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Cromatografia Líquida com Interação  

Hidrofílica (HILIC) 

Resumo 
 
 O termo HILIC foi proposto por Alpert em 1990, como um acrônimo de “Hydrophilic-Interaction 
Chromatography” (em Português, Cromatografia com Interação Hidrofílica, CIH), para a separação de 
solutos polares. Esta técnica tem sido também denominada “Hydrophilic-Interaction Liquid                        
Chromatography” e “Aqueous Normal Phase”. De uma maneira simples, pode-se dizer que a HILIC é uma 
forma de  HPLC bastante similar à Cromatografia Líquida “em fase normal”, utilizando uma coluna com 
fase estacionária hidrofílica (“normal”), porém empregando um eluente contendo água, tampão e uma 
concentração elevada de solvente orgânico miscível com água 
(típico de “fase reversa”).  A ordem de eluição obtida em um 
sistema HILIC será praticamente oposta àquela obtida 
empregando-se o modo fase reversa (RP). A retenção é 
diretamente proporcional à polaridade do soluto, e inversamente 
proporcional à polaridade da fase móvel. Neste trabalho as 
principais características, mecanismos de separação e aplicações 
típicas da HILIC serão apresentadas discutidas criticamente. 
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Abstract 
 
 HILIC , “Hydrophilic-Interaction Chromatography”, was first proposed by Alpert in 1990 for the 
separation of polar solutes. Sometimes this techniques has also been termed “Hydrophilic Interaction     
Liquid Chromatography” and  “Aqueous Normal Phase”. In a 
simple way, HILIC might be described as a variant of normal 
phase HPLC in which a hydrophobic column is used as stationary 
phase and a solvent mixture containing a high concentration of  
an organic solvent miscible with water (and sometimes a buffer) 
is used as mobile phase. In this work the main characteristics, 
separation mechanisms and applications of HILIC will be pre-
sented and critically discussed. 
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1  Introdução 

 
 

A cromatografia liquida foi a primeira 
modalidade de cromatografia a ser desenvolvida, 
sendo sua invenção usualmente atribuída a M. 
Tswett, no início do século XX. Na forma clássi-
ca, essa técnica foi desenvolvida empregando-se 
uma fase sólida – usualmente um óxido inorgâni-
co como a sílica ou alumina – a qual é acondicio-
nada dentro de um tubo, servindo como meio de 
separação através da retenção relativa de cada 
composto nesta fase (denominada estacionária). 
Para remover os compostos retidos seletivamente 
na fase estacionária, uma das técnicas consiste em 
percolar um líquido sobre ela (denominada fase 
móvel), o qual arrastará os compostos para fora do 
tubo de acordo com a maior ou menor interação 
que cada um tenha com a fase estacionária. Du-
rante muito tempo, essa forma de cromatografia 
foi praticamente a única a ser utilizada, sendo de-
nominada de cromatografia líquida pelo fato de a 
fase móvel ser um líquido. A grande variedade de 
compostos polares facilmente disponíveis para 
funcionarem como fase estacionária, em especial 
óxidos (sílica, alumina, magnésia, titânia e zircô-
nia) e outros (talco, carvão ativo, argilas, etc.) fez 
com que a modalidade de cromatografia líquida, 
mais empregada durante décadas, fosse baseada 
em uma fase estacionária polar (ex.: sílica – óxido 
de sílica) e uma fase móvel não polar (ex.: hexa-
no) ou contendo pequenas quantidades de solven-
tes mais polares (ex.: hexano/ diclorometano). 
Nesse período, esse era considerado o modo 
“normal” de operar a cromatografia líquida. Nos 
anos 1970, surgiram as denominadas fases quimi-
camente ligadas (bonded phases), as quais possi-
bilitaram o uso de fases estacionárias mais hidro-
fóbicas e fases móveis baseadas em soluções 
aquosas, contendo solventes orgânicos miscíveis 
com água. Esse novo sistema contendo fases esta-
cionárias com grupos apolares ancorados na sílica 
(octadecilsilano – C18; octilsilano – C8; hexilsila-
no – C6, e outros) logo se tornou popular na análi-
se de biomoléculas, em alimentos e na análise de 
pesticidas de última geração. Tal desenvolvimento 
deu grande impulso à recém desenvolvida croma-
tografia líquida moderna, instrumental ou simples-
mente HPLC. Uma vez que o novo sistema utili-
zava fases móveis mais polares (acetonitrila-água; 
metanol-água) do que as fases estacionárias, a or-
dem de eluição dos compostos era contrária, in-
versa ou reversa à da cromatografia líquida 

“normal”. Assim, foi cunhado o termo reversed 
phase (RP) ou fase reversa para descrever esse 
tipo de cromatografia líquida no qual a polaridade 
da fase móvel é maior do que a da fase estacioná-
ria. 

Além de cromatografia em “fase nor-
mal” (NP) e em “fase reversa” (RP), existem dois 
outros modos de cromatografia líquida: cromato-
grafia de troca-iônica, baseada principalmente em 
interações eletrostáticas, importantes na análise de 
compostos iônicos ou altamente polares, e a cro-
matografia de exclusão por tamanho (SEC). 

Enquanto a troca iônica e a exclusão por 
tamanho possuem nichos próprios e mais seleti-
vos, a cromatografia em fase normal (NP) e em 
fase reversa (RP) possuem uma faixa mais ampla 
de aplicações. 

A cromatografia em fase reversa tem sido, 
nos últimos 20 anos, a primeira escolha na análise 
de moléculas de interesse biológico (aminoácidos, 
proteínas, fármacos humanos e veterinários), ali-
mentos (carotenóides, açúcares, lipídeos, vitami-
nas, etc.) e muitos outros campos de aplicação em 
que se deseja análises de compostos de baixa ou 
média polaridade. Entretanto, a retenção de com-
postos polares nesse modo (RP) geralmente requer 
grande quantidade de água na fase móvel para se 
obter alguma retenção dos analítos, o que ocasio-
na diversos problemas, tais como a diminuição da 
sensibilidade em LC/MS empregando ionização 
via electrospray, e a ruptura da estrutura da super-
fície da fase estacionária (dewetting). 

O uso de troca-iônica e emparelhamento 
de íons também apresentam limitações na análise 
de compostos polares. Ambos podem funcionar 
razoavelmente bem quando os analítos são ionizá-
veis. Porém, os reagentes empregados no empare-
lhamento de íons geralmente causam supressão de 
sinal em espectrometria de massas, diminuindo a 
sensibilidade. Isso pode afetar a análise quantitati-
va em métodos bioanalíticos. Portanto, existe um 
espaço não apropriadamente explorado para a aná-
lise de solutos polares, sendo a cromatografia, que 
envolve interação hidrofílica (HILIC), o modo 
atualmente mais apropriado para preencher tal 
lacuna (Figura 1). 

 
 
 
 

2  O que significa HILIC? 

 
 O termo HILIC  foi  proposto por Alpert em 
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Figura 1  Relacionamento da HILIC com as demais 
formas de Cromatografia Líquida. RPLC = Cromato-
grafia Líquida em Fase Reversa;  NPLC = Cromatogra-
fia Líquida em Fase Normal; IC = Cromatografia de 
Troca Iônica. 
 
 
 
1990 como um acrônimo de Hydrophilic-
Interaction Chromatography (1), ou seja, croma-

tografia com interação hidrofílica. Essa técnica 
tem sido também denominada Hydrophilic       
Interaction Liquid Chromatography e Aqueous 
Normal Phase. De uma maneira simples, pode-se 
dizer que HILIC é uma forma de HPLC que utili-
za uma separação do tipo fase normal, especial-
mente a fase estacionária, porém com elementos 
de fase reversa – em especial a fase móvel. Assim, 
utiliza uma coluna com fase estacionária hidrofí-
lica (“normal”) e um eluente contendo água, tam-
pão e uma concentração elevada de solvente orgâ-
nico miscível com água. A ordem de eluição em 
um sistema HILIC será praticamente o contrário 
de um que opera em modo reverso. A retenção é 
proporcional à polaridade do soluto e inversamen-
te proporcional à polaridade da fase móvel (1). 

O uso do modo HILIC vem crescendo 
bastante nos últimos anos, especialmente com o 
desenvolvimento de colunas mais estáveis e apro-
priadas para uso neste modo. A Figura 2 ilustra tal 
crescimento. 

 
 

Figura 2  Aumento progressivo do número de publicações envolvendo a técnica HILIC na última década, de acordo 
com o ISI/Web of Science. 
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3  Mecanismos de separação em HILIC 

 

No trabalho original sobre o assunto,   
Alpert (1) propõe a formação de uma camada rica 
em água na superfície polar da fase estacionária 
em contraposição a uma fase móvel deficiente em 
água, criando um sistema de extração líquido-
líquido no qual a separação HILIC seria baseada 
(Figura 3). 

 

Figura 3 Modelo ilustrando a partição dos solutos da 
amostra entre  a fase móvel (orgânica) e a  camada 
aquosa sobre a superfície da fase estacionária. Observa-
se também a ocorrencia de outros tipos de interação 
entre os solutos presentes na camada aquosa e a super-
fície polar da fase estacionária (geralmente interações 
eletrostáticas fracas ou ligações de hidrogênio). 

 
 
 

 Mais recentemente, vários autores têm dis-
cutido a contribuição de mecanismos eletrostáti-
cos fracos, assim como interações por partes de 
hidrogênio entre moléculas polares neutras em 
condições de elevado conteúdo de solvente orgâ-
nico no eluente. 

Uma excelente e completa revisão a res-
peito dos mecanismos de separação em HILIC foi 
recentemente publicada por Hemstrom e Irgum 
(2). 

 
 
 

4  Fases estacionárias utilizadas em HILIC 

 
4.1. Sílica 
 
Apesar de o número de fases estacionárias 

haver crescido muito na última década, grande 
parte dos artigos publicados recentemente sobre o 
assunto ainda empregam sílica pura, não derivati-
zada (3-11). Durante muito tempo, acreditou-se 
que não era adequado empregar a sílica pura em 
separações bioanalíticas e outras aplicações nas 
quais analítos polares deveriam ser separados em 
matrizes complexas. Essa idéia vinha do fato de 
que em HPLC convencional no “modo normal”, 
empregando sílica pura e solventes totalmente 
orgânicos, a superfície da sílica não era suficiente-
mente blindada pelos aditivos adicionados. No 
modo HILIC, em que se emprega  água na fase 
móvel, a adição de uma fração significativa de 
água provoca desativação da superfície o suficien-
te para se obterem resultados reprodutíveis. Po-
rém, em certos casos, adsorção irreversível com 
sílica pura tem sido observada devido à natureza 
polar da superfície (10). Por outro lado, a sílica 
pura oferece vantagens no modo HILIC sobre as 
fases quimicamente ligadas, especialmente quan-
do usada em sistemas LC/MS, uma vez que, nesse 
caso, não existe a possibilidade da ruptura da liga-
ção e eliminação do ligante, com criação de sinais 
espúrios no espectro de massas. 

Ainda que pouco conhecidas dos usuários 
de cromatografia, existem várias técnicas para o 
preparo de sílica em escala comercial. As técnicas 
geram sílicas com diferentes características, espe-
cialmente no grau de pureza. 

A sílica gel tipo A é a forma mais simples 
e clássica de preparo de sílica e consiste na preci-
pitação de solução de silicato. Sua superfície pos-
sui caráter ácido devido à contaminação com me-
tais que ativam grupos silanóis (Si – OH) da su-
perfície. Pode formar complexos com alguns solu-
tos e causar retenção muito forte (às vezes, irre-
versível) e assimetria nos picos. 

A sílica gel tipo B é formada pela agrega-
ção de sílica sol no ar, é mais pura que a sílica A, 
contém quantidades muito menores de metais e é 
mais estável em pH intermediário e mais elevado 
(pelo menos até 9), produzindo melhores separa-
ções, especialmente de compostos que apresentam 
caráter básico. 

A sílica do tipo C possui em sua superfí-
cie grupos não polares Si – H (hidreto de silício) 
ao invés dos grupos polares  Si – OH, comuns nos 
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outros tipos de sílica, o que a torna menos polar. 
No modo HILIC, pode ser utilizada na separação 
tanto de compostos de caráter ácido quanto bási-
co. Como o grupo hidreto é menos polar, ele apre-
senta pouca atração pela água, aumentando a re-
produtibilidade da retenção tanto em fases móveis 
orgânicas (“fase normal”) quanto aquosas 
(“HILIC”). 
 A Figura 4 ilustra a superfície da sílica con-
vencional (tipos A e B, nas quais são evidenciados 
os grupos Si-OH) e da sílica tipo C (na qual são 
evidenciados os grupos Si-H). 
 
 

 
 
Figura 4 Comparação entre a superfície da silica con-
vencional (silica tipos A e B) evidenciando os grupos 
silanóis (Si-OH), obtidas por processos como alumino-
silicatos e sol-gel (esquerda) e a sílica tipo C, com gru-
pos hidreto na superfície. 
 
 
 

 
4.2 Fases quimicamente ligadas 

 
 

As fases baseadas em grupos Ciano, Diol, 
Amino e outros grupos quimicamente ligados são 
geralmente preparadas por meio de modificação 
química na superfície da sílica gel, de maneira 
similar às utilizadas no preparo de fases C18 e C8 
empregadas em cromatografia líquida em fase 
reversa (RP-LC). 

Uma das primeiras fases quimicamente 
ligadas a ser utilizada no modo HILIC era consti-
tuída de grupos aminopropil quimicamente liga-
dos à sílica. Essas fases requerem tempos longos 
de equilíbrio quando determinados tampões são 
empregados. Outro problema com essa fase é que 
colunas do tipo aminopropil sílica de diferentes 

fabricantes apresentam comportamentos diferen-
tes, como demonstrado por Guo e Huang (12) e 
por Olsen (13). Um cuidado importante com as 
fases do tipo aminopropil sílica é relativo à sua 
estabilidade limitada em eluentes aquosos, o que 
leva à rápida perda de ligante, deteriorando a for-
ma dos picos quando operada no modo HILIC (14
-16). Para contornar esse problema, desenvolve-
ram-se empacotamentos contendo grupos amino, 
porém baseados em polímeros orgânicos ao invés 
de sílica. Essas novas fases podem ser empregadas 
em condições ácidas ou básicas no modo HILIC, 
com maior estabilidade (17). 

Várias colunas apresentando grupos ami-
da quimicamente ligados à sílica foram preparadas 
especialmente para HILIC e são comercializadas 
por diferentes empresas. Um exemplo envolve as 
fases baseadas no grupo amida ao invés de amino. 
Geralmente o grupo amida é ligado à superfície da 
sílica gel por meio de um pequeno espaçador 
(grupo alquil); em contraste com os grupos amino, 
não possui caráter básico, dependendo menos do 
pH e apresentando menor propensão à adsorção 
irreversível (18). 

Outra fase interessante para HILIC baseia-
se no grupo diol quimicamente ligado à sílica. Ela 
foi uma das primeiras fases quimicamente ligadas 
a serem desenvolvidas em HPLC (NP) com a in-
tenção de resolver o problema de adsorção na síli-
ca pura. A elevada polaridade e as propriedades 
apropriadas para formação de pontes de hidrogê-
nio dos dióis, juntamente com a maior estabilida-
de da ligação à estrutura da sílica, sugerem ser 
essa uma fase bastante apropriada para ser utiliza-
da no modo HILIC. Mesmo assim, existem poucas 
aplicações de fases do tipo diol em HILIC até o 
momento (19,20). 

As fases baseadas em cianopropil quimi-
camente ligadas à sílica foram muito populares no 
início da HPLC em fase normal. Entretanto, por 
não apresentarem capacidade de formação de liga-
ções de hidrogênio e, portanto, pouca retenção de 
compostos polares em fases móveis aquosa-
orgânicas, não são muito promissoras em HILIC 
(21). Outra limitação dessas fases é a instabilidade 
mecânica na presença de solventes de polaridade 
intermediária. 

 
 
4.3 Troca iônica 
 
O emprego de resinas trocadoras de íons 

para separação de sacarídeos e outros compostos 
neutros ,  em  condições  HILIC,  é  conhecido  há 

A B 
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muito tempo. Apesar de apresentarem na época 
baixa eficiência e separações lentas, a seletividade 
dessas colunas motivou seu posterior desenvolvi-
mento. 

As colunas de troca iônica atualmente em-
pregadas no modo HILIC são muito mais eficien-
tes. Assim, monossacarídeos, glicóis e glicerol 
foram separados em resina de troca iônica à base 
de estireno entrecruzado com divinilbenzeno,  
usando acetonitrila – água como eluente (22). Me-
canismos mistos envolvendo troca catiônica/ troca 
aniônica/ HILIC em resinas à base de sílica têm 
sido empregados com sucesso para separação de 
dipeptídeos (23). 

 
 
4.4 Fases zwiteriônicas 
 
Recentemente uma nova fase estacionária 

baseada no caráter zwiteriônico da sulfoalquilbe-
taina foi desenvolvida para uso em HILIC. Apesar 
de inicialmente empregada na análise de sais inor-
gânicos e proteínas, atualmente tem sido utilizada 
para várias outras aplicações (24-26). Baseia-se 
em uma fase polimérica grafitizada com cadeias 
zwiteriônicas de sulfoalquilbetaina de sal interno 
de 3-sulfopropildimetilalquil amônio como grupo 
funcional em sílica de poros largos. A presença de 
um grupo amônio quaternário e um grupo sulfôni-
co na razão 1:1 na mesma cadeia pendente resulta 
em uma carga líquida próxima de zero na camada 
ligada. Essa fase adsorve fortemente água em sua 
superfície, a qual passa a fazer parte da fase esta-
cionária e controlar o mecanismo da retenção por 
meio de processos de partição. 

 
 
4.5 Outras fases estacionárias empregadas 

em HILIC 
 
Vários outros tipos de fase estacionária 

foram desenvolvidos e estão em uso no modo  
HILIC. 

Colunas capilares monolíticas foram pre-
paradas por polimerização de derivados da fosfo-
rilcolina na superfície da sílica gel (27). Colunas 
capilares monolíticas foram preparadas pela copo-
limerização de derivados da betaina com etileno 
dimetaacrilato para a separação de compostos áci-
dos, básicos e neutros no modo HILIC, usando 
fases móveis acetonitrila-água com teores de ACN 
superiores a 60%. 

Polímeros polares não iônicos também 
foram preparados e empregados em HILIC; oligo-

nucleotídeos foram separados em coluna monolíti-
ca capilar à base de hidroximetacrilato (28). 

A Figura 5 ilustra a estrutura química de 
algumas fases estacionárias, pertencentes a dife-
rentes classes químicas, comercialmente disponí-
veis (modificado de Anal Bioanal Chem. 2008 
May; 391(1): 151–159.). 

 

Figura 5 Exemplos de algumas fases estacionárias 
empregadas no modo HILIC 
 
 
 
 

5  A fase móvel em HILIC 

 

A fase móvel típica empregada para sepa-
ração de compostos não ionizáveis em HILIC con-
siste em uma solução contendo acetonitrilo (ACN 
ou MeCN ou cianeto de metila) e pequena propor-
ção de água. Nesses casos, como na separação de 
carboidratos, não é necessário o uso de tampões. 
Em princípio, qualquer solvente aprótico que seja 
miscível com água (exemplo dioxano e THF) po-
de ser usado como fase móvel em HILIC. Álcoois 
também podem ser empregados, mas em concen-
tração maior para se obter boa retenção. Para com-
postos ionizáveis, a escolha de um tampão ade-
quado é difícil devido à baixa solubilidade dos 
tampões tradicionalmente usados em fase reversa, 
tais como fosfato em fases móveis, contendo altas 
proporções de solventes orgânicos. 

Considerando que a estabilidade das colu-
nas baseadas em sílica (ainda as mais empregadas 
em HILIC) é comprometida com o aumento do 
pH, é comum empregar-se, nesse modo, aditivos 
ácidos, principalmente ácido fórmico e ácido acé-
tico. Entretanto, em soluções que contêm elevado 
teor de solvente orgânico, o pH dessas soluções á- 
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cidas aumenta em função da supressão da ioniza-
ção, podendo causar distorção na forma dos anali-
tos ionizados. Aditivos iônicos, tais como formato 
e acetato de amônio, são bastante empregados pa-
ra controlar o pH da fase móvel e a força iônica do 
meio e resolver o problema da baixa ionização dos 
ácidos em meio orgânico. Além disso, esses tam-
pões são voláteis o suficiente para serem compatí-
veis com seu uso no acoplamento LC/MS. 

A HILIC é compatível com o uso de gra-
diente de eluição.Tipicamente o gradiente é inicia-
do com pequena quantidade de água e elevada 
quantidade do solvente orgânico (mais “fraco”), 
diminuindo-se ao longo do gradiente a quantidade 
do solvente orgânico e aumentando a de água 
(solvente “forte”). 

 
 
 

6  Aplicações da HILIC 

 

As primeiras aplicações do HILIC foram 
inicialmente voltadas à análise de carboidratos. A 
Figura 6 ilustra a separação de oligossacarídeos 
em uma coluna HILIC contendo grupos alquil 
alcoóis ligados à superfície da sílica. Atualmente 
existem aplicações que demonstram o uso da téc-
nica desde pequenas moléculas até proteínas. 

 

Figura 6 Separação de oligossacarídeos no modo   
HILIC.  
1= maltose; 2= maltotriose; 3= maltotetrose; 4= malto-
pentose; 5= maltoexose;  6= maltoeptose. 
 
 
 

Na análise de pequenas moléculas, especi-
almente altamente polares, a HILIC destaca-se na 
análise de compostos de caráter básico, cuja análi-

se por fase reversa requer o uso da técnica de em-
parelhamento de íons. Esse campo de aplicação da 
HILIC tem crescido muito recentemente, e um 
grande número de moléculas pequenas, pertencen-
tes a várias funções químicas, tem sido analisadas 
com sucesso por essa técnica (29-31). Uma vez 
que muitos fármacos e drogas veterinárias são 
compostos de elevada polaridade, a HILIC tem 
sido empregada na análise dessa classe, especial-
mente quando presentes em baixas concentrações 
(32,33). Na área de desenvolvimento farmacêuti-
co, a HILIC tem sido bastante utilizada (34-36), 
inclusive no estudo de fitoterápicos (37). 

Moléculas de tamanho intermediário ou 
maiores, como vários tipos de toxinas (38,39), 
aminoácidos e peptídeos (40,41), carboidratos 
(42,43), proteômica (44) e metabolômica (45), 
também têm sido analisadas com sucesso empre-
gando-se HILIC. 

 
 
 

7  ERLIC 

 

Se uma coluna de troca iônica é eluída 
com uma fase móvel predominantemente orgâni-
ca, os solutos podem ser retidos por meio de inte-
rações hidrofílicas, mesmo que eles tenham a 
mesma carga da fase e estacionária. Essa combi-
nação fase estacionária iônica-fase móvel orgânica 
foi denominada, em 2008, por Alpert, de ERLIC 
(Electrostatic Repulsion Hydrophilic Interaction 
Chromatography, ou Cromatografia de Interação 
Hidrofílica com Repulsão Eletrostática) (46). Nes-
sa forma particilar de HILIC, a superfície iônica 
da fase estacionária é utilizada para repelir um 
grupo polar iônico comum, pertencente a um ana-
lito ou a um grupo de analitos, de maneira a facili-
tar a separação dos demais grupos polares presen-
tes na amostra. Isso permite a separação isocrática 
de misturas que usualmente requerem o uso de 
gradiente de eluição, tais como aminoácidos, pep-
tídeos, nucleortídeos, fosfopeptídeos e outras clas-
ses de biomoléculas polares (46). Em se tratando 
de uma técnica ainda bastante recente, avalia-se 
que novas aplicações da ERLIC surgirão nos pró-
ximos anos, demonstrando seu potencial, particu-
larmente na separação de analitos altamente carre-
gados como pepídeos, que são de difícil separação 
por outras técnicas analíticas.  
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8  Conclusões 

 

De forma simplificada, a HILIC pode ser 
vista como uma forma de cromatografia que utili-
za fases estacionárias típicas da “fase normal” e 
eluentes típicos do modo “fase reversa”. O desen-
volvimento de novas colunas e novas aplicações 
tem fortalecido o reconhecimento da HILIC como 
uma forma própria de HPLC. Apesar de o meca-
nismo de separação provavelmente não envolver 
apenas partição como imaginado inicialmente 
(“HILIC puro”), em amostras reais a separação é 
multimodal, envolvendo também interações cou-
lômbica ou ligação de hidrogênio. Independente 
do debate acerca do real mecanismo de separação 
HILIC, esse modo de cromatografia líquida tem 
ganho bastante atenção nos últimos anos, e o nú-
mero de aplicações na análise de compostos pola-
res tem apresentado significativo crescimento, 
especialmente na área acadêmica. O surgimento 
do interesse na comercialização de colunas HILIC 
por praticamente todas as grandes empresas da 
área é um sintoma de que o investimento nessa 
área será grande, e por longo tempo. Vale a pena 
conferir. 
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