto, CA, EE.UU.) acoplado a un detector
selectivo de masas Agilent Technologies MSD
5973 (EI, 70 eV), con una columna capilar apolar
DB-5MS (J & W Scientific, Folsom, CA, EE.UU.) 
de 60 m (L) x 0,25 mm (D.I.) x 0,25 ?m (df), con
fase estacionaria de 5%-fenil-poli(metilsiloxano).
Se utilizó helio como gas de arrastre (99,999%,
Aga-Fano S.A., Bogotá, Colombia), presión de
entrada en la cabeza de la columna de 30 psi y una
velocidad lineal de 26 cm/s. Volumen de
inyección fue de 1 µL, la inyección se realizó en
modo split (1:30). La rampa de calentamiento del
horno fue de 45ºC durante 5 min, @ 4ºC/min
hasta 150ºC (2 min), @ 5ºC/min hasta 250ºC (5

S c i e n t i a  C h r o m a t o g r a p h i c a

70 www.scient iachromatographica .com



min) y @ 10ºC/min hasta 275ºC (15 min). Las
temperaturas del inyector, la cámara de ionización 
y la línea de transferencia se mantuvieron en 250,
230 y 285°C, respectivamente. Los datos
cromatográficos se procesaron con el programa
MS ChemStation (Version 1.05). 

Equipo II – Cromatógrafo Agilent
Technologies 6890 Network Series GC System
(Agilent Technologies, Palo Alto, CA, EE.UU.) y
detector selectivo de masas (MS) Agilent
Technologies 5975 (EI, 70 eV), con columna
capilar polar DB-Wax (J & W Scientific, Folsom,
CA, EE.UU.), de 60 m (L) x 0,25 mm (D.I.) x 0,25 
µm (df), con fase estacionaria entrecruzada e
inmovilizada de poli(etilenglicol). La
programación de la temperatura del horno fue de
45ºC (5 min) hasta 150ºC (3 min) @ 3ºC/min, y
hasta 220ºC (5 min) @ 4ºC/min. Presión de
entrada en la cabeza de la columna de 30 psi y una
velocidad lineal de 26 cm/s. Volumen de
inyección fue de 1 µL, la inyección se realizó en
modo split (1:30). Las temperaturas del inyector,
la cámara de ionización y la línea de transferencia
se mantuvieron en 250, 230 y 250°C,
respectivamente. Los datos cromatográficos se
procesaron con el programa MS ChemStation
(Version D.02.00.275).

Los índices de retención se calcularon
usando datos de GC de una serie homóloga de
hidrocarburos alifáticos saturados C10–C25,
analizados bajo las mismas condiciones usadas en
GC (Equipos 1 y 2) para cada aceite o extracto. La
identificación de los compuestos presentes en los
aceites y extractos se realizó por comparación de
los espectros de masas con los de las bases de
datos Wiley138K, Adams 2004 y NIST 2002 y
por comparación de los índices de retención y
espectros de masas reportados en la literatura14,15,
así como con los obtenidos con sustancias patrón.

2.5.2. GC-ECD

La determinación del hexanal en forma de
su derivado hidrazónico, C6-PFPH, se llevó cabo
en un cromatógrafo de gases HP5890A Series II,
(Hewlett-Packard, Palo Alto, CA, USA) con
inyector split/splitless (relación split 1:10),
equipado con un detector de captura de
electrones 63Ni (ECD), operado a 280°C, con gas

auxiliar Ar/CH4 (mezcla 10:1, flujo de 10
mL/min). Se usó una columna capilar HP-5
[5%-fenil-poli(metilsiloxano)] de 30 m x 0,25
mm (D.I.) y con un espesor de fase estacionaria
de 0,25 µm. El gas de arrastre fue helio
(Aga-Fano S. A., 99.995%, Bogotá, Colombia)
con presión de entrada de 15 psi y un flujo de 1
mL/min. La programación de la temperatura del
horno fue desde 100°C con una rampa de
10°C/min, hasta 250°C mL durante 5min.

3. Resultados y discusión

3.1. Composición química

Con el fin de seleccionar las especies ricas
en timol y carvacrol, se seleccionaron los
extractos obtenidos por SDE, con base en las
cantidades relativas de estos dos componentes de
interés. Se encontró que O. majorana y S. brownei
contenían los dos fenoles a nivel de trazas y como
constituyentes minoritarios (<3%). Entre los
componentes mayoritarios identificados en los
extractos obtenidos por SDE de las 6 especies
reportadas, se encontraron el carvacrol, timol,
mentona, pulegona y terpinen-4-ol en cantidades
relativas entre 25-62%. El terpinen-4-ol fue el
constituyente principal para O. majorana;
mientras que, mentona y pulegona lo fueron para
S. brownei. Las otras cuatro especies (L.
micromera, L. origanoides, T. vulgaris y P.
amboinicus), sí contuvieron a timol y carvacrol
como componentes principales (>30%). La
clasificación, con base en familias de compuestos
y contenido de timol y carvacrol, de los aceites y
extractos de las especies vegetales obtenidos por
MWHD, SDE y SFE se presenta en la Tabla 1.

En general, en los extractos obtenidos por
SDE y SFE y en los aceites esenciales de las
especies L. micromera, L. origanoides, T.
vulgaris y P. amboinicus, se encontraron timol y
carvacrol como componentes principales; sin
embargo, para el extracto SFE de P. amboinicus,
los hidrocarburos no terpénicos, C20 – C30,
fueron los constituyentes más abundantes
(63,5%). En ningún otro extracto SDE y aceites
esenciales de las plantas bajo estudio, se
detectaron hidrocarburos no terpénicos. Por otro
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Tabla 1. Clasificación de los aceites y extractos estudiados, por familias de compuestos y contenido de timol y carvacrol.

Planta Parte usada
Rendimiento
aceite (p/p)

Familia de compuestos, cantidad relativa (%)

Constituyentes SDE MWHD SFE

L. micromera Hojas 16%

Timol 341 258 328

Carvacrol 10 35 15

Monoterpenoides 388 366 287

Sesquiterpenoides 53 100 115

Otros compuestos* 144 165 140

Hidrocarburos** ---------- ---------- 25

L. origanoides

Flores ----------

Timol 69 ---------- ----------

Carvacrol 423 ---------- ----------

Monoterpenoides 311 ---------- ----------

Sesquiterpenoides 78 ---------- ----------

Otros compuestos* 39 ---------- ----------

Hojas 23%

Timol 106 143 88

Carvacrol 426 444 518

Monoterpenoides 288 294 183

Sesquiterpenoides 69 49 64

Otros compuestos* 46 29 42

Hidrocarburos** ---------- ---------- 34

O. majorana Hojas ----------

Timol tr ---------- ----------

Carvacrol ---------- ---------- ----------

Monoterpenoides 905 ---------- ----------

Sesquiterpenoides 33 ---------- ----------

Otros compuestos* ---------- ---------- ----------

P. amboinicus Hojas 1%

Timol 9 8 ----------

Carvacrol 620 537 142

Monoterpenoides 211 251 24

Sesquiterpenoides 97 159 46

Otros compuestos* 25 ---------- 147

Hidrocarburos** ---------- ---------- 635

S. brownei Hojas ----------

Timol 20 ---------- ----------

Carvacrol 9 ---------- ----------

Monoterpenoides 847 ---------- ----------

Sesquiterpenoides 16 ---------- ----------

Otros compuestos* 78 ---------- ----------

T. vulgaris Hojas 2%

Timol 363 347 208

Carvacrol 43 64 31

Monoterpenoides 442 402 46

Sesquiterpenoides 17 57 23

Otros compuestos* 81 47 223

Hidrocarburos** ---------- ---------- 339

*Alcoholes, cetonas y éteres
**Hidrocarburos no terpénicos
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Tabla 2. Identificación y cantidad relativa (%) de los metabolitos secundarios volátiles, obtenidos por diferentes métodos de

extracción de S. brownei, O. majorana, L. origanoides, L. micromera, P. amboinicus y T. vulgaris.

No.
Pico

Compuesto

IR CANTIDAD RELATIVA, %

DB-5 DB-Wax

S.
brow
nei

O.
major

ana
L. origanoides L. micromera P. amboinicus T. vulgaris

SDE SDE SDEFSDEH HD SFE SDE HD SFE SDE HD SFE SDE HD SFE

1 trans-3-Hexen-1-ol 849 1386 --- tr tr 6 tr --- tr --- --- 8 --- --- 7 tr ---

2 α-Tujeno 925 1023 tr 8 16 15 13 tr 18 21 9 5 tr --- 18 13 tr

3 α-Pineno* 935 1018 11 9 4 tr tr tr 9 8 Tr tr tr --- 11 9 tr

4 Canfeno* 952 1061 --- tr tr tr tr --- tr tr --- --- tr --- 7 9 ---

5 Sabineno 976 1118 5 58 tr tr tr --- 16 tr 4 --- tr --- tr tr ---

6 β-Pineno* 980 1103 8 6 tr tr tr --- tr tr tr --- tr --- 5 5 tr

7 1-Octen-3-ol* 982 1395 --- --- tr tr tr --- tr --- --- 17 tr --- 12 13 tr

8 3-Octanona* 986 1254 7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- tr --- tr tr ---

9 β-Mirceno* 990 1162 5 21 24 24 22 15 22 21 15 8 9 --- 19 15 tr

10 α-Felandreno 1011 1025 tr tr 4 tr 5 tr tr tr tr tr tr --- tr tr ---

11 α-Terpineno 1022 1176 4 81 28 27 26 tr 22 18 9 18 22 --- 19 14 tr

12 p-Cimeno* 1030 1269 9 26 98 101 95 88 63 192 77 75 86 9 195 177 46

13 Limoneno* 1034 1195 4 21 4 7 tr tr 9 6 5 tr 8 --- 6 5 tr

14 Eucaliptol* 1038 1208 5 22 11 tr 5 tr 66 28 22 --- --- --- 7 7 tr

15 γ-Terpineno 1063 1244 22 116 89 82 100 69 96 48 114 95 106 15 97 68 6

16 trans-4-Tujanol 1079 1553 tr 27 tr 4 5 tr 5 5 tr --- 12 --- 9 16 tr

17 α-Terpinoleno 1092 1179 tr 37 tr tr tr --- tr tr tr tr tr --- tr tr ---

18 Linalol* 1104 1547 4 42 4 tr tr tr tr tr tr --- tr --- 19 27 4

19 cis-4-Tujanol 1114 1553 tr 61 tr tr tr tr tr 5 tr --- tr --- tr 4 tr

20 cis-p-Ment-2-en-1-ol 1135 1570 --- 39 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- tr tr ---

21
trans-p-Ment-2-en-

1-ol
1159 1636 --- 17 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

22 Alcanfor* 1158 1526 --- --- --- --- --- --- tr 4 --- --- --- --- 6 12 tr

23 Ipsdienol 1162 1680 --- --- 6 7 6 tr --- --- --- --- --- --- --- --- ---

24 Mentona 1171 1472 360 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

25 iso-Mentona 1177 1498 41 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

26 Mentol 1180 1602 20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

27 Borneol 1184 1712 --- --- --- --- --- --- tr --- --- --- tr --- 8 12 4

Butirato de
trans-3-hexenilo

1188 1462 --- --- tr tr --- tr --- --- --- --- --- --- 8 13 tr

28 iso-Pulegona 1186 1592 10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

iso-Mentol 1188 1646 5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

29 Terpinen-4-ol* 1191 1615 tr 259 15 16 8 5 16 14 tr 10 8 --- 16 13 tr

30 α-Terpineol 1201 1702 tr 45 tr --- tr --- 6 tr tr --- tr --- tr tr ---

31 Estragol* 1211 1675 tr --- --- --- --- --- --- --- tr --- --- --- tr --- 5

32 cis-Piperitol 1212 1682 --- 15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

33 trans-Piperitol 1222 1682 --- 10 --- tr --- --- tr --- --- --- --- --- tr tr ---

34 Metil-timil-éter 1237 1595 20 --- 28 17 16 10 138 165 124 --- --- --- 33 12 tr

35 Carvacril-metil-éter 1244 1607 --- --- 4 4 tr tr --- --- --- --- --- --- 21 9 tr

36 Acetato de linalilo 1253 1558 --- 7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

37 Pulegona 1254 1662 335 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

38
Acetato de

trans-4-tujanilo
1258 1534 --- 4 --- --- --- --- 6 --- --- --- --- --- --- --- ---

39 Piperitona 1264 1739 4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

40
2-Isopropil-4-metil-

fenol
1282 2168 --- --- tr tr tr tr tr 11 tr tr tr --- 5 7 tr

* Se usaron sustancias patrón.  **  Identificado tentativamente    tr: < 0,4%
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Tabla 2. Continuación.

No.
Pico

Compuesto

IR CANTIDAD RELATIVA, %

DB-5 DB-Wax

S.
brow
nei

O.
major

ana
L. origanoides L. micromera P. amboinicus T. vulgaris

SDE SDE SDEFSDEH HD SFE SDE HD SFE SDE HD SFE SDE HD SFE

41 Timol* 1291 2186 20 tr 69 106 143 88 341 247 328 9 9 --- 358 340 208

trans-Anetol* 1293 1834 40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

42 Carvacrol* 1295 2223 9 --- 423 426 444 518 10 35 15 620 537 142 43 64 31

43
Acetato de

terpinen-4-ilo
1302 1623 --- 6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

44 Acetato de timilo 1348 1855 tr --- tr tr tr --- 34 tr 25 --- --- --- tr tr ---

45
Acetato de
carvacrilo

1375 1880 --- --- 24 9 9 --- tr --- --- --- --- --- --- --- ---

46 trans-β-Cariofileno* 1434 1607 16 21 40 34 27 35 33 45 62 47 66 25 17 28 10

47 trans-α-Bergamoteno 1443 1591 --- --- 6 8 4 5 tr 4 tr 23 37 15 --- tr ---

48
2,6-Dihidroxi-3-met

ilacetofenona**
1445 --- --- --- --- --- --- 8 6 --- 11 --- --- --- --- --- 54

49 Aromadendreno 1453 1650 --- --- --- --- --- --- tr 4 tr --- --- --- --- --- ---

50 trans-β-Farneseno 1454 1668 --- --- tr tr tr tr --- --- --- tr tr --- tr tr 5

51 α-Humuleno* 1474 1682 tr tr 25 20 15 18 7 8 8 15 25 6 tr tr ---

52
4,6-Dihidroxi-2,3-di
metilacetofenona**

1481 2455 --- --- 11 23 13 24 tr --- --- --- --- --- --- --- ---

53 γ-Muuroleno 1486 1699 --- --- --- --- --- --- tr 5 tr --- --- --- --- tr ---

54 Germacreno D 1495 1723 tr --- tr tr tr --- 13 7 31 --- --- --- tr 5 tr

55 Viridifloreno 1503 1697 --- --- --- --- --- --- tr 4 tr --- --- --- --- --- ---

56 Biciclogermacreno 1511 1748 --- 12 --- tr 7 --- tr 5 8 --- --- --- --- tr ---

57 β-Bisaboleno 1516 1733 --- --- 7 7 --- 6 --- --- --- tr --- --- --- --- ---

58 γ-Cadineno 1525 1772 --- --- tr tr tr --- tr 5 6 --- --- --- tr 6 tr

59 Espatulenol 1593 2143 --- tr --- --- --- --- tr 5 tr --- --- --- --- tr ---

60
Óxido de

cariofileno
1598 2013 --- tr tr tr tr tr tr 20 tr 12 18 tr tr 12 8

61
Epóxido de
humuleno**

1628 2011 --- --- tr tr tr tr tr tr --- tr 5 --- --- tr ---

62 τ-Cadinol 1656 2136 --- --- --- --- --- --- tr --- --- --- --- --- tr 6 tr

63
14-Hidroxi-9-epi-tr
ans-β-cariofileno**

1686 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4 8 --- --- --- ---

64 Acido palmítico 1958 --- --- --- --- --- --- tr --- --- 5 --- --- --- --- --- 36

65 Fitol 2112 --- --- --- --- --- --- --- --- --- tr --- --- --- --- --- 20

66 Acido linoleico 2131 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 7

67 Ácido linolénico 2138 --- --- --- --- --- --- tr --- --- --- --- --- --- --- --- 42

68 Ácido esteárico 2158 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11

69 Tricosano 2299 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 6

70 α-Tocoferol 2394 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 65 --- --- ---

71 Hexacosano 2610 --- --- --- --- --- --- --- --- --- tr tr --- --- --- --- 8

72 Tetracosanal 2655 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 8

73 Heptacosano 2738 --- --- --- --- --- --- tr --- --- 4 tr --- --- --- --- 19

74 Octacosano 2894 --- --- --- --- --- --- --- --- --- tr --- --- --- --- --- 8

75 Escualeno 2919 --- --- --- --- --- --- 5 --- --- tr --- --- 9 --- --- 27

76 Hexacosanal** 2963 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11

77 Nonacosano 3083 --- --- --- --- --- --- 4 --- --- 25 --- --- 11 --- --- 148

78 γ-Sitosterol 3108 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 73 --- --- ---

Hidrocarburo,
C20-C30

--- --- --- --- --- --- 29 --- --- --- --- --- 615 --- --- 123

* Se usaron sustancias patrón.  **  Identificado tentativamente    tr: < 0,4%



lado, para S. brownei y O. majorana los
monoterpenoides fueron los constituyentes
mayoritarios con cantidades relativas de 84,7 y
90,5%, respectivamente; se observó muy bajo
contenido de timol y carvacrol, razón por la cual
estas dos plantas se excluyeron de los ensayos de
actividad antioxidante. 

La Tabla 2 registra los compuestos
identificados y las cantidades relativas (%) de los 
aceites y extractos obtenidos por MWHD, SDE y 
SFE, de las plantas de los géneros Plectranthus,
Satureja, Lippia, Thymus y Origanum
estudiados. Por cada método de extracción, se
detectaron por GC-MS entre 20-84 componentes 
en cantidades relativas >0,4%, de los cuales se
identificaron positivamente 87-97%, con base en 
los índices de retención (en columnas polar y
no-polar), espectros de masas (EI, 70 eV) y
usando algunas sustancias patrón.

La Figura 1 presenta los perfiles
cromatográficos (corrientes iónicas totales
reconstruidas) típicos de los aceites esenciales de 
T. vulgaris (A.), L. origanoides (B.) P.
amboinicus (C.) y L. micromera (D.), ricos en
timol y carvacrol, aislados por MWHD.

Según la composición dada para los
aceites esenciales de las especies estudiadas, se
encontró que P. amboinicus presentó el

contenido de carvacrol más alto (~54%);
mientras que T. vulgaris posee el más alto
contenido de timol (34%).

La composición química de los aceites
esenciales y extractos de cada especie, obtenidos
por MWHD y SDE, respectivamente, fue muy
similar; mientras que los extractos, aislados por
SFE, para las especies T. vulgaris y P. amboinicus,
sí presentaron diferencias composicionales.

3.2. Evaluación de la capacidad
antioxidante de aceites esenciales

La exactitud del método ABTS+. se estimó
con base en los resultados obtenido para
α-tocoferol, BHT y BHA en concentraciones entre
5x10-6 a 4x10-5 M. La capacidad antioxidante
estimada por el método convencional
espectroscópico de decoloración del ABTS+.

presentó valores de actividad antioxidante total
TAA (mmol de Trolox®/kg de AE) de 2040 ± 21,
890 ± 32, 800 ± 24, 670 ± 24 para L. origanoides,
P. amboinicius, T. vulgaris y L. micromera,
respectivamente (Tabla 3). La capacidad
antioxidante medida por este método mostró que
los AE evaluados presentaron una menor actividad
comparada con las de los antioxidantes BHA (7000 
± 487) y α-tocoferol (2590 ± 33). Sin embargo, tres 
de estas especies presentaron capacidad

2009 |  v .  1  |  n .  1 75

S c i e n t i a  C h r o m a t o g r a p h i c a

41

15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
0

min

100

I, %

1

2

3

4
7

9
11

12

15

14 16

18

27

34

35

42

istd46

29

A.41

15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
0

min

100

I, %

1

2

3

4
7

9
11

12

15

14 16

18

27

34

35

42

istd46

29

15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
0

min

100

I, %

1

2

3

5
7

9
11

12
15

14

1618 29

34

35

42

41

istd

46

44

45

47

51

57
52

B.

15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
0

min

100

I, %

1

2

3

5
7

9
11

12
15

14

1618 29

34

35

42

41

istd

46

44

45

47

51

57
52

0
min

100

I, %

1 23

7
9

11

12 15

29 41

42

istd 46

C.

15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

47
51

60

0
min

100

I, %

1 23

7
9

11

12 15

29 41

42

istd 46

15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

47
51

60

15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
0

min

100

I, %

D.

2

3 5

9

11

12 15

14

17 29

34

42

41

istd

30

46

44 51

54

15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
0

min

100

I, % 2

3 5

9

11

12 15

14

17 29

34

42

41

istd

30

46

44 51

54

Figura 1. Corrientes iónicas totales reconstruidas (cromatogramas) obtenidas por GC-MS (DB-5, 60 m; EI, 70 eV) de los aceites 
esenciales ricos en timol y carvacrol, aislados por MWHD de A. Thymus vulgaris, B. Lippia origanoides, C. Plectranthus
amboinicus y D. Lippia micromera.



antirradicalaria cercana a la del BHT (990 ± 31);
para el aceite de L. origanoides, el valor de TAA
fue más alto que el del BHT. 

La realización del ensayo ABTS+.

convencional tiene varios inconvenientes; entre
ellos figuran: es muy laborioso, la cantidad de
muestra y disolvente requerida es muy grande y
hay diferencias sustanciales en los valores de
TAA16 para las muestras que tienen una cinética
de reacción muy lenta o múltiple cinética17,
debido a la presencia de más de un grupo
funcional reactivo en la molécula, o en el caso de
los extractos de origen natural, debido a la
complejidad de la composición de éstos18,19. Por
esta razón, se implementó el ensayo de ABTS+.

con dilución en microplacas para así mejorar la
metodología existente y ampliar el número de
muestras analizadas por unidad de tiempo;
además, fue necesario incrementar el tiempo de
ensayo de 6 a 30 min para permitir que la
reacción entre el antioxidante y el catión-radical
alcanzara condiciones cercanas al equilibrio y así 
no se subestimara la capacidad antioxidante
total16.

Por otro lado, los valores de TAA
obtenidos por el método microescalado para las
mismas especies vegetales disminuyeron así:
5000 ± 198 (P. amboinicus) > 4800 ± 337 (L.
origanoides) > 3100 ± 84 (T. vulgaris) > 1840 ±
3 (L. micromera). El atrapamiento de radicales
por el método microescalado evidenció que los
AE evaluados presentaron una menor actividad

comparada con la de los antioxidantes BHT
(21000 ± 308) y BHA (8000 ± 184). Sin
embargo, T. vulgaris exhibió capacidad
antiradicalaria cercana a la del α-tocoferol (3300
± 47) y P. amboinicus, junto con L. origanoides,
exhibieron valores de TAA superiores al del
α-tocoferol. 

Cuando se considera la composición de los
aceites y la actividad de compuestos individuales,
timol (6200 ± 43) y del carvacrol (6100 ± 69), la
diferencia con la capacidad antioxidante de estos
aceites puede atribuirse a los contenidos diferentes
de estos dos componentes en dichos aceites20. El
carvacrol constituye aproximadamente el 54% del
aceite de P. amboinicus, mientras que,
(timol+carvacrol) conforman ca. 28% del aceite de
L. micromera. Sin embargo, quizá lo más
interesante es la supuesta falta de actividad de los
componentes restantes de los aceites (46 y 72%,
respectivamente). Por esta razón los AE, en su
totalidad mostraron valores inferiores a los de sus
componentes principales individuales, timol y
carvacrol, lo que podría atribuirse a un posible
efecto antagónico20, 21 entre los constituyentes
mayoritarios y minoritarios en estos AE.

Los ensayos de peroxidación lipídica se
realizaron empleando 5 mg de las sustancias. Los 
AE de las 4 especies vegetales mostraron un
efecto protector mayor que la vitamina E y
Trolox® siendo los más activos P. amboinicus y
L. origanoides, seguidos de L. micromera y T.
vulgaris. 
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Tabla 3. Valores de TAA y del efecto protector (%) para las sustancias de referencia, de control y aceites esenciales, obtenidos
en los e\nsayos de decoloramiento de ABTS+ e inhibición del ácido linoleico.

Sustancia evaluada

Inhibición ABTS+.

TAA (mmol Trolox®/kg muestra)
Inhibición ácido linoleico

Tiempo, 6 min
Tiempo, 30 min

(multipozo)
Efecto protector, %

(5 mg de antioxidante)

Vitamina E 2590 ± 33 3300 ± 47 39,8 ± 0,7

Trolox® -------- -------- 60 ± 3

BHA 6900 ± 487 8000 ± 184 90 ± 4

BHT 990 ± 31 21000 ± 308 80 ± 2

Carvacrol -------- 6100 ± 69 70 ± 5

Timol -------- 6200 ± 43 64,2 ± 0,2

L. micromera 670 ± 24 1840 ± 3 70 ± 6

P. amboinicus 800 ± 24 5000 ± 198 80 ± 8

L. origanoides 2040 ± 21 4800 ± 337 80 ± 5

T. vulgaris 890 ± 32 3100 ± 84 70 ± 6



Al comparar los valores de inhibición de
los componentes mayoritarios individuales con
los de AE obtenidos por este método, se
encuentra que no hay una diferencia
significativa; siendo la inhibición de los AE igual 
o mayor a la del timol y el carvacrol, lo que
podría presumir un posible efecto sinérgico entre 
todos los constituyentes.

La confrontación de los resultados del
ensayo de decoloración de ABTS+. y los de la
oxidación del ácido linoleico mostró similitudes, 
sin embargo, los mecanismos de acción
antioxidante son diferentes, con lo cual se podría
considerar que: 1. Debido a la presencia de
fenoles en los AE, éstos presentarían la habilidad 
de atrapamiento de radicales por transferencia de 
un electrón y/o un hidrógeno22, 23; 2. Los otros
constituyentes presentes i.e. hidrocarburos
insaturados, activan otro mecanismo de
protección, e.g. a través del “sacrificio” de
moléculas que se oxidan más rápidamente que el
ácido linoleico24,25, que puede obstruir la
propagación en cadena de la peroxidación
lipídica. 

4. Conclusiones
La identificación y la cuantificación de

componentes de mezclas naturales y de
productos de oxidación lipídica, posibilitadas
por los métodos basados en GC-MS y en
GC-ECD fueron el soporte de este estudio
comparativo y constituyen la base para
posteriores investigaciones que busquen
relacionar la composición química con la
actividad biológica.  De los seis aceites
esenciales estudiados, se encontró que T.
vulgaris posee el contenido de timol más alto
(34%), mientras que el carvacrol fue el
componente mayoritario (~54%) en el AE de P.
amboinicus, siendo este aceite una fuente
importante de este compuesto. 

La comparación de los valores TAA entre
el ensayo ABTS+, bajo las metodologías
convencional y la modificación empleando
microplacas, permitió encontrar diferencias
significativas.  El valor TAA se subestima en el
ensayo convencional debido a que bajo las

condiciones en que se realiza, la reacción entre la 
mayoría de antioxidantes fenólicos y el
catión-radical es incompleta.

Los dos métodos mostraron que los AE
evaluados presentaron actividad antioxidante
inferior a la de los antioxidantes “control”,
vitamina E, BHT y BHA. El potencial inhibitorio 
de ABTS+. presentado por los AE disminuyó en
el siguiente orden: P. amboinicus > L.
origanoides > T. vulgaris > L. micromera.
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Introdução
Entre 28 e 30 de outubro de 2008 

foi realizado no Centro de Convenções
de Florianópolis (SC) o 12º. Congresso
Latino- Americano de Cromatografia e
Técnicas Relacionadas (COLACRO
XII). Mais de 1.000 pessoas se
inscreveram neste que foi o maior
evento já realizado na América Latina
dedicado exclusivamente à
cromatografia e técnicas relacionadas.

Promovido pelo Instituto
Internacional de Cromatografia (IIC)
em conjunto com o Comitê
Latino-Americano de Cromatografia,
o evento contou com representantes de 
mais de 20 países diferentes, com
predominância do Brasil, seguido pelos demais
países da América Latina.

Cinco cursos de curta duração
(“short-courses”), oferecidos antes da abertura
do congresso, e cobrindo diferentes aspectos das
técnicas de separação, foram organizados,
coordenados e ministrados por líderes nacionais
e internacionais em suas especialidades. Mais de
100 pessoas participaram nos 5 cursos. 

Nove Conferências Plenárias foram
apresentadas por líderes internacionais em suas
respectivas áreas de atuação: Harold McNair,
Virginia Tech,USA; Luigi Mondello, University
of Messina, Italy; Kiyokatsu. Jinno, Toyohashi
University of Technology, Japan; Daniel.
Armstrong, University of Texas at Arlington,
USA; Frank. Svec Molecular Foundry of the
Lawrence Berkeley National Laboratory, USA;
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Figura 1. Centro de Convenções de Florianópolis



Elena Stashenko Universidad
Industrial de Santander, Colômbia;
M. Novotny University of Indiana,
USA; Carlo Bicchi University of
Turin, Italy; J. Pawliszyn University 
of Waterloo, Canadá.

Vinte e seis Seminários
Técnicos foram organizados e
apresentados pelas empresas
patrocinadoras do evento, contando
com enorme participação do público 
presente.

Doze Simpósios Satélites,
coordenados por pesquisadores de
destaque na área, trataram dos mais
importantes temas da atualidade, de
biodiesel à proteômica; da análise
de alimentos e bebidas a assuntos
regulatórios; da análise ambiental à
de fármacos em fluidos biológicos, dentre outros
temas que atraíram um grande público. Os
seminários foram apresentados por vários
participantes, com mais de 60 apresentações
orais nos 12 simpósios, permitindo ao público
presente uma visão única e atual de várias
tendências em cada área de aplicação.

Quase oitocentos pôsteres foram aceitos
pela comissão científica (dentre mais de 1.000
submetidos) para apresentação no evento
colocando, juntamente com os demais dados
descritos neste relatório, o COLACRO dentre os
3 maiores eventos do mundo na área 
dedicado à cromatografia e demais
técnicas da separação.

A Exposição contou com
quase oitenta unidades de exposição 
(stands) com empresas de diferentes 
atuações no mercado de
cromatografia e outras técnicas de
separação, desde instrumentação,
acessórios, software, literatura,
serviços e outras. Deve-se destacar
que 3 empresas americanas, líderes
mundiais em suas áreas de atuação,
e ainda sem representantes no
Brasil, estiveram presentes como
expositores no evento. Tanto os
expositores quanto os participantes

do evento relataram que a visitação
à Exposição superou em muito
ambas as partes. O grande interesse
pela exposição superou as
expectativas dos expositores,
enquanto que a qualidade da
montagem, o conteúdo técnico e o
pessoal atendendo os participantes
agradaram em cheio e em nada
ficaram devendo para as maiores
exposições em eventos
internacionais na área.

Um volume especial do
periódico Journal of Separation
Science, será dedicado aos trabalhos 
apresentados no COLACRO XII e
selecionados pelos avaliadores do
periódico para publicação.

Cursos Pré-Congresso
(“short-courses”)

O evento contou com várias atividades em
paralelo, iniciando com 5 cursos de curta
duração no dia ( segunda-feira, 27 de outubro)
anterior à abertura do COLACRO XII. Os cursos 
de um dia de duração tiveram como principal
objetivo discutir com os participantes o
estado-da-arte das técnicas em questão, do ponto
de vista de especialistas envolvidos no
desenvolvimento das mesmas.
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Figura 2. Diploma conferindo a
Medalha COLACRO ao Prof.
Dr. Luigi Mondello da
Universidade de Messina, Itália
pela sua importante contribuição 
no desenvolvimento e divulgação 
da cromatografia.

Figura 3. Área de Inscrições.



O curso de Cromatografia
Líquida acoplada à Espectrometria de
Massas (LC/MS/MS), coordenado pelo 
Prof. Fernando Lanças da USP-IQSC,
foi o que atraiu o maior número de
inscritos, seguido pelo curso sobre
HPLC coordenado pelo Prof. Harold
McNair do Virginia Tech, USA. O
curso versando sobre o acoplamento
entre Cromatografia Gasosa e
Espectrometria de Massas (GC/MS) foi 
coordenado pela Profa. Elena
Stashenko da Universidade Industrial
de Santander, Colômbia, enquanto que
o curso de Preparo de Amostras teve a
coordenação da Profa. Maria Eugênia
de Queiroz, da FFCLRP-USP. Um
grupo de pesquisadores americanos,
liderados pelo Prof. Larry Taylor da
Virginia Tech, ministraram um curso a
respeito do uso de fluidos supercríticos
para extração (SFE) e cromatografia (SFC). Mais
de 100 pessoas se inscreveram e participaram dos
cinco cursos, cujos objetivos foram plenamente
atingidos.

Terça-feira, 28 de outubro

Sessão de Abertura do COLACRO XII

A sessão de abertura foi realizada no dia 28
de outubro, quarta-feira, às 8:30 horas, com a
presença dos membros do Comitê Científico
Permanente do COLACRO, Prof. Fernando M.
Lanças (Presidente), Prof. Harold M. McNair,
Prof. Kiyokatsu Jinno e Prof. Luigi Mondello e
Dr. Guilherme Henrique Pereira, Secretário de
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação –
SETEC, representando o Sr. Ministro da Ciência e 
Tecnologia. Nesta sessão, o Prof. Fernando
Lanças anunciou a abertura do COLACRO XII,
passando a palavra para o Prof. Harold McNair, o
qual apresentou a palestra de abertura
denominada “50 Years of Chromatography”. O
próximo palestrante foi o Dr. Guilherme Pereira,
do Ministério da Ciência e da Tecnologia, MCT, o 
qual apresentou os principais programas de apoio
à Ciência e Tecnologia em desenvolvimento

naquele ministério. A seguir, o Prof. Lanças
apresentou o ganhador da prestigiosa Medalha
COLACRO, a qual foi entregue, por escolha
unânime, ao Prof. Luigi Mondello, da
Universidade de Messina, Itália. Esta sessão foi
encerrada e os presentes convidados a
participarem da abertura da Exposição de
Equipamentos, Acessórios e Literatura, onde foi
servido café e acompanhamentos.

A Exposição mostrou um crescimento
superior a 25% em relação ao COLACRO X,
realizado no Brasil em 2004. O número de
empresas expositoras aumentou, o número médio
de stands de cada empresa e a qualidade também.
O público presente mostrou-se bastante satisfeito
com a qualidade de Exposição, na qual as
principais empresas da área de cromatografia,
espectrometria de massas e técnicas relacionadas,
apresentaram seus últimos lançamentos para um
público especializado e interessado em conhecer
novas opções de equipamentos e acessórios. Das
10:30 às 12:30 foram apresentados 10 seminários
técnicos, organizados pelas empresas
patrocinadoras do evento. Os seminários, sempre
com boa audiência, foram apresentados pelos
especialistas das empresas, muitos dos quais
provenientes dos Estados Unidos e Europa. 
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Figura 4. Sessão de abertura do COLACRO XII. Da direira para a esquerda,
Dr. Fernando M. Lanças (em pé); Dr. Kyiokatsu Jinnho e Dr. Harold McNair, 
membros do Comitê Científico, e Dr. Guilherme H. Pereira, Secretário de
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCT. Ao fundo, Prof. Luigi
Mondello.



No período da tarde quatro Simpósios,
denominados Simpósios Satélite, ocorrendo em
paralelo, foram organizados e coordenados por
líderes nacionais e internacionais em suas áreas de
atuação. O seminário “I. Biofuels and Fossil Fuel
Analysis” foi coordenado por Fátima Dutra, do
CENPES/ Petrobrás, enquanto que “II.
Chromatographic Analysis of Natural Products/
Phytotherapics” teve como coordenador o Prof.
Norberto Peporine, da FCFRP USP. O Prof. Larry
Taylor do Virginia Tech (USA) coordenou o
seminário “III. Supercritical Fluid Chromatography
(SFC) in Pharmaceutical Analysis” e o Prof. Marcos 
Eberlin do da UNICAMP-IQ coordenou o “IV.
Coupled Techniques: Chromatography/Mass
Spectrometry”. A excelente audiência, e retorno
positivo dos participantes atestam que a idéia dos
Seminários Técnicos, iniciada no SIMCRO 2006,
foi uma iniciativa feliz e que deverá continuar nos
próximos eventos promovidos pelo IIC.

O período da tarde contou ainda com quatro
conferencias orais, em papalelo. O Prof. Carlo
Bicchi, da Universidade de Turino, Itália,
apresentou a palestra  “Sample Preparation in
Vapour Phase”, enquanto que o Prof. Álvaro S.
Neto da UNIFAL apresentou o tema “Capillary
Column Switching Restricted-Access
Media-Liquid Chromatography-Electrospray
Ionization-Tandem Mass Spectrometry System for 
Simultaneous and Direct Analysis of Drugs in
Biofluids.” O Prof. Larry Taylor do Virginia Tech,
USA apresentou o tema “Normal Phase
Chromatography of Polar Analytes Facilitated with 
Supercritical Mobile Phases”, e o Dr. Jaap de
Zeeuw, da Restek, “Application of Integrated
Retention Gaps in Metal Capillary Columns
Eliminating Column Coupling in High
Temperature Biodiesel Analysis”.

Os pôsteres ficaram em exposição durante
todo o dia, sendo que das 17:00 as 18:00 horas
ocorreu uma sessão de discussão dos mesmos,
com os autores presentes. As sessões foram
muito bem concorridas, com bastante discussão e 
troca de informações entre os presentes. Esta
sessão é uma das mais relevantes do evento, uma
vez que possibilita aos interessados entrarem em
contato direto com os autores dos trabalhos de

seu interesse e trocar informações a respeito dos
mesmos com quem os desenvolveu. Um comitê
internacional selecionou os melhores pôsteres de 
cada dia, os quais receberam vários prêmios na
Sessão de Encerramento do evento. Às 18:30 as
atividades técnicas do dia foram encerradas.

Com patrocínio da Shimadzu e da SINC
do Brasil, foi realizado no Foripa Music Hall,
uma das mais belas casas noturnas do sul do país, 
um jantar de confraternização entre os
participantes do evento. Cerca de 800 pessoas
puderam ter a continuidade de suas interações
em um ambiente descontraído, com excelente
comida fornecida pelo Buffet Casa das Tortas e
com a música da banda Zawajus, de
Florianópolis(SC). Esta foi uma forma especial
de a Comissão Organizadora, juntamente com a
Shimadzu e a SINC do Brasil darem as boas
vindas a todos os participantes do COLACRO
XII, encerrando as atividades do dia.

S c i e n t i a  C h r o m a t o g r a p h i c a

82 www.scient iachromatographica .com

Figura 5. Vista parcial da Exposição do COLACRO XII, a
maior Feira dedicada exclusivamente às Técnicas de
Separação e Relacionadas das Américas.



Quarta-feira, 29 de outubro
A manhã do dia 29 começou com a

apresentação de Conferências Plenárias em
paralelo. Na sala Joaquina houve apresentação do
título “Comprehensive LC x LC coupled to
IT-TOF MassSpectrometry for Exact Mass
Measurement.” pelo Prof. Luigi Mondello,
University of Messina, Italy, seguido de
“Miniaturized Sample Preparation Techniquesin
Various Analytical Situations.” pelo Prof.K.
Jinno da Toyohashi University of Technology,
Japan. Em paralelo, na sala Jurerê , o
Prof D. Armstrong, da University of
Texas at Arlington, USA apresentou a 
palestra“Ionic Liquids in Separations
and MassSpectrometry: a New
Frontier”, sendo seguido por
“Microfluidic Applications of Porous
Polymer Monoliths” apresentada por
F. Svec do Molecular Foundry of the
Lawrence Berkeley National
Laboratory, USA. Após esta sessão
de Conferências Plenárias, houve um
intervalo quando foram servidos café
e complementos na área da
Exposição. Os Pôsteres do segundo
dia já estavam devidamente
colocados nos painéis e abertos à

visitação, assim permanecendo até o
final da tarde onde uma Sessão de
Discussão foi apresentada. Oito
Seminários Técnicos, ocorrendo em
paralelo, foram produzidos e
apresentados por Patrocinadores do
evento, encerrando as atividades
desta manhã.

As atividades do período da
tarde deste dia se iniciaram com
quatro Simpósios Satélite em
paralelo: “V. Electrodriven
Separation Techniques” coordenado 
por Marina Tavares, IQ-USP,Br.;
“VI. Recent Trends in Food/
Beverage Analysis”, coordenado por 
Shirley Abrantes, INCQS,Br.; “VII.
Enviromental Analysis” coordenado

por R. Zanella, UFSM, Br; e “VIII. Brazilian
Program on Food Residue Analysis: Panel
Discution” coordenado por F. M. Lanças,
IQSC-USP, Br. Todos os simpósios foram muito
bem atendidos, suscitando muitas perguntas e
grande participação da platéia, um dos objetivos
do evento. Esta sessão foi seguida por um
intervalo para café e visita à Exposição, após o
que ocorreu a sessão de apresentações orais.
Quatro conferências foram apresentadas em
paralelo : “Care and Maintenance of GC
Capillary Columns”, por S. Reese da Restek,
USA; “Parameter Interactions and
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Figura 6. Jantar de confraternização no Floripa Music Hall.

Figura 7. Sessão de seminários técnicos.



Optimization in HPLC and SFC” por 
T. Chester da Procter & Gamble,
USA, “The use of HPLC in the
identification of selective enzymatic
ligands” por Q. Cass UFSCAR,
Brasil e “Considerations in
High-Throughput and
High-Resolution HPLC” por R.
Majors, Agilent, USA. 

Esta sessão foi seguida da
Discussão dos Pôsteres, com os
autores presentes, a qual mais uma
vez foi uma sessão extremamente
concorrida e com grande troca de
experiência entre os participantes.
Às 18:00 horas as atividades técnicas 
do dia foram encerradas.

Quinta-feira, 30 de outubro
O último dia de atividades técnicas do

COLACRO XII iniciou-se com quatro
Conferências Plenárias ocorrendo em paralelo:
na sala Joaquina, E. Stashenko da Universidad
Industrial de Santander, Colômbia apresentou a
palestra “Chromatography as a Tool for
Biodiversity Studies”, seguida de M. Novotny da
University of Indiana, USA o qual apresentou o
tema “Molecular Profiling of Biological Fluids
and Tissues:New Instrumental Variations on Old 
Ideas?””. Em paralelo, na sala Jurerê, Carlo

Bicchi da University of Turin, Italy discorreu
sobre “A General Overview on the Most Recent
Aspects Related to Enantioselective GC with
CyclodextrinStationary Phases, o qual foi
seguido por J. Pawliszyn da University of
Waterloo, Canada falando sobre o tema “New
Developments in SPME Techniques”. Durante o
intervalo para café e complementos, houve
intensa visitação à Exposição e à Sessão de
Pôsteres, na qual novos painéis foram fixados, de 
acordo com a programação do dia, e estiveram
abertos à visitação até o final da tarde quando
uma Sessão de Discussão foi realizada. A seguir,

oito seminários técnicos foram
organizados e ministrados por
empresas patrocinadoras, até o
horário do almoço.

Iniciando as atividades do
período da tarde, quatro Simpósios
Satélites abordando temas de grande
atualidade ocorreram em paralelo:
Room A” IX. Regulatory Issues:
GLP, ISO 17025, Validation….”
coordenado por I. Olivares,
IQSC-USP; “X. Miniaturized
Headspace Analysis of Volatile
Compounds” coordenado por Fábio
Augusto, UNICAMP; “XI. Analysis
of Human & VeterinarianDrugs and
Metabolites in Biological Fluids”
coordenado por Pierina Bonato -
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Figura 8. Simpósio Satélite.

Figura 9. Sessão de Pôsteres.



FCFRP-USP e Maria Eugênia
Queiroz, FFCLRP-USP; e “XII.
Omics/Bioanalytical: Proteomics/
Genomics/ Metabolomics”,
coordenada por Carlos Bloch,
EMBRAPA-Brasília.

Após o intervalo, quatro
apresentações orais ocorreram em
paralelo: “HPLC Applications for
Characterization of Wines and
Berries”, por D. von Baer da 
University of Concepcion, Chile;
“Chromatography and Related
Techniques in Support of
Pharmaceutical Development: Recent
Progress and Current Challenges” por
C. Welch da Merck, USA.; “Modern
ATD-GC Techniques Used in the
Determination of VOCs in Ambient
Air” por A. Tipler  da Perkin Elmer,
USA. e “Abordagens e Desafios na
Determinação de Multirresíduo de Agrotóxicos"
apresentada por Isabel C.S.F. Jardim da
UNICAMP, Brasil. Estas apresentações foram
seguidas da Sessão de Discussão dos Pôsteres do
dia, a qual encerrou as atividades técnicas do evento.

Sessão de Encerramento 
do COLACRO XII

A Sessão de Encerramento se iniciou às
18:15 com a presença dos membros do Comitê
Científico Permanente na mesa diretora (F.
Lanças, H. McNair, L. Mondello e K.Jinno). 

Após as informações a respeito dos
números de participantes do evento, superior a
1.000, e agradecimentos aos patrocinadores e
órgãos de fomento pelo auxílio que apoiaram o
congresso, o Prof. Lanças anunciou os
premiados como melhores pôsteres de cada dia
do evento, havendo sido distribuídos prêmios
ofertados pela Springer Verlag (Suíça), Notícias
Técnicas do Laboratório (Alemanha); Nano
Separation Technologies, NST (Brasil). A
seguir, foi anunciado que o COLACRO XIII será 
realizado no Chile, ano 2010, em local e data a
serem ainda definidos. Ao mesmo tempo, o IIC
anunciou que o Simpósio Brasileiro de

Cromatografia (SIMCRO 2010) será realizado
no segundo semestre de 2010, em data e local a
serem divulgados. O IIC convida a todos os
interessados na área a visitarem o website do
COLACRO (www.colacro.org) e do SIMCRO
(www.simcro.com.br) para se manterem
atualizados a respeito das datas e programas.

O encerramento do evento ocorreu com
um coquetel de vinhos e queijos, o qual contou
com um número expressivo de participantes, em
uma festa de confraternização a qual coroou o
sucesso do evento científico e tecnológico
realizado.
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Figura 10. Membros do Comitê Científico do COLACRO XII durante o
encerramento do COLACRO XII e anúncio do COLACRO XIII no Chile,
2010. Da esquerda para a direita: Luigi Mondello, Fernando Lanças, Harold
McNair e Kyiokatsu Jinno.

Figura 11. Sessão de encerramento do COLACRO XII.



• PerkinElmer
• SINC do Brasil
• TEDIA Brazil
• ANALITICA
• Merck
• Restek
• Varian
• Allcrom
• Applied Biosystems
• Dionex
• Hexis
• LECO
• Sigma-Aldrich
• Waters Brasil

• Agilent
• Eppendorf
• GlobalLab
• Linde Gases
• Metrohm Pensalab
• Micronal
• Instrulab
• Permution
• Polymicro
• Shimadzu
• Shodex
• Veolia
• NST
• IIC
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Calendário Geral

Este Departamento tem como objetivo divulgar eventos da área de
cromatografia e técnicas relacionadas, tanto no Brasil quanto em outros países.

2009
Janeiro

Evento: Arab Lab, Expo 2009
Data: 10-13
Local: Dubai, United Arab Emirates
Informações: http://www.arablab.com/

Evento: IFPAC-09 Annual Meeting
Data: 25-28
Local: Baltimore, MD, USA
Informações: http://www.ifpac.com/

Evento: 22nd Conference of the Australian & New Zealand 
Society for Mass Spectrometry ( ANZSMS 22)

Data: 27-30
Local: Sidney, Australia
Informações: http://www.mmb.usyd.edu.au/ANZSMS22/ 

Fevereiro

Evento: 3ª. Escola de Química Verde
Data: 1-6
Local: Instituto de Química, USP (São Paulo)
Informações: www.usp.br/quimicaverde

Evento: 23rd. International Symposium on Microscale Bioseparations
Data: 1-5
Local: San Francisco, CA, USA
Informações: http://www.casss.org/
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Março

Evento: 60th Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry 
and Applied Spectroscopy ( Pittcon 2009)

Data: 8-13
Local: Chicago, IL, USA

Abril

Evento: 2º. Simpósio Nacional sobre Biocombustível
Data: 16 e 17
Local: UFPE, Recife
Informações: http://www.abq.org.br/biocom/

Maio

Evento: XXXVIII Reunião Anual da SBBq
Data: 16 a 19
Local: Hotel Monte Real Resort, Águas de Lindóia (SP)
Informações: http://www.sbbq.org.br/v2/

Evento: 33rd International Symposium on Capillary 
Chromatography & Electrophoresis 

Data: 17-23
Local: Portland, OR, USA
Informações: http://www.casss.org/

Evento: 32ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química (SBQ)
Data: 29 de maio a 2 de junho
Local: Fortaleza (CE)
Informações: http://www.sbq.org.br/32ra/

Junho

Evento: 57th ASMS Conference on Mass Spectrometry
Data: 31 Maio – 4 Junho
Local: Philadelphia, PA
Informações: http://www.asms.org/

Evento: HPLC 2009 
Data: 28 Junho – 2 de Julho
Local: Dresden, Germany
Informações: http://www.hplc2009.com/
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Agosto

Evento: Ninth International Symposium on Mass Spectrometry in the 
Health and Life Sciences: Molecular and Cellular Proteomics 

Data: 23-27
Local: San Francisco, CA, USA
Informações: http://donatello.ucsf.edu/symposium/

Evento: 18th International Mass Spectrometry Conference
Data: 30 Agosto – 4 Setembro
Local: Bremen, Germany
Informações: http://www.imsc-bremen-2009.de/

Setembro

Evento: 6th. Symposium on the Practical Applications 
of Mass Spectrometry (Mass Spec 2009)

Data: 15-17
Local: Philadelphia, USA
Informações: http://www.casss.org/

Evento: 32nd. International Ion Chromatography Symposium
Data: 19-23
Local: Malahide, Ireland
Informações: http://www.casss.org/

Outubro

Evento: XVI Congresso Brasileiro de Toxicologia
Data: 10-14 Outubro
Local: Belo Horizonte
Informações: http://www.sbtox.org.br/pages/detail.php?item_id=102

2010

Evento: Simpósio Brasileiro de Cromatografia 
e Técnicas Afim (SIMCRO 2010)

Informações: www.simcro.org; info@simcro.org 

Evento: XIII COLACRO
Local: Chile
Informações: www.colacro.org

2009 |  v .  1  |  n .  1 89

S c i e n t i a  C h r o m a t o g r a p h i c a



O Instituto Internacional de Cromatografia (IIC) é parte da Associação
Internacional de Cromatografia, entidade de direito privado, sem fins
lucrativos.

Os objetivos dos cursos do IIC são o aprimoramento/formação/
atualização dos usuários das técnicas cromatográficas e afim (Preparo de
Amostras, Espectrometria de Massas, Gestão da Qualidade, dentre outras),
tanto do ponto de vista teórico quanto prático.

A filosofia educacional do IIC é : “ ao invés de ensinar apenas como
operar um equipamento específico (dar o peixe) o IIC ensina a técnica (como
pescar)”.

Os cursos do Instituto Internacional de Cromatografia são coordenados
pelos Diretores do IIC, e ministrados pelos coordenadores, auxiliados por uma
equipe técnica e científica altamente qualificada, constituída de docentes
pós-graduados nos melhores centros do país na área, e pós-graduandos em fase 
de conclusão de suas teses. Na época em que cada curso for oferecido, uma
relação dos instrutores é disponibilizada no website do IIC.

O programa detalhado de cada curso pode ser obtido através de contacto 
com o IIC.

Os cursos são ministrados com auxílio de recursos audiovisuais
modernos (data show-computador; vídeos, demonstrações, resolução de
problemas e outros recursos instrucionais). Os alunos recebem um livreto
contendo cópia de todos os slides apresentados pelos instrutores, além de
material bibliográfico de apoio. Em vários cursos também são fornecidos
livros de autoria dos próprios docentes dos cursos. A maior parte dos cursos
também tem aulas práticas de laboratório, conforme anunciado no folheto
explicativo de cada curso.
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Instituto Internacional de Cromatografia



Calendário IIC - 2º semestre 2009

GC/MS e GC/MS/MS

LC/MS e LC/MS/MS

ISO 17015

BPL/GLP

Espectometria de Massas

Preparo de Amostras

Gestão de Qualidade

Validação de Métodos Cromatográficos
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Setembro

Outubro

Novembro

Agosto





O Bookstore divulgará o material de informação e formação produzido
pelo IIC, incluindo Livros, filmes, slides, material didático de cursos e outras
formas de divulgação dos materiais por ele produzido. Esses materiais podem
ser adquiridos do IIC através do website www.iicweb.or/bookstore.

LANÇAMENTO

Cromatografia Líquida Moderna
Fernando M. Lanças

Livro publicado pela Editora Átomo em
outubro de 2008, aborda de forma simples e
didática os principais assuntos relacionados à
Cromatografia Líquida Moderna (HPLC ou
CLAE), desde a Teoria, Instrumentação,
Colunas, Detectores, até aspectos da Validação,
Preparo da Amostra e Análise Quantitativa. 

O IIC recomenda este livro para todos os
interessados em iniciar-se ou atualizar-se nesta
técnica.

BOOKSTORE

Cromatografia em Fase Gasosa
Fernando M. Lanças

Livro de autoria do Prof. Lanças,
abordando todos os princípios básicos:
instrumentação, análise qualitativa e
quantitativa, detectores e muitos outros aspectos
da Cromatografia Gasosa. Altamente
recomendado para os iniciantes na técnica, os
quais encontrarão explicações detalhadas e
simples a respeito da maior parte dos
fundamentos básicos da técnica.
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Validação de Métodos Cromatográficos
Fernando M. Lanças

Livro de autoria do Prof. Lanças, descreve
os princípios da validação de métodos
cromatográficos com detalhes. Enfoque também a 
validação de instrumentação e a adequação dos
sistemas (“system suitability”) frente aos
requisitos dos órgãos regulamentadores de
resultados analíticos. O livro é acompanhado de
um software, denominado Validate – versão
demonstração – desenvolvido em colaboração
com o Dr. Vitor Hugo P. Pacces, o qual auxilia no
processo de validação.

Extração em Fase Sólida
Fernando M. Lanças

De autoria do Prof. Lanças, este livro
apresenta e discute as várias formas de extração
em fase sólida (SPE), desde a mais clássica
empregando cartuchos até as mais atuais como
discos, placas, ponteiras, e outras. Também
discute os princípios da micro extração em fase
sólida (SPME) e da extração por sorção em
barras de agitação (SBSE).
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