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O novo TRACE 1300 Series GC da Thermo Scientific é o primeiro e único cromatógrafo a gás com injetores e 

detectores que podem ser trocados pelo usuário através de conexões instantâneas. Esta característica exclusiva

torna o TRACE 1300 um sistema capaz de satisfazer todas as necessidades do laboratório de forma simples e

eficiente. Seu projeto modular facilita o acesso aos injetores e detectores, elimina a necessidade de interrupção

das atividades para manutenção e permite ao usuário configurar rapidamente o instrumento conforme suas 

aplicações específicas e rotina diária. Conheça o desempenho e a produtividade incomparáveis do sistema 

TRACE 1300 Series GC
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EDITORIAL

A contínua evolução da tecnologia, sempre em busca da melhoria da qualidade de vida 

dos seres humanos, demanda, cada vez mais, esforços complexos e multidisciplinares. O 

contínuo aumento da população mundial infelizmente é acompanhado por uma inevitável 

demanda pela produção de mais alimentos e, se possível, mais baratos. Estes dois fatores, 

juntos, tendem a estimular uma queda no controle da qualidade, desde a produção até as 

etapas de comercialização do produto fi nal, contrapondo-se ao objetivo inicial da melhora 

da qualidade de vida. Assim, a produção de grandes quantidades de alimentos de origem 

vegetal demanda o uso de quantidades massivas de defensivos agrícola, enquanto que 

a produção de animais para corte demanda quantidades equivalentes em medicamentos 

veterinários. Considerando as oportunidades de produção e uso incorreto destes insumos, 

torna-se imperioso o controle dos resíduos e contaminantes que sobram após o uso do 

medicamento. No Brasil, as autoridades responsáveis por este controle, notadamente o MAPA 

e a ANVISA, estão fortemente empenhadas na busca constante da melhoria das metodologias 

analíticas necessárias para a detecção e quantifi cação desses resíduos e contaminantes em 

alimentos de origem vegetal e animal.

A cromatografi a e técnicas associadas (espectrometria de massas, preparo de amostras, 

técnicas eletroforéticas e outras) constituem-se na grande ferramenta a auxiliar nesta área. 

Este é realmente o caminho para atingir-se o objetivo levantado no início deste editorial: 

desenvolvimento de pesquisa na área, divulgação desta pesquisa em eventos e outras 

oportunidades, assimilação destes pelos analistas e seu uso no monitoramento da qualidade 

dos alimentos pelos responsáveis pelo assunto.

O COLACRO XIV, a ser realizado em Florianópolis de 1 a 5 de outubro de 2012, 

entendendo esta necessidade, dedicará várias atividades a este tema, incluindo um Simpósio 

Satélite. Todos estão convidados a participar do debate.

Fernando M. Lanças
Editor chefe



Desenvolvimento de medicamentos inovadores que nos tornam mais saudáveis. Controle de Qualidade para os 

alimentos que comemos, as bebidas que bebemos e a água de que dependemos. Soluções para a segurança de 

plásticos, polímeros e materiais sintéticos que se tornam as roupas que vestimos, os brinquedos com que nossas 

crianças brincam. Diagnóstico precoce e tratamento de doenças. Padrões elevados para um ambiente mais limpo. 
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1 Report

Nos dias 17 e 18 de março de 2012, foi rea-
lizado na FCFRP-USP, em Ribeirão Preto, o pri-
meiro workshop voltado exclusivamente para a 
discussão dos avanços recentes no preparo de 
amostras, com ênfase em análises orgânicas. 
Nesse fórum reunimos docentes, pesquisado-
res, discentes e pós-graduandos das unidades de 
ensino superior, assim como técnicos de empre-
sas.

O workshop começou no dia 17 de março, 
sábado, com uma sessão solene de abertura, 
a qual contou com a presença da Dra. Maria 
Eugênia C. Queiroz da FFCLRP-USP e do 
Dr. Fernando M. Lanças do IQSC-USP, coorde-
nadores do evento, da Dra. Isabel C. S. F. Jardim 
do IQ-UNICAMP e do Dr. Antônio C. Tedesco, 
Presidente da Comissão de Pós Graduação da 
FFCLRP (Figura 1).

Imediatamente após o encerramento da ses-
são de abertura, o Prof. Fernando Lanças profe-
riu a Palestra 1, abordando o tema Técnicas de 
Preparo de Amostras para Análise de Traços de 
Compostos Orgânicos em Matrizes Complexas: 
Passado, Presente e Futuro, dando início à pri-
meira sessão de trabalhos do evento (Figura 2).  
Esta palestra de abertura do evento teve como 
principal objetivo apresentar uma revisão crí-
tica das principais técnicas em uso para preparo 
de amostras complexas, nas quais o objetivo é 
a análise de compostos químicos presentes em 
quantidades muito pequenas, usualmente deno-
minados “traços”. No fi nal da apresentação, o 
palestrante discutiu as principais direções que as 
pesquisas têm tomado neste campo, sugerindo 
as mais relevantes perspectivas para as diretri-
zes futuras nesta área. A Palestra 2 foi apresen-
tada pela Profa. Isabel Cristina S. F. Jardim do 
IQ-UNICAMP sobre o tema Tendência no pre-

Figura 1 Dr. Antônio C. Tedesco, Dr. Fernando M. Lanças, Dra. Maria Eugênia C. Queiroz e Dra. Isabel C. S. 
F. Jardim.
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em uma discussão detalhada a respeito da téc-
nica denominada in-tube SPME, mostrando suas 
vantagens sobre outras técnicas miniaturizadas 
na análise de fármacos em fl uidos biológicos.

O período da tarde do primeiro dia de 
workshop iniciou com a apresentação do 
Seminário Técnico 1, organizado pela SINC do 
Brasil e apresentado pelo Dra. Camila Vigna, 
abordando o tema SparkHolland: novo expoente 
em preparo de amostras. Foi discutido um pro-
duto da empresa SparkHolland desenvolvido de 
forma a possibilitar a integração (on-line) entre 
o sistema de preparo de amostras com técnicas 
cromatográfi cas de análise.  A atividade seguinte 
da sessão foi a Palestra 4, apresentada pelo Dr. 
Renato Zanella, do Departamento de Química 
da Universidade Federal de Santa Maria (RS), 
cujo título foi Preparo de amostra para deter-
minação simultânea de resíduos de pesticidas 
e medicamentos veterinários em alimentos de 
origem animal. Várias técnicas apropriadas para 
este enfoque foram discutidas, porém com enfo-
que principal na técnica Quechers, cujos resul-
tados apresentados, obtidos no laboratório do 
palestrante, foram altamente estimulantes para 
a área. A seguir, os participantes foram convi-
dados a participar de um coff ee-break oferecido 
próximo ao anfi teatro (Figura 3) e auma visita à 
Exposição do evento organizada por empresas 
que atuam na área de preparo de amostras. A ses-
são da tarde do primeiro dia foi encerrada com 
mais duas apresentações: um seminário técnico 
promovido pela empresa Radchrom e apresen-
tado pelo Dr. André Seo com o título Inovações 
no preparo de amostras: apresentação de algu-
mas novidades disponíveis no Mercado, no qual 
discutiu as principais técnicas atuais de preparo 
de amostras para análises complexas, comer-
cialmente disponíveis; e a Apresentação Oral 1, 
feita pelo Dr. Eduardo C. de Figueiredo, da 
Universidade Federal de Alfenas (MG). No fi nal 

paro de amostra na análise de resíduos no meio 
ambiente e em alimentos. Depois deuma dis-
cussão geral das principais técnicas empregadas 
nestas áreas de aplicação, a palestrante focalizou 
as novas tendências nestas importantes áreas, 
com ênfase na técnica denominada Quechers e 
em técnicas que empregam micro-ondas como 
ferramenta de auxílio no processo de extração. 
A última apresentação desta sessão fi cou a cargo 
da Profa. Maria Eugênia C. Queiroz da FFCLRP-
USP, com o título O acoplamento da microex-
tração em fase sólida no capilar (in-tube SPME) 
e cromatografi a líquida para análises de fárma-
cos em fl uidos biológicos. Depois deuma discus-
são detalhada da importância da miniaturiza-
ção das técnicas de separação e suas principais 
vertentes, a palestrante focalizou a apresentação 

Figura 2 Dr. Fernando M. Lanças proferiu a 
Palestra 1, dando início à primeira sessão de trabalhos 
do evento.
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apresentação foi seguida pela Palestra 6 apresen-
tada pelo Dr. Emanuel Carrilho do IQSC-USP, o 
qual explorou o tema Preparo de amostras para 
aplicações bioanalíticas em eletroforese capilar 
e microssistemas analíticos. O enfoque principal 
da palestra foi voltado para preparo de amostras 
para análises em sistemas de eletroforese capilar, 
assim como em microssistemas analíticos, uma 
área em franco desenvolvimento no presente.  A 
última apresentação desta manhã foi a Palestra 7 
da Dra. Quézia B. Cass da Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar), com o título Colunas 
RAM-BSA: retrospectiva e atualidades, abor-
dando uma retrospectiva histórica do desen-
volvimento deste enfoque analítico, assim como 
de suas vantagens e aplicações atuais. A seguir 
houve um intervalo para almoço, com retorno 
para a sessão da tarde.

dessa sessão, os presentes foram brindados com 
um coquetel de confraternização bastante ani-
mado e que permitiu o reencontro com antigos 
amigos e o estabelecimento de novas amizades 
em um ambiente descontraído e muito agradável 
(Figura 4).

O programa científi co do segundo dia de 
workshop iniciou com a Palestra 5 proferida pelo 
Dr. Fábio Augusto do IQ-UNICAMP, com o título 
O acoplamento de microextração em fase sólida 
(SPME) e cromatografi a gasosa bidimensional 
abrangente: aspectos instrumentais e aplicações. 
A apresentação enfatizou as virtudes das técnicas 
individuais, assim como sua conexão em linha 
de forma a permitir que o preparo de amostras 
e a separação cromatográfi ca – neste caso bidi-
mensional, ou seja, empregando duas colunas 
de características complementares – possam ser 
unidas em linha para permitir uma poderosa fer-
ramenta analítica para amostras complexas. Esta 

Figura 3 Coffee-break oferecido próximo ao anfi teatro.
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tiu as diversas vantagens da miniaturização das 
técnicas de preparo de amostra, especialmente 
com a atual e marcante preocupação ambiental.

Depois deuma parada para o cafezinho e 
visita à Exposição, a última parte do workshop 
iniciou com a Apresentação Oral  2, por Carlos 
E. D. Nazario do IQSC-USP com o tema 
Acoplamento on-line MIP-HPLC, no qualpar-
tículas de polímeros impressos molecularmente 
(MIP) foram utilizadas para o preparo de etapa 
de extração seletiva, a qual foi diretamente aco-
plada a um sistema HPLC, permitindo a aná-
lise automatizada de amostras complexas de 
interesse ambiental, saúde pública e alimentos. 
A próxima apresentação foi realizada pela Dra. 
Cristiane M. de Gaitani  –  Apresentação Oral 
3  –  com o título Avaliação da microextração 
líquido-líquido dispersiva para análise de oxibu-
tinina e seu metabólito em urina por eletroforese 

O período da tarde do segundo dia de 
workshop foi iniciado com o seminário técnico 
3 organizado pela empresa Analítica e apresen-
tado por Danilo Pierone e Felipe Lugão, no qual-
foram explorados dois temas: Sistema robótico 
TriplusRSH: capacidades únicas e poderosas para 
ampliar a produtividade e o manuseio de amos-
tras em cromatografi a e  Técnicas on-line de pre-
paro de amostras para LC-MS/MS – Aplicações 
em amostras ambientais e alimentos. O seminá-
rio foi seguido pela Palestra 8, proferida pelo Dr. 
Álvaro J. S. Neto, do IQSC-USP, na qual foi dis-
cutido o tema Acoplamento automatizado entre 
extração em fase sólida (SPE) e cromatografi a 
líquida: instrumentação, aplicações e o papel da 
miniaturização para a química verde. Conforme 
proposto no próprio título da apresentação, o 
palestrante focalizou as vantagens em efetuar-se 
o acoplamento em linha entre SPE e HPLC, com 
ênfase em aplicações práticas, assim como discu-

Figura 4 Dra. Cristiane M. de Gaitani, Dr. Álvaro J. S. Neto, Dra. Maria Eugênia C. Queiroz, Dr. Eduardo C. 
Figueiredo e Dr. Renato Zanella.
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Pela grande procura por inscrições no 
workshop (as quais tiveram que ser encerradas 
antes do prazo pelo fato do espaço limitado), 
pelos comentários recebidos e pelo entusiasmo 
dos participantes, a Comissão Organizadora 
começou a discutir a realização do II Workshop, 
em data e local a serem divulgados oportuna-
mente.

Agradecimentos

A Comissão Organizadora do evento agra-
dece a todos os participantes; aos convida-
dos palestrantes; à FFCLRP-USP, FCFRP-USP, 
IQSC-USP e IIC o apoio logístico na montagem 
e realização do evento; às empresas Analítica, 
SINC, Radchrom e Sigma Aldrich o Patrocínio; 
e aos participantes do Comitê Local que muito 
contribuíram para a realização do evento.

Apoio e Patrocínio

capilar. A apresentação tratou de uma forma bas-
tante atual de extração (LLDME) e seu uso para 
o preparo de amostras de urina visando a deter-
minação de um princípio ativo e seu principal 
metabólito. A última apresentação do workshop 
fi cou a cargo do Dr. Anderson R. M. de Oliveira, 
o qual, na Apresentação Oral  4, abordou o 
tema Microextração em fase líquida empre-
gando membranas cilíndricas ocas (HP-LPME): 
Fundamentos e aplicações na análise de fárma-
cos e metabólitos. A análise de compostos de 
interesse farmacológico foi apresentada empre-
gando-se como técnica de preparo de amostras 
a LPME que utilizamembranas cilíndricas ocas, 
tópico de grande interesse atual nesta área. Ao 
ser concluída esta apresentação, o workshop foi 
encerrado com uma sessão solene presidida pela 
Dra. Maria Eugênia C. Queiroz.

Sem qualquer dúvida, o workshop cumpriu 
100% de seu objetivo original, qual seja propi-
ciar um fórum adequado para que os interessa-
dos na área de preparo de amostras pudessem 
discutir seus resultados com os colegas da área. 
Os congressistas presentes tiveram a oportuni-
dade de ouvir 8 Palestras proferidas por líderes 
brasileiros no assunto; 4 apresentações orais de 
pesquisadores mais jovens sobre assuntos bas-
tante atuais; assim como 3 seminários técnicos 
preparados pelas empresas e que permitiram 
uma visão atual dos equipamentos e aplicações 
disponíveis comercialmente.
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O Congresso Latino Americano de 
Cromatografi a (COLACRO) foi idealizado pelo 
Prof. Dr. Fernando M. Lanças com a intenção de 
estabelecer um amplo fórum de debates sobre 
os mais recentes desenvolvimentos na área de 
Ciências das Separações na América Latina.

Concentrando-se inicialmente nas Técnicas 

Cromatográfi cas, rapidamente passou a incor-

porar outras técnicas analíticas correlatas e 

complementares incluindo a Espectrometria de 

Massas, Técnicas Eletroforéticas e Técnicas de 
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Preparo de Amostras, entre outras, ampliando 
seu nome para Congresso Latino-Americano 
de Cromatografi a e Técnicas Relacionadas.

O COLACRO XIV, décima quarta versão do 
evento, será realizado no Centro de Convenções 
de Florianópolis (CentroSul). De forma a oti-
mizar a logística e custos para os participantes, 
será organizado em conjunto com o SIMCRO 
2012 – Simpósio Brasileiro de Cromatografi a e 
Técnicas Relacionadas, 2º ReCaFlub – Simpósio 
Brasileiro de Resíduos e Contaminantes em 
Alimentos e Fluidos Biológicos e o 2º Workshop 
em Preparo de Amostras.

Assim, nesta oportunidade, e pela primeira 
vez, quatro importantes eventos integrados na 
área de Técnicas de Separação e Relacionadas, 
e suas diversas aplicações, serão realizados no 
Brasil, criando uma oportunidade ímpar para 
os pesquisadores, analistas, estudantes e outros 
usuários das técnicas cromatográfi cas e relacio-
nadas.

1 Um breve histórico do COLACRO

A semente do COLACRO surgiu durante 
os anos de 1981 e 1982 quando o Prof. Dr. 
Fernando M. Lanças (USP/IQSC) colaborou, 
como Visiting Professor, no Virginia Polytechnic 
Instituteand State University (USA), com o grupo 
liderado pelo Prof. Dr. Harold McNair. Havendo 
obtido apoio irrestrito do Prof. McNair para sua 
ideia, o Prof. Lanças focalizou seus esforços nos 
anos seguintes na organização da infraestru-
tura necessária para o evento através de conta-
tos com Sociedades Científi cas e eventos locais, 
incluindo a SBQ, ABQ e ENQA, entre outros. 
Pesquisadores de grande renome internacio-
nal, como Carl Cramers (Holanda), Pat Sandra 
(Bélgica) e Harold McNair (USA), concordaram 
em formar com o Prof. Lanças o Comitê Científi co 
Permanente do COLACRO, fornecendo-lhe o 

respaldo científi co internacional desejado. Com 
total apoio da ABQ e da Petrobrás, o primeiro 
COLACRO foi realizado em março de 1986, 
no Hotel Copacabana Palace, Rio de Janeiro. 
Portanto, o COLACRO existe há 26 anos, sendo 
um dos eventos científi cos de maior longevidade 
no mundo, na área de Técnicas de Separação. O 
evento contou com enorme participação de pes-
quisadores do Brasil, outros países da América 
Latina, América do Norte, Europa, Austrália 
e Ásia. Havendo sido um grande sucesso já na 
primeira edição, o fato permitiu o estabeleci-
mento de seu caráter Latino-Americano  com 
a implantação do Comitê Latino-Americano 
de Cromatografi a (dois representantes de cada 
país da América Latina), o qual passaria a pro-
mover o COLACRO em distintos países latino-
-americanos. A partir deste marco, o COLACRO 
já foi realizado em vários outros países latinos, 
levando uma enorme contribuição para o desen-
volvimento das Ciências de Separação nesses 
países (Quadro 1).

O COLACRO foi recentemente referen-
ciado no livro “Chromatography: A Century of 
Discovery (1900-2000)”, editado pela Elsevier 
como parte da série Journal of Chromatography  
Library[1], como um dos mais importantes even-
tos já realizados na área de Cromatografi a no 
mundo, dos quais apenas outros 3, além do 
COLACRO, ainda estão ativos.

A última versão do evento, realizada no 
mesmo local onde será realizado o COLACRO 
XIV, apresentou recorde de participação com 
mais de 1.200 inscritos, 760 Pôsteres apresenta-
dos, 12 Simpósios Satélites, Seminários Técnicos 
e uma Exposição. Pelos resultados apresentados, 
o COLACRO XII foi considerado o maior evento 
do mundo, naquele ano, dedicado exclusiva-
mente à Cromatografi a e Técnicas Relacionadas.
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2 O Programa do COLACRO XIV

O Programa do COLACRO XIV envolverá 
várias atividades científi cas, técnicas e sociais, 
de forma a propiciar um abrangente contato 
dos participantes com os pesquisadores do meio 
acadêmico, usuários das técnicas de distintas 
empresas, assim como visita a uma exposição 
especializada de equipamentos e acessórios, a 
qual contará com a presença das principais com-
panhias nacionais e internacionais da área.

2.1 Cursos Pré-Congresso

No dia 1º de outubro, antecedendo a aber-
tura do COLACRO XIV, quatro Cursos de Curta 
Duração (Short-Courses) serão ministrados nas 
áreas de Cromatografi a Gasosa, Cromatografi a 
Líquida, Espectrometria de Massas, Preparo de 
Amostras. Coordenados pelo Comitê Científi co 
Permanente do COLACRO, os cursos objetivam 
dar aos participantes uma visão atual do “esta-
doda-arte” nas Técnicas Cromatográfi cas e rela-

cionadas, sendo ministrados por pesquisadores 
internacionais e nacionais de grande destaque. 
Em todos os cursos haverá participação de um 
pesquisador brasileiro da área, para assegurar 
que a comunicação entre os participantes, e des-
tes com os docentes, seja a mais efetiva e efi ciente.

2.2 Conferências Plenárias

As Conferências Plenárias abordarão tópicos 
de atualidade máxima, e serão apresentadas por 
líderes internacionais em suas áreas de atuação, 
os quais são convidados para discutir os mais 
recentes avanços e projetar as tendências futuras 
na área.

Mais de uma centena de pesquisadores, 
dentre os mais importantes do mundo na área 
(vindos de todos os continentes), já participa-
ram como convidados nas versões anteriores do 
evento, discutindo os últimos avanços na área de 
instrumentação e aplicações da Cromatografi a 
e Técnicas Afi ns (veja Quadro 2 para uma lista 
parcial, apenas ilustrativa). Isto trouxe uma con-
tribuição ímpar ao desenvolvimento das técni-
cas de separação no continente sul-americano. 
Pesquisadores tais como Giddings, Huber, 
Horvath, Jinno, Novótny, Schomburg, Grob, 
Sandra, Jinno, Mondello, Cramers, Milton Lee, 
Kaiser, Pawlyszin, Bayer, Fenselau, Dai Games, 
McLaff erty, e muitos outros, deram contribui-
ções inestimáveis à difusão da Cromatografi a e 
Técnicas Afi ns na América Latina.

A Figura  1 é uma ilustração histórica de 
parte dos participantes do COLACRO I; dos 
pesquisadores que trouxeram vital contribuição 
para o desenvolvimento da área.

2.3 Painéis/Pôsteres

Grande destaque é dado no COLACRO à 
Sessão de Painéis, na qual pesquisadores brasilei-
ros e seus colegas de outros países têm a chance 
de apresentar e discutir os resultados de seus tra-

Quadro 1 Países da América Latina que já foram 
sede do COLACRO.

COLACRO I 1986 Brasil

COLACRO II 1988 Argentina

COLACRO III 1990 Brasil

COLACRO IV 1992 México

COLACRO V 1994 Chile

COLACRO VI 1996 Venezuela

COLACRO VII 1998 Brasil

COLACRO VIII 2000 Argentina

COLACRO IX 2002 Colômbia

COLACRO X 2004 Brasil

COLACRO XI 2006 México

COLACRO XII 2008 Brasil

COLACRO XIII 2010 Chile 
(não realizado – terremoto 
no local)

COLACRO XIV 2012 Brasil
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balhos. Os painéis fi cam expostos durante todo 
o dia para facilitar a visitação dos congressistas, 
e, ao fi nal de cada dia, os autores fi cam em frente 
ao seu trabalho para discussão com os interes-
sados. Esta sessão tem-se mostrado uma das 
mais concorridas do evento, com ampla troca 
de informação entre os participantes. A sessão 
de painéis é aberta aos interessados em apresen-
tar os seus trabalhos em português, espanhol ou 
inglês. As normas para redação dos resumos e 
apresentação dos painéis estão descritas no site 
www.colacro.org. O envio de resumos (abstracts) 
regulares poderá ser efetuado até 3 de agosto de 
2012, e o envio de resumos para a sessão de pôs-
teres de último minuto (last minute pôster) até 7 
de setembro.

Mais de 4.000 painéis já foram apresentados 
na forma de painéis (pôsteres) nas onze versões 
do evento já realizadas.

2.4 Simpósios Satélites

Assuntos específi cos e de grande relevância 
para a sociedade atual serão discutidos com os 
participantes em sessões denominadas Simpósios 
Satélites, uma inovação introduzida com grande 
sucesso no SIMCRO 2006. Os Simpósios são 
coordenados por pesquisadores líderes nacionais 
e internacionais em suas especializações, usual-

mente envolvidos com a descoberta/invenção/
atualização das técnicas sendo discutidas. Doze 
temas de grande relevância para a sociedade 
moderna foram selecionados para comporem o 
grupo de Simpósios Satélites do COLACRO XIV 
(Quadro 3).

2.5 Exposição de equipamentos e 
acessórios

Como parte integrante do COLACRO XIV, 
haverá uma Exposição de equipamentos, acessó-
rios, vídeos, soft wares e literatura especializada. 

Quadro 2 Relação (parcial) de pesquisadores de outros continentes, os quais ministraram Conferências 
Plenárias no COLACRO.

C. Giddings Milton Lee M. Novotny J. Pawlyszin

J. K. Huber P. Sandra I. Eltekov Z. Penton

C. Horvath F. Onuska C. Cramers J. de Zeeuw

F. McLafferty M. Valcarcel H. Frank N. Guzman

W. Hoerman Chaves das Neves L. Taylor B. Esquivel

W. Bertsch D. Sanchez J. Wittliff H. Jork

S. Cram A. Schilling von Helden H. Berndt

C. Fensenlau H. McNair L. Ettre A. Gutman

G. Schomburg Daí Games F. Rabel H. Kalasz

R. Majors R. Henríquez M. Henry J. Hinshaw

R. Kaiser K. Jinno K. Bartle K. Grob

Figura 1 Convidados do COLACRO I, realizado 
no Copacabana Palace, Brasil, 2006. Da esquerda 
para a direita, na linha do fundo: Harold McNair, 
Jose Lareo, Daniel Escati, Pat Sandra, Carl Cramers, 
Gerhard Schomburg, Rudolf Kaiser. Na linha de frente: 
Fred Rabel, Luiz A. DÁvila, Fernando Lanças, Josef 
Huber, Henri Colin (Cal Giddings também participou 
de evento, mas não aparece nesta foto).
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validação, aplicações, e muito mais. Trata-se de 
uma sessão sempre muito concorrida nas versões 
anteriores do evento, consistindo em uma opor-
tunidade ímpar para os interessados se atualiza-
rem no que há de mais recente em tecnologia no 
momento, apresentada na forma de seminários 
pelas principais empresas da área.  

As principais empresas da área estarão apre-
sentando seus produtos mais recentes, discu-
tindo a literatura atual e apresentando soluções 
para os problemas levantados pelos congressis-
tas. Pesquisadores renomados na área, os quais 
compõem o quadro das empresas em exposição, 
trocam suas experiências com os congressis-
tas atualizando os participantes em relação ao 
estadodaarte na instrumentação e acessórios. 
O Quadro 4 mostra as empresas expositoras do 
COLACRO XIV até a data de edição do artigo.

2.6 Seminários Técnicos

As Empresas Patrocinadoras do 
COLACRO XIV estão organizando uma Sessão 
de Seminários Técnicos na qual irão apresentar 
seus últimos desenvolvimentos nas técnicas de 
separação e áreas correlatas, incluindo instru-
mentação, desenvolvimento de metodologia, 

Quadro 3 Simpósios Satélites programados para o 
COLACRO XIV/SIMCRO 2012.

I. Biofuels and Fossil Fuel Analysis

II. Chromatographic Analysis of Natural 
Products/Phytotherapics

III. Supercritical Fluid Chromatography (SFC) 
inPharmaceutical Analysis

IV. Coupled Techniques: Chromatography/Mass 
Spectrometry

V. Electrodriven Separation Techniques

VI. Recent Trends in Food/Beverage Analysis

VII.  Enviromental Analysis

VIII. Brazilian Program on Food Residue Analysis: 
Panel Discution

IX. Regulatory Issues: GLP, ISO 17025, 
Validation….

X. Miniaturized Headspace Analysis of Volatile 
Compounds

XI. Analysis of Human & Veterinarian Drugs and 
Metabolites in Biological Fluids

XII. Omics/Bioanalytical: Proteomics/Genomics/
Metabolomics…

Quadro 4 Relação dos Expositores do COLACRO XIV 
até a conclusão deste número do Scientia.

Empresa Nº do estande

Merck-Millipore 33-38

Thermo 47-51

Sinc 61-66

AB Sciex 5,6

Agilent 29-32

Analítica 57-60

Bruker 43,45

Carvalhaes 13,14

Cromatec 11,12

dpUNION 7

Flowscience 55

Gerstel 2

GVS 39,40

NST 44,46

Incotech 19,20

Instrulab 56

Jasco 15,16

LabWare 41

Leco 68,70

Maxcrom 3,4

Metrohom 8

NeoBio 42

Peak 21,22

Perkin Elmer 27,28

Permution 9

Shimadzu 23,24

Sigma Aldrich 67,69

Veolia Water 25,26

Verde 10

Vidy 53,54

Water 17,18
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os congressistas, após o encerramento das ativi-
dades científi cas de cada dia. Considerando as 
características únicas da cidade de Florianópolis, 
e a comemoração do 14º Aniversário do 
COLACRO, a Comissão Organizadora está pre-
parando várias atividades sociais especiais de 
forma a garantir a continuidade da interação 
entre congressistas e seus acompanhantes, em 
um ambiente mais descontraído. A título de lem-
brança, a Figura 3 ilustra um aspecto do jantar 
de confraternização realizado no Floripa Music 
Hall durante o COLACRO X (2008).

Figura 2 Recebedores da Medalha COLACRO: à 
esquerda Prof. Harold McNair (1996) e à direita Prof. 
Luigi Mondello (2008).

Quadro 5 Pesquisadores homenageados com a Medalha COLACRO.

COLACRO Ano  Homenageado Local da Premiação

I 1986 Harold McNair Brasil

II 1988 Fernando M. Lanças Argentina

III 1990 RemoloCiola Brasil

IV 1992 Armando Manjarrez México

V 1994 Carl Cramers Chile

VI 1996 Pat Sandra Venezuela

VII 1998 Milton Lee Brasil

ClydeCarducci Brasil

VIII 2000 Milos Novotny Argentina

IX 2002 JanuzPawliszyn Colômbia

X 2004 Elena Stashenko Brasil

XI 2006 Humberto Gomez México

XII 2008 Luigi Mondello Brasil

2.7 Medalha COLACRO

A Medalha COLACRO foi,  recentemente, 
referenciada por Leslie Ettre no  trabalho 
“Th e Builders of Chromatography - Major 
Chromatography Awards and the Award 
Winners”, capítulo 2 do livro Chromatography: 
A Centuryof Discovery (1900-2000)[1], como uma 
das 12 mais importantes distinções internacio-
nais na área, sendo uma delas o Prêmio Nobel 
de Química.

A Medalha é atribuída com grande destaque, 
em cada edição do evento, a um pesquisador, 
o qual tenha dado uma contribuição marcante 
para o desenvolvimento da técnica (Quadro 5).

A Figura 2 mostra o Prof. Lanças entregando 
a Medalha COLACRO.

2.8 Atividades sociais

O COLACRO tem sido referido - além de seu 
papel como o mais importante fórum dedicado à 
discussão dos avanços recentes em técnicas de 
separação e afi ns na América Latina - como uma 
oportunidade única para confraternização entre 
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4 Contato

Desejando obter maiores informações sobre 
os aspectos científi cos do evento, favor contatar-
nos através de um dos seguintes meios:

Prof. Dr. Fernando M. Lanças
Universidade de São Paulo
Instituto de Química de São Carlos
13560-970 São Carlos (SP) – Brasil
e-mail: fl ancas@colacro.org

Informações sobre quaisquer outros aspec-
tos devem ser direcionadas para :

e-mail: info@colacro.org
website: www.colacro.org

O Programa Preliminar do COLACRO 
XIV/SIMCRO 2012/ReCaFlub/Workshop sobre 
Preparo de Amostras encontra-se a seguir, após 
a referência bibliográfi ca e os quadros anexos.

Referências

 1 Gehrke CW, Wixom RL, Bayer E, editors. 
Chromatography: A Century of Discovery (1900-2000). 
Th e Bridge to the Sciences/Technology. 

3 Inscrições

As inscrições tanto para os Cursos Pré-
Congresso (as quais podem ser feitas inde-
pendentemente da participação no congresso) 
quanto para o COLACRO XIV poderão ser efe-
tuadas a partir das informações disponíveis no 
website do congresso (www.colacro.org).

Figura 3 Vista parcial do jantar de confraternização 
realizado no Floripa Music Hall durante o 
COLACRO XII (2008), copatrocinado pela Shimadzu 
e SINC do Brasil.
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01 de Outubro - Segunda-feira/Monday

08:30 – 10:00 Inscrição nos cursos

09:00 – 17:00 Cursos

1. Avanços Recentes em HPLC

Coordenador: Dra. Isabel C. S. F. Jardim

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

2. LC/MS & LC/MS/MS

Coordenador: Dr. Álvaro J. Santos Neto

Universidade de São Paulo - IQSC/USP

3. Avanços Recentes em GC Capilar e GC/MS

Coordenador: Dra. Elena Stashenko

Universidad de Santander - Colombia

4. Técnicas Miniaturizadas de Preparo de Amostra 
    (SPME. SBSE, SHSE, in-tube SPME, MEPS, etc.)

 Coordenador: Dra. Maria E. Queiroz

Universidade de São Paulo - FFCLRP/USP

02 de Outubro - Terça-feira/Tuesday: Manhã

08:30 – 10:00 Cerimônia de Abertura

Apresentação da Medalha COLACRO

Palestra de Abertura

K. Jinno

Toyohashi University of Tecnhology, Japan

“Miniaturized sample preparation devices for the 
analysis of volatile organic compounds in various 
analytical applications”

10:00 – 10:30 Coffee Break. Abertura da Exposição.

10:30 – 12:30 Seminários Técnicos. Exposição. Pôsteres.

10:30 – 11:30 Sigma Aldrich
Sala Sambaqui 1

11:30 – 12:30 ABSciex

10:30 – 11:30 Thermo
Sala Arvoredo 2

11:30 – 12:30 Thermo

10:30 – 11:30 LECO
Sala Jurerê

11:30 – 12:30 PEAK

10:30 – 11:30 Shimadzu
Sala Joaquina

11:30 – 12:30 GVS

12:30 Lunch / Intervalo
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02 de Outubro - Terça-feira/Tuesday: Tarde

14:00 – 17:00 Simpósio Satélite

Sala Sambaqui 1 I. “Caracterização cromatográfi ca de combustíveis fósseis e renováveis e 
seus derivados”

Coordenador: Fátima Dutra, Petrobrás

Sala Arvoredo 2 II. “Produtos Naturais/Fitoterápicos”

Coordenador: Luiz A. B. Moraes, USP-FFCLRP

Sala Jurerê III.“Acoplamento Cromatografi a-Espectrometria de Massas”

Coordenador: Álvaro S. Neto, USP-IQSC

Sala Joaquina IV. “Avanços Recentes em Técnicas de Preparo de Amostras”

 [em conjunto com o “IIo Workshop sobre Técnicas Modernas de Preparo 
de Amostras]

Coordenador: Maria Eugênia Queiroz, USP-FFCLRP

15:30 – 16:00 Coffee Break/Exposição.

16:00 – 17:00 Simpósio Satélite.

17:00 – 18:00 Discussão dos Painéis; autores presentes.

18:10 Encerramento das atividades. Pavilhão é fechado.

18:10 – 22:00 Evento Social Patrocinado pela Nova Analítica/Thermo.

03 de Outubro - Quarta-feira/Wednesday: Manhã

08:30 – 10:00 Plenary Lectures 1, 2 

08:30 “New approaches to tuning porosity and pore surface chemistry of 
monolithic columns”

F. Svec

Molecular Foundry of the Lawrence Berkeley National Laboratory, USA

09:15 “State-of-the-art on Sorption-based Methods”

JMF Nogueira

University of Lisbon, Portugal

10:00 – 10:30 Coffee Break/Exposição

10:30 – 12:30 Seminários Técnicos. Exposição. Pôsteres.

10:30 – 11:30 Perkin Elmer
Sala Sambaqui 1

11:30 – 12:30 Waters

10:30 – 11:30 SINC
Sala Arvoredo 2

11:30 – 12:30 Nova Analítica

10:30 – 11:30 Veolia
Sala Jurerê

11:30 – 12:30 Incotech

10:30 – 11:30 Carvalhaes
Sala Joaquina

11:30 – 12:30 Jasco

12:30 – 14:00 Intervalo
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03 de Outubro - Quarta-feira/Wednesday: Tarde

14:00 – 17:00 Simpósios Satélite

Room A V. “Cromatografi a Multidimensional: Abrangente ou não”

Coordenador: Elina B. Caramão, UFRGS

Room B VI. “Análise de Resíduos de Fármacos, Metabólitos e Compostos 
Industriais Relacionados em Água”

Coordenador: Paulo Clairmont, USP-IQSC

Room C “Avanços Recentes na Análise de Fármacos em Fluidos Biológicos” 
[em conjunto com o “IIo ReCAFLub]

Coordenador: Eduardo Figueiredo, UNIFAL, Alfenas

Room D “Resíduos e Contaminantes em Alimentos” 
[em conjunto com o “IIo ReCAFLub]

Coordenador: Adelia Araujo, ITEP

15:30 – 16:00 Coffee Break/Exposição.

16:00 – 17:00 Simpósio Satélite.

17:00 – 18:00 Discussão dos Painéis; autores presentes.

18:10 Encerramento das atividades. Pavilhão é fechado.

04 de Outubro - Quinta-feira/Thursday: Manhã

08:30 – 10:00 PlenaryLectures 3, 4

08:30 “In vivo solid-phase microextraction in metabolomics”

J. Pawliszyn

University of Waterloo, Canada

09:15 “Ionic liquids in Separations and Mass Spectrometry”

D. Armstrong

University of Texas at Arlington, USA

10:00 – 10:30 Coffee Break/Exposição.

10:30 – 12:30 Seminários Técnicos. Exposição. Pôsteres.

Room A 10:30 – 11:30 Merck
Sala Sambaqui 1

11:30 – 12:30 Merck

Room B 10:30 – 11:30 Agilent
Sala Arvoredo 2

11:30 – 12:30 SINC

Room C 10:30 – 11:30 Allchrom
Sala Ju rerê

11:30 – 12:30 Instrulab

Room D 10:30 – 11:30 Bruker
Sala Joaquina

11:30 – 12:30 Cromatec

12:30 – 14:00 Intervalo



COLACRO XIV – Congresso Latino-Americano de Cromatografia e Técnicas Afins Lanças FM

Scientia Chromatographica 2012; 4(2):93-106 105

04 de Outubro - Quinta-feira/Thursday: Tarde

14:00 – 17:00 Simpósios Satélites

Sala Sambaqui 1 IX. “Avanços Recentes em Instrumentação e Colunas para 
Cromatografi a”

Coordenador: Isabel S. F. Jardim, UNICAMP

Sala Arvoredo 2 X.“Análise de Compostos Voláteis e Semi-Voláteis Empregando Técnicas 
Miniaturizadas de Headspace”

Coordenador: Eduardo Carasek, UFSC

Sala Jurerê XI. “Green-Chemistry/ Meio Ambiente”

Coordenador: Renato Zanella, UFSM

Sala Joaquina XII. “OMICS/Bioanalítica: Proteoma, Genoma, Metabolômica, 
Lipodômica, etc.”

Coordenador: Carlos Bloch, EMBRAPA

15:30 – 16:00 Coffee Break/Exposição.

16:00 – 17:00 Simpósio Satélite.

17:00 – 18:00 Discussão dos Painéis; autores presentes.

18:10 – 19:30 “Happy Hour”: degustação de vinho e queijos.

19:30 Encerramento das atividades. Pavilhão é fechado.

05 de Outubro - Sexta-feira/Friday: Manhã

08:30 – 10:00 Plenary Lectures 5, 6

08:30 “The analysis of complex mixtures: the role of tandem mass 
spectrometry analyzers in the chromatographic detection”

E. Stashenko

University of Santander, Colombia

09:15 “Comprehensive Chromatography Techniques coupled to Mass 
Spectrometry: A new frontier in Separation Science”

L. Mondello

University of Messina, Italy

10:00 – 10:30 Coffee Break/Exposição

10:30 – 12:00 Apresentação Oral

Sala Sambaqui 1 10:30 – 11:15 “Trends and Developments in High Pressure 
Capillary Ion Chromatography”.

Joachim Weiss

Thermo Fischer Scientifi c, Germany

11:15 – 12:00 “Chromatographic methods for the 
characterization of fast pyrolysis liquids from forest 
biomass”

Catherine Tessini, Niels Müller, Claudia Mardones, 
Dietrich von Baer, Alex Berg

University of Concepción, Chile
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05 de Outubro - Sexta-feira/Friday: Manhã

Sala Arvoredo 2 10:30 – 11:15 “Developments and bioanalytical applications of 
capillary microextraction technique (in-tube SPME)

Maria Eugênia Queiroz

FFCLRP-USP, Brasil

11:15 – 12:00 “Practical ways to reduce analysis time in Gas 
chromatography”

Jaap de Zeeuw

Restek Corporation, Middelburg, The Netherlands

Sala Jurerê 10:30 – 11:15 “Exploiting HPLC and UHPLC Selectivity with 
Rational Stationary Phase Design”

Alan P. McKeown

Nova Analítica

Sala Joaquina 10:30 – 11:15 Sala de Reuniões da Coordenação

11:15 – 12:00 Sala de Reuniões da Coordenação

12:00 Sessão de Encerramento

Entrega dos Prêmios

Conclusão das atividades

13:00 Encerramento do COLACRO XIV. 
O Centro de Convenções é fechado.
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Resumo

Na década de 1940, diversos desenvolvimentos aconteceram separadamente na Europa, relacionados 
às aplicações da cromatografi a gás-sólido com o desenvolvimento por eluição. Neste capítulo, serão 
descritas as contribuições da Profa. Erika Cremer da Universidade de Innsbruck, Áustria, a esta técnica, 
com destaque aos seus tratamentos teóricos e considerações quantitativas e à instrumentação construída 
para este fi m.
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The contributions of Prof. Erika Cremer to gas-solid chromatography

Abstract

During the 1940’s various developments occurred, separately, in Europe, related to applications of gas-
solid chromatography with elution development. Th is chapter describes the contributions of Prof. Erika 
Cremer of the University of Innsbruck, Austria, to this technique, with attention to her theoretical and 
quantitative treatments and to the instrumentation constructed for these purposes.
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guerra mundial. Em Innsbruck, encontrou 
pouco equipamento para continuar seus estu-
dos de adsorção/dessorção de gases em sólidos, 
para medir os calores de adsorção. Insistindo, ela 
iniciou estudos sobre a sorção de acetileno na 
presença de hidrogênio. Logo constatou que pre-
cisava um método para verifi car a presença de 
etileno, produzido por uma reação de hidrogê-
nio com acetileno nas condições do seu experi-
mento. Depois de ler o livro de Gerhard Hesse[2] 
sobre cromatografi a líquido-sólido, Cremer pen-
sou que adsorções similares, se acontecessem 
em gases, permitiriam que ela determinasse o 
calor de adsorção de ambos os compostos. Um 
aluno de iniciação científi ca, A. Kunte, começou 
a construir um aparelho para medir os calores, 
após a separação dos dois compostos, utilizando 
carvão ativado como fase estacionária e hidro-
gênio como fase móvel. Entretanto os picos não 
se separaram sufi cientemente, e os calores não 
foram distinguíveis com o sistema construído. 
Os resultados foram descritos na monografi a de 
graduação do Kunte[3]. Faltando equipamento 
apropriado, Cremer escreveu um artigo teórico 
sobre o assunto, que ela enviou para a revista 
austríaca Naturwissenschaft en. O artigo foi aceito 
e, em fevereiro de 1945, ela corrigiu as provas. 
Entretanto, este número da revista nunca foi 
publicado devido à destruição das máquinas de 
impressão da editora durante um bombeamento 
na cidade de Viena. O trabalho foi fi nalmente 
publicado em 1976[4] como parte de observações 
históricas da Profa. Cremer sobre suas contribui-
ções à cromatografi a[5].

Sem equipamento para continuar seus 
estudos com gases, durante um certo período, 
Cremer testou sua teoria com cromatografi a 
líquido-sólido. No fi m de 1945, um novo aluno 
de pós-graduação, Fritz Prior, aceitou o desa-
fi o de construir um sistema melhor para fazer 
a separação de acetileno e etileno. Parte do sis-

Como descritos no capítulo anterior[1], 
durante o período de 1935 a 1945, vários gru-
pos estabelecidos na Europa iniciaram estudos 
visando a separação de compostos voláteis uti-
lizando diversos sorventes sólidos e fases móveis 
gasosas. Por outro lado, devido aos problemas 
relacionados à segunda guerra mundial, pouca 
comunicação entre os diversos pesquisadores 
ocorria e seus resultados não eram divulgados 
entre os diferentes grupos de pesquisa. Os traba-
lhos de uma das pessoas que deram início à cro-
matografi a gás-sólido na década de 1940 serão 
abordados neste capítulo.

Erika Cremer, 1900-1996 (Figura  1), nas-
ceu em Munique, em uma família com tradição 
de serem cientistas e professores universitários. 
Sendo assim, foi natural que ela tenha estudado 
na Universidade de Berlim, obtendo um douto-
rado (Ph.D.) em físico-química em 1927. Ficou 
em Berlim, fazendo pesquisas no Instituto de 
Físico-Química Kaiser Wilheim (Kaiser Wilhelm 
Institute fur Physikalisches Chemie) durante 
a década de 1930, realizando também vários 
estágios fora da Alemanha. Em 1938, defen-
deu sua livre-docência (habilitation), também 
na Universidade de Berlim. Em 1940, foi con-
tratada como professora assistente doutora na 
Universidade de Innsbruck (hoje na Áustria, 
naquela data sob o controle de Alemanha), sendo 
que esta vaga foi colocada à sua disposição pela 
falta de homens qualifi cados, devido aos requi-
sitos do exército alemão no período da segunda 

Figura 1 Foto da Profa. Erika Cremer.
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O trabalho de Prior foi estendido por outro 
aluno de pós-graduação, Roland Müller, que uti-
lizou o mesmo equipamento e realizou várias 
separações com uma coluna recheada com sílica. 
Com esta fase estacionária, a separação de ace-
tileno e etileno foi atingida (Figura  4). Na sua 
tese[9], Müller também comprovou a previsão de 
aplicações quantitativas (Figura 5), com lineari-
dade entre 0,5 e 10 mg das substâncias.

As condições na Áustria, após o fi m da 
segunda guerra mundial, eram péssimas e via-
gens para apresentar trabalhos em congressos 
eram altamente restritas. Assim, os resultados do 

tema de Kunte foi reaproveitada e outros com-
ponentes foram emprestados de um colégio 
onde o aluno dava aulas. O sistema que eles 
construírem (Figura 2) continha todos os com-
ponentes encontrados em um cromatógrafo a 
gás: fase móvel (hidrogênio), sistema para apli-
car a amostra, coluna cromatográfi ca, recheada 
com a fase estacionária sólida e termostatisada, e 
detector, também termostatisado. O detector foi 
um catarômetro, baseado em um fi o de platina, 
que indicava mudanças na condutividade dos 
gases ao seu redor, conectado a uma ponte de 
Wheatstone, com um galvanômetro. As leituras 
do galvanômetro foram feitas manualmente. O 
primeiro cromatograma obtido com este sistema 
(Figura 3) foi publicado na tese de doutorado do 
Prior[8], defendida em 1947, no qual indicou que 
o sistema poderia ser usado para fi ns qualitati-
vos, fazendo uso do tempo de retenção, que foi 
reprodutível sob as mesmas condições, e quan-
titativos, após correções apropriadas da linha de 
base, utilizando a altura do pico.

Figura 2 Equipamento utilizado por Cremer, Prior 
e Müller. A: sorvente para secar o hidrogênio (fase 
móvel); B: sistema para injeção da amostra; torneira 8 
foi ligada a uma bomba de vácuo; torneira 4 permite 
medir e, depois, empurrar a amostra com mercúrio 
contido no tubo C; D e F: frascos termostatisados; 
E: coluna recheada com fase estacionária sólida; 
G: catarômetro; H: ponte de Wheatstone com 
galvanômetro no centro (modifi cado de Wintermeyer[6]).

Figura 3 Primeiro cromatograma analítico adquirido 
com o sistema cromatográfi co de Cremer e Prior, 
publicado na tese de Prior. A fase móvel foi hidrogênio 
e a fase estacionária foi carvão ativado. Os picos 
foram, respectivamente, ar e dióxido de carbono 
(modifi cado de E. Cremer[7]).

Figura 4 Separação de etileno e acetileno com fase 
estacionária de sílica, realizada por Müller. O primeiro 
(pequeno) pico foi ar. A fase móvel foi hidrogênio 
(modifi cado de  E. Cremer[7]).
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mios, incluindo o prêmio “Erwin Schrödinger” 
da Academia de Ciências Austríaca em 1970 e a 
primeira medalha “M.S. Twett” em 1974.
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trabalho de Prior foram apresentados em Linz 
em 1947 e publicados em 1951[10]. Um trabalho 
com os resultados de Müller foi também publi-
cado no mesmo ano[11]. Por outro lado, poucos 
pesquisadores demonstraram interesse em sepa-
rações na fase gasosa. Este fato foi comprovado 
pela falta de interesse demostrada quando, em 
1952, Cremer apresentou seu equipamento na 
exibição ACHEMA em Frankfurt am Main, 
Alemanha.

A Profa. Erika Cremer continuou na 
Universidade de Innsbruck após o fi m da guerra. 
Quando as condições melhoraram na universi-
dade, ela expandiu suas linhas de pesquisa para 
incluir a cromatografi a gás-líquido, entretanto 
continuou com a cromatografi a gás-sólido para 
determinações quali e quantitativas de gases e 
compostos voláteis e como ferramenta para estu-
dos das propriedades de diversos gases. Cremer 
foi promovida a professora titular em 1951 e 
recebeu o título de professora emérita em 1965 
na Universidade de Innsbruck. As suas contribui-
ções à cromatografi a gás-sólido e à cromatogra-
fi a em geral foram reconhecidas com vários prê-

Figura 5 Cromatogramas ilustrando as diferentes 
alturas de pico (e áreas do pico) com a injeção de 
diferentes quantidades de dióxido de carbono 
(modifi cado de E. Cremer[7]).
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Resumo

O biodiesel é quimicamente defi nido como ésteres monoalquílicos de ácidos graxos derivados de óleos 
vegetais, gorduras animais ou matérias graxas de descarte. O processo mais utilizado para a sua produção 
é a transesterifi cação catalisada em meio alcóolico alcalino na presença de um catalisador inorgânico. O 
controle de qualidade do biodiesel produzido é essencial para a sua utilização como combustível. Nesse 
sentido, a Agência Brasileira Nacional do Petróleo (ANP) sugere a utilização de diferentes métodos de 
ensaio, com o objetivo de cobrir todas as especifi cações de biodiesel industrial. A cromatografi a gasosa 
(GC) é a técnica de análise proposta para o controle de qualidade deste produto com a quantifi cação 
do glicerol livre e ligado. Este artigo discute os vários arranjos de métodos de cromatografi a em fase 
gasosa sugeridos pela legislação brasileira e propõe uma nova metodologia para mono, di e triglicerídeos, 
como uma extensão da Resolução da Agência Nacional de Petróleo nº 42. A metodologia desenvolvida 
apresentou excelentes resultados para as análises de glicerol ligado em amostras de óleos e biodiesel.

Palavras-chave
Biodiesel; controle de qualidade; HT-HRGC; legislação brasileira; acilgliceróis.

Direct determination of mono, di and triglycerides in biodiesel: a critical analysis 
of the methodology recommendes and suggestions for some experimental 
parameters of HT-HRGC, seeking stability and consistency of the measures

Abstract

Biodiesel is chemically defi ned as fatty acid mono-alkyl esters derived of vegetable oils, animal fats 
or discarded greases. Th e most commonly used process for its production is the based–catalysed 
transterifi cation in alcoholic alkaline medium in presence of inorganic catalyst. Th e quality control of the 
produced biodiesel is essential for its use as fuel. In this sense, the Brazilian National Agency of Petroleum 
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1 Introdução

Os derivados de óleos vegetais são substitu-
tos adequados para o óleo diesel por não reque-
rerem modifi cações nos motores e apresenta-
rem alto rendimento energético. Estes também 
apresentam um potencial promissor no mundo 
inteiro, não só pela sua enorme contribuição ao 
meio ambiente, com redução qualitativa e quan-
titativa dos níveis de poluição ambiental[1], mas 
também pela geração de energia renovável.

A alternativa mais viável de transformação 
dos óleos vegetais para gerar um combustível 
capaz de fazer funcionar um motor por compres-
são sem danifi cá-lo tem sido o biodiesel[2].

De um modo geral o biodiesel foi defi nido 
pela National Biodiesel Board como o derivado 
monoalquil éster de ácidos graxos de cadeia 
longa, proveniente de fontes renováveis como 
óleos vegetais ou gordura animal[3]. O processo 
mais referenciado para a produção de biodiesel 
é a transesterifi cação[4], que consiste na reação de 
um triglicerídeo com um álcool de cadeia curta, 
na presença de um catalisador. Como resultado, 
obtêm-se ésteres de ácidos graxos (biodiesel) e 
glicerina[5].

A transesterifi cação é composta de três rea-
ções consecutivas e reversíveis, nas quais são 
formados diglicerídeos e monoglicerídeos como 
intermediários[4] (reações i a iii da Figura  1). 
Apesar da estequiometria geral da equação 

requerer três mols do monoálcool (considerado 
o agente transesterifi cante) para cada mol de tri-
glicerídeo, a reversibilidade das reações i, ii e iii 
(Figura  1) exige um excesso de álcool no meio 
reacional para promover um aumento no rendi-
mento.

O biodiesel pode ser utilizado puro ou em 
misturas com o diesel convencional, em dife-
rentes proporções. As misturas podem receber 
denominações de acordo com os percentuais do 
biodiesel adicionados, como, por exemplo, B20 
para misturas contendo 20% em volume deste 
biocombustível, sendo atualmente usada a mis-
tura B5, ou seja, 5% de biodiesel em 95% de die-
sel mineral.

Para garantia da qualidade da mistura dos 
combustíveis diesel nos postos de abastecimento, 
o biodiesel utilizado na mistura deve ser moni-
torado em seus principais compostos constituin-
tes, quais sejam: glicerina, mono, di e triglice-
rídeos[6]. A determinação destes intermediários 
não somente indica a qualidade do produto fi nal, 
mas também a efi ciência do processo de produ-
ção.

A mais recente versão da norma brasileira 
publicada pela Agência Nacional de Petróleo 
(ANP) de nº 7 de 19 de março de 2008[7] sugere 
diferentes métodos de ensaios e limites de tole-
rância para especifi cação do biodiesel B100 

(ANP) suggest diff erent methods with objective to cover all specifi cations of industrial biodiesel. Gas 
chromatography is the analytical technique proposed for testing quality control of this product with the 
quantifi cation of free and bonded glycerol. Th is paper discusses the various arrangements of GC methods 
suggested by local legislation and proposes a new methodology for mono, di and triglycerides, as an 
extension of the resolution ANP 42. Th e developed methodology presented excellent results for bonded 
glycerol analyses in samples of oils and biodiesel.

Keywords
Biodiesel; process quality control; high temperature gas chromatography; Brazilian legislation; acylglycerols.
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(puro, ou seja, sem a diluição com diesel de 
petróleo); esta em total consonância com nor-
mas brasileiras ABNT NBR 14883 (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas)  –  Petróleo e 
produtos de petróleo  -  e internacionais como 
ASTM D 4057 (American Society for Testing 
and Materials)  –  Prática para amostragem de 
petróleo e produtos líquidos de petróleo - e EN/
ISO 5555 (Europée Normalisation/International 
Organization for Standardization) – Gorduras e 
óleos animais e vegetais – Amostragem.

A relação direta da diretriz da ANP com 
especifi cações estrangeiras para o biodiesel tem 
imposto várias difi culdades no que se refere a 
uma especifi cação de um padrão de qualidade 
nacional ou internacional que cubra a grande 
diversidade do biodiesel. Entre as principais, uma 
está relacionada aos métodos de análise reco-
mendados como referência, uma vez que norma 

alemã (DIN  –  Deutsches Institut für Normung) 
que utiliza tais métodos é específi ca para ésteres 
metílicos do óleo de canola.

Experimentalmente é possível demonstrar 
que os métodos utilizados para atestar a quali-
dade do biodiesel metílico oriundo do óleo de 
canola como fontes de matéria-prima não são 
adequados para analisar o biodiesel de uma 
gama de outras fontes para a produção de bio-
diesel. Por exemplo, os métodos de análise pro-
postos que utilizam a técnica de cromatografi a 
em fase gasosa para determinar o teor de álcool, 
ésteres totais e de glicerol livre e ligado, não são 
tecnicamente adequados para analisar diferentes 
produtos, pois, sob as condições experimentais 
estabelecidas no método (programação de tem-
peratura e mecanismos de análise quantitativa), 
dependendo da fonte da matéria-prima, pode 
haver sobreposição de picos de eluição, causando 

Figura 1 Reações envolvidas na transesterifi cação de triglicerídeos.
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interferências na avaliação quantitativa de mono, 
di e triglicerídeos. Observações como estas suge-
rem que as condições experimentais sejam ini-
cialmente ajustadas e/ou otimizadas e posterior-
mente validadas com produtos que apresentem 
diferentes complexidades.

Neste sentido, entendemos que muitas das 
alterações estabelecidas na revisão atual da ANP 
estão voltadas para especifi cações de oleaginosas 
predominantes no Brasil e que podem ser utiliza-
das para produção de biodiesel. No nosso enten-
dimento, alguns dos ajustes realizados na especi-
fi cação parecem apropriados; entretanto alguns 
parâmetros instrumentais do sistema croma-
tográfi co estabelecidos nos métodos propostos 
que quantifi cam vários compostos não são ade-
quados, além de alguns limites de quantifi cação 
terem sido propostos sem fundamentação teó-
rica ou mesmo experimental que os justifi quem.

O presente artigo visa contribuir com pro-
váveis mudanças na metodologia de referência 
como base auxiliar na especifi cação do produto e 
auxílio na melhoria da fi scalização deste.

A Tabela 1, extraída da tabela Especifi cações 
do Biodiesel do documento da ANP[7], mostra 
apenas os ensaios que utilizam a técnica de cro-
matografi a em fase gasosa. Com estes métodos, 

é possível determinar a soma de glicerina livre 
e total na forma de mono, di ou triglicerídeos 
durante o processo de esterifi cação. Os ensaios 
que utilizam esta técnica são de grande impor-
tância na especifi cação do biodiesel. Ambas as 
metodologias, EN 14105[8] e ASTM D6584[9], 
quantifi cam o conteúdo de acilgliceróis pelas 
bandas dos picos sem diferenciar adequada-
mente mono e diglicerídeos de ésteres metílicos 
de ácidos graxos e outros. Cumpre aqui salientar 
que, atualmente, devido à utilização de colunas 
capilares de tubo aberto, o termo utilizado é cro-
matografi a gasosa de alta resolução (HRGC), que 
é mais efi caz na determinação da composição de 
biodiesel por apresentar exatidão, sensibilidade, 
alta efi ciência e rapidez na obtenção dos resul-
tados[10].

Uma das variáveis mais importantes da 
HRGC é a temperatura usada nas várias etapas 
experimentais, quais sejam: no dispositivo inje-
tor responsável pela volatilização do extrato da 
amostra (biodiesel diluído); da coluna de sepa-
ração, devido à estabilidade da fase estacioná-
ria; e do detector de ionização em chama para 
evitar possível condensação das porções sepa-
radas no bico do queimador. Quando se utili-
zam altas temperaturas, se dá a denominação de 
Cromatografi a Gasosa de Alta Resolução a Altas 

Tabela 1 Especifi cações para o biodiesel B100 no Brasil (ANP nº 7) - Portaria 255[7].

Característica Unidade Limite
Método

ABNT NBR ASTM D EN/ISO

Teor de éster % massa 96,5 15342 - EN 14103

Glicerina livre, máx. % massa 0,02 15341 6584 EN 14105

EN 14106 

Glicerina total, máx. % massa 0,25 15344 6584 EN 14105 

Mono, di, triacilgliceróis % massa Anotar 15342

15344 

6584 EN 14105 

Metanol ou Etanol, máx. % massa 0,20 15343 - EN 14110 

Nota: A palavra anotar no limite para mono, di e triacilgliceróis signifi ca que não existe um limite máximo especifi cado, o 
valor deve apenas estar dentro do limite de glicerina total (glicerina livre + mono, di e triacilgliceróis), portanto o valor obtido 
deve apenas ser anotado.
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Temperaturas (HT-HRGC), que na análise de 
biodiesel é fundamental, devido às característi-
cas do produto. Quando se utiliza a HT-HRGC, 
as maiores limitações são a estabilidade da fase 
estacionária e o material que recobre o capilar.

O objetivo deste trabalho foi explorar todo o 
potencial da técnica HT-HRGC para a determi-
nação de mono, di e triglicerídeos do biodiesel 
etílico e metílico, usando como fonte de matéria-
-prima o óleo de soja, além de discutir os princi-
pais parâmetros instrumentais para este ensaio. 
Os dados aqui obtidos visam dar maior consis-
tência e ferramenta tanto como base para defi ni-
ção da especifi cação do produto como fornecer 
dados para otimização do processo, que poderão 
ser utilizados por uma gama de matérias-primas.

2 Experimental

Para o desenvolvimento da metodologia 
analítica de análise direta de mono, di e trigli-
cerídeos em amostras de biodiesel, é importante 
ressaltar que se partiu do pressuposto de que o 
biodiesel esteja dentro das especifi cações brasi-
leiras (estabelecidas pela ANP), para, posterior-
mente, ser fortifi cada com adição de padrões. 
Para isso, neste trabalho, também foi produzido 
biodiesel metílico e etílico com aproximada-
mente 100% de pureza.

2.1 Produção de biodiesel

O biodiesel de óleo de soja refi nado (Cargill, 
Mairinque, Brasil) foi produzido por transeste-
rifi cação catalisada por base. Um resumo deste 
procedimento é apresentado a seguir:

Aqueceram-se, com agitação magnética 
moderada (agitador magnético, Fanem, São 
Paulo, Brasil), 20 mL de óleo vegetal. Quando a 
temperatura atingiu 60 °C, foram adicionados a 
10 mL de solução 2% de NaOH (Mallinckrodt, 
Xalostoc, México) em etanol anidro (J. T. Baker, 

Phillipsburg, USA) ou 8  mL de solução 2% 
de NaOH em metanol secado (J. T. Baker, 
Phillipsburg, USA). A mistura foi mantida 
durante 30 minutos, sempre a 60 °C e com agita-
ção mecânica constante (200 rpm). Em seguida, 
a mistura foi transferida para um funil de sepa-
ração, e observou-se a formação de duas fases. 
Deixou-se decantar durante 24 horas. Logo após 
as 24 horas, descartou-se a fase inferior (fase inor-
gânica), composta de glicerol, sabões, excesso de 
base e álcool, mais densa e mais escura, e lavou-
-se a fase superior (fase orgânica), menos densa 
e mais clara, contendo ésteres com água acidifi -
cada (ácido acético 0,05 mol L–1 (Mallinckrodt, 
Xalostoc, México) quente (aproximadamente 
70  °C). Lavou-se a solução com um volume de 
água acidifi cada de aproximadamente três vezes 
o volume de óleo inicial utilizado. Verifi cou-se 
o pH da solução com papel indicador (Merck, 
Darmstadt, Alemanha). As lavagens aquosas 
a quente de ácido proporcionam a retirada de 
impurezas e a ausência do catalisador básico foi 
confi rmada através da medida do pH da solu-
ção, a qual deve estar neutra. A solução, após ser 
lavada, foi aquecida a 100 °C durante 60 minutos 
para eliminação de água e álcool. Como última 
etapa do procedimento, seguiu-se a fi ltragem 
da amostra. Esta transesterifi cação foi realizada 
segundo uma adaptação do método descrito por 
Christie[11].

O óleo de soja utilizado para realização da 
reação de transesterifi cação foi o óleo de soja 
refi nado. O emprego de óleo de soja refi nado 
elimina o efeito causado pelos componentes não 
glicerídicos, presentes nos óleos vegetais não 
refi nados, sobre o rendimento da reação de tran-
sesterifi cação[12].

Observou-se que no momento da ocorrên-
cia da reação há uma brusca mudança na cor 
da mistura, sendo esta escurecida e, logo após, 
retornando à coloração inicial. Normalmente a 
alcoólise alcalina de óleos vegetais é conduzida 
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a temperatura próxima do ponto de ebulição do 
álcool e a temperatura está correlacionada com 
o tempo de reação[13]. Temperaturas de reação 
acima de 60  °C devem ser evitadas, pois estas 
tendem a acelerar a saponifi cação dos glicerídeos 
pelo catalisador alcalino antes da completa alco-
ólise. Logo, a temperatura de aproximadamente 
60 °C foi adotada de modo a se obter uma con-
versão satisfatória de ésteres, não ultrapassando 
a temperatura do ponto de ebulição dos álcoois.

Todos os ensaios foram realizados em tripli-
cata.

Os óleos vegetais utilizados como matéria-
-prima para a produção de biodiesel foram pre-
viamente analisados por HRGC para determina-
ção da composição de triglicerídeos presentes.

A conversão das reações também foi ava-
liada por HRGC, para confi rmação de que ape-
nas ésteres foram formados.

2.2 Identificação da composição dos 
óleos vegetais

Realizaram-se as análises cromatográfi cas 
de óleo de soja na concentração de 1,0 mg mL–1 
em n-hexano (Merck, Darmstadt, Alemanha). 
Para as análises, utilizou-se um Cromatógrafo 
a Gás Shimadzu modelo GC-2010 (Shimadzu, 
Kyoto, Japão) equipado com um detector de 
ionização de chama FID a 380  °C e um injetor 
split a 360 °C. Utilizou-se um volume de injeção 
de 1 μL para uma razão de split de 1:30. Foram 
utilizados N2 como gás auxiliar e hidrogênio 
como gás de arraste a uma velocidade linear 
média de 60 cm s–1. Utilizaram-se colunas apola-
res NST-5-HT (5%fenil, 95%metilpolisiloxano) 
com dimensões (10  m × 0,25  mm × 0,08 μm), 
mantendo-se a temperatura do forno isotérmica 
a 350 °C.

A identifi cação dos picos foi realizada por 
meio de comparação de padrões analíticos nas 
mesmas condições cromatográfi cas das análises. 

Todas as análises foram realizadas em quintupli-
cata, e calculados o valor da média das medidas 
e o desvio padrão.

2.3 Análises das amostras de biodiesel 
produzidas

A análise de mono, di e triglicerídeos por 
HRGC foi utilizada para verifi car a conversão 
fi nal do óleo em ésteres.

Realizaram-se as análises cromatográfi cas 
dos produtos das transesterifi cações metílicas 
e etílicas em catálise básica na concentração 
de 1,0  mg/mL. Para as análises, foram utiliza-
dos um Cromatógrafo a Gás Shimadzu modelo 
GC-2010 (Shimadzu, Kyoto, Japão) equipado 
com um detector de ionização de chama FID a 
380  °C e um injetor split a 360  °C. Utilizou-se 
um volume de injeção de 1 μL para uma razão 
de split de 1:30. Foram utilizados N2 como 
gás auxiliar e hidrogênio como gás de arraste 
a uma velocidade linear média de 60  cm s–1. 
Utilizaram-se colunas apolares NST-5-HT (5% 
fenil, 95% metilpolisiloxano) com dimensões 
(10 m × 0,25 mm × 0,08 μm) e programação de 
temperatura descrita na Tabela 2.

A identifi cação dos picos foi feita com 
base na comparação com tempo de retenção de 
padrões analíticos nas mesmas condições croma-
tográfi cas das análises.

2.4 Preparação das amostras para 
análise do desenvolvimento da 
metodologia de análise

Foram preparadas soluções contendo 
1,0  mg  mL–1 de biodiesel de soja em n-hexano 
e também soluções de 10  mg de biodiesel 
de soja fortifi cadas com 1  mg de monoleína 
(Sigma-Aldrich, Saint Louis, EUA), dioleína 
(Sigma-Aldrich, Saint Louis, EUA), trioleína 
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(Sigma-Aldrich, Saint Louis, EUA) e tricaprina 
(Sigma-Aldrich, Saint Louis, EUA) em 10 mL de 
n-hexano.

2.5 Desenvolvimento da metodologia 
para análise por HRGC

Com o objetivo de aperfeiçoar a metodo-
logia de análise de glicerol livre, mono, di e tri-
glicerídeos, modifi cações foram realizadas no 
método normalizado pela ANP nº 42 para este 
tipo de análise.

Para obtenção dos cromatogramas, foram 
utilizados um cromatógrafo a Gás Shimadzu 
modelo GC-2010 (Shimadzu, Kyoto, Japão) 
equipado com um detector de ionização de 
chama FID a 370 °C e um injetor a 350 °C. As 
injeções foram realizadas por introdução mecâ-
nica e o volume de injeção correspondeu a 1 μL. 
Utilizaram-se N2 como gás auxiliar e hidrogê-
nio como gás de arraste a uma velocidade linear 
média de 22,5 cm s–1. Utilizou-se coluna apolar 
NST-5-HT (5% fenil, 95% metilpolisiloxano) 
com dimensões (30  m × 0,25  mm × 0,1 μm) e 
utilizou-se também programação de tempe-
ratura com diferentes taxas de aquecimento e 
introdução de amostra em dois diferentes modos 

de injeção. As amostras introduzidas foram de 
biodiesel de soja metílico e etílico normal e for-
tifi cado.

Foram testados para uma mesma progra-
mação de temperatura (Tabela  3) os seguintes 
modos de introdução de amostra: splitless com 
tempo de equilíbrio de 1 minuto; e uma razão de 
split de 1:10 e modo de introdução de amostra: 
split com razão de 1:10. Posteriormente, com o 
melhor resultado obtido para a introdução da 
amostra, foi realizada uma série de programa-
ções de temperaturas de forno diferentes e obtido 
o resultado considerado satisfatório.

A identifi cação dos picos foi feita com 
base na comparação com tempo de retenção de 
padrões analíticos e a quantifi cação por padroni-
zação interna e externa. Também nessa etapa, as 
análises foram realizadas em quintuplicata.

2.6 Parâmetros analisados para a 
avaliação do desempenho da 
metodologia – Parâmetros de 
Validação

O processo de validação de um método veri-
fi ca, por meio de estudos laboratoriais, se suas 
características de desempenho estão de acordo 

Tabela 2 Programação de temperatura do forno da coluna para análises do biodiesel produzido.

Programação de temperatura do forno da coluna

Temperatura Inicial 150 °C Permanência de 10 minutos

Rampa 1 10 °C/min até 200 °C Permanência de 5 minutos

Rampa 2 7 °C/min até 260 °C

Rampa 3 5 °C/min até 297 °C Permanência de 2 minutos

Rampa 4 5 °C/min até 370 °C Permanência de 5 minutos

Tabela 3 Programação de temperatura do forno da coluna, para análise do modo de introdução de amostras.

Programação de temperatura do forno da coluna

Temperatura Inicial 50 °C Permanência de 1 minuto

Rampa 1 15 °C/min até 180 °C

Rampa 2 7 °C/min até 230 °C

Rampa 3 30 °C/min até 380 °C Permanência de 10 minutos
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com as especifi cações apresentadas para a inten-
ção do uso dos resultados analíticos. Assim, as 
características de desempenho determinadas 
foram: estudo da linearidade do método e pre-
cisão[14].

As faixas lineares foram estabelecidas pelo 
método ASTM D 6584. Cada nível de concentra-
ção foi injetado 3 vezes no sistema cromatográ-
fi co desenvolvido neste trabalho. A linearidade 
do método para cada composto foi avaliada pelo 
coefi ciente de determinação (r2), após a constru-
ção da curva analítica.

2.6.1 Curva analítica, linearidade e 
determinação da quantidade de 
mono, di e triglicerídeos

Foram preparadas soluções estoque de 
padrão interno e das substâncias de referência 
em balões volumétricos de 10  mL como apre-
sentadas na Tabela  4. O volume foi ajustado 
com n-hexano. O padrão de tricaprina foi uti-
lizado como padrão interno, e monoleína, dio-
leína e trioleína foram usadas como substâncias 

de referência para mono, di e triglicerídeos. 
Posteriormente foi montada a curva analítica 
usada para quantifi cação dos acilgliceróis com 
as 5 soluções descritas na Tabela 5 pela transfe-
rência dos volumes específi cos a um frasco de 
10  mL, adicionando-se, no fi nal, aproximada-
mente 8  mL de n-heptano. As soluções foram 
analisadas em triplicata seguindo as condições 
cromatográfi cas do método desenvolvido.

2.6.2 Precisão

A precisão do método foi avaliada devido 
às modifi cações ocorridas na programação de 
temperatura, forma de injeção e preparo das 
amostras para amostras de biodiesel metílico e 
etílico de óleo de soja. Sua avaliação foi realizada 
com os cinco níveis de calibração por meio da 
contaminação da amostra com os padrões. As 
injeções foram realizadas em triplicata. Esse pro-
cedimento foi efetuado em diferentes dias para a 
avaliação da precisão intermediária. A precisão 
foi expressa por meio do desvio padrão relativo.

Tabela 4 Tabela de soluções estoque.

Composto da Solução Estoque Massa (mg)

Monoleína (1-Mono [cis-9-octadecenoil]-rac-glicerol) 50

Dioleína (1,2 – Di [cis-octadecenoil]glicerol) 50

Trioleína (1,2,3 – Tri [cis-octadecenoil]glicerol) 50

Tricaprina (1,2,3 – tridecanolilglicerol) 80

Tabela 5 Tabela de diluições das soluções padrão da curva analítica para quantifi cação de mono, di e 
triglicerídeos.

Soluções estoque
Volumes de soluções estoque (μL)

Níveis da Curva 1 2 3 4 5

Monoleína 20 50 100 150 200

Dioleína 10 20 40 70 100

Trioleína 10 20 40 70 100

Tricaprina 100 100 100 100 100
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2.7 Aplicações

Amostras de biodiesel de diferentes fontes 
apresentam também diferentes ésteres e, se a rea-
ção não for completa, apresenta mono, di e trigli-
cerídeos, por isso, amostras de biodiesel comer-
cial metílico de óleo de milho e palma foram 
testadas, visando provar a aplicação do método 
a diversas amostras de biodiesel. Foram prepara-
das soluções na concentração de 1,0 mg mL–1 em 
n-hexano das amostras. Todas as análises foram 
realizadas em triplicata e calculados o valor da 
média das medidas e o desvio padrão.

3 Resultados e discussão

A determinação cromatográfi ca da fonte 
de matéria-prima usada mostrou que não havia 
outros compostos além dos triglicerídeos, o que 
demonstra a pureza do óleo utilizado. Desta 
forma, podemos inferir que todo e quaisquer 
outros compostos que possam estar presentes 
após a reação de transesterifi cação são oriundos 
do processo e não do óleo utilizado. Ainda, a alta 
pureza da fonte induz a um maior rendimento da 
reação que foi demonstrado na excelente conver-
são obtida dos triglicerídeos em ésteres metílicos 
e etílicos, próximos de 100%. Desta forma, os 
biodíeseis obtidos pela conversão do óleo de soja 
podem ser considerados padrões para o método 
proposto.

Para confi rmação da taxa de conversão e 
ausência de glicerídeos nas amostras de biodie-
sel, foi utilizada mistura padrão de referência 
contendo mono, di e triglicerídeos para obter 
o tempo de retenção dos compostos (Figura 2). 
Em seguida, foram injetadas amostras de biodie-
sel produzidas no laboratório, representadas pelo 
cromatograma da Figura  3, que demonstra um 
biodiesel metílico do óleo de soja.

Uma das principais variáveis instrumentais 
da técnica analítica é a introdução da amostra de 
biodiesel. O método recomentado pelas meto-
dologias EN 14105[8] e ASTM D6584[9] utiliza a 
injeção a frio cool-on-column. Entretanto, existe 
outro arranjo do injetor denominado split/spli-
tless. Na forma de introdução de amostra na 
coluna denominada Injeção com Divisão (split 
injection) um grande volume é introduzido em 
um fl uxo elevado de gás de arraste e, após eva-
poração, a mistura é dividida em duas porções 
(usualmente diferentes), das quais a menor é 
injetada na coluna. Em alguns casos, a amostra 
é uma solução diluída. Neste caso, usualmente 
a amostra é introduzida sem Divisão (splitless), 
a despeito da sobrecarga que irá produzir na 
coluna. Tanto no método de injeção com divisão 
de fl uxo (split) quanto naquele sem divisão (spli-
tless) a amostra á vaporizada em uma superfície 
quente e então transferida para a coluna pelo gás 
de arraste. Uma injeção, na qual a amostra con-
densada é colocada diretamente dentro da coluna 
não aquecida e lá se dissolve na fase líquida, é 
denominada Injeção na Coluna (on-column injec-
tion)[15]. No método de injeção on-column para 
colunas capilares de reduzido diâmetro interno, 
é requerido o uso de uma pré-coluna com diâme-
tro interno maior (aproximadamente 0,53 mm), 
para que o excesso de amostra introduzido não 
sobrecarregue a coluna analítica, sendo isto uma 
desvantagem do método. Por isso, os métodos 
de introdução de amostras split e splitless foram 
testados neste trabalho com o objetivo de obter 
uma metodologia de análise mais vantajosa.

É possível concluir pela resolução dos cro-
matogramas obtidos, que o modo de introdu-
ção de amostras splitless apresentou melhores 
resultados, ou seja, componentes minoritários 
presentes nas amostras podem ser mais bem 
identifi cados, quando comparado com o modo 
de introdução split. Portanto, splitless foi utili-
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zado neste trabalho na metodologia de análise 
de biodiesel, em contraposição à injeção cool-on-
-column do método recomendado.

Outra variável instrumental importante é a 
temperatura usada no forno. Os métodos reco-
mendam a utilização de programação de tempe-
ratura apresentada na Tabela 3.

Utilizando a programação de temperatura 
preconizada pelos métodos de referência, foi 
possível observar baixa efi ciência das separações 
obtidas principalmente no que diz respeito a 
separações dos triglicerídeos e dos diglicerídeos 
(Figura 4). Dessa forma, foi necessário determi-
nar uma nova programação visando ganho de 
efi ciência, para tanto, várias rampas foram tes-
tadas, obtendo-se como uma melhor programa-

ção para a análise simultânea de ésteres, mono, 
di e triglicerídeos a programação indicada na 
Tabela 6.

Para certifi car que a nova rampa de tempe-
ratura pode ser utilizada para qualquer tipo de 
amostra de biodiesel, foi adicionada uma alíquota 
de mistura de padrão contendo os glicerídeos 
em uma amostra de biodiesel metílico de soja. 
O cromatograma obtido é mostrado na Figura 5. 
Neste cromatograma, é possível observar que a 
ordem de eluição de mono, di e triglicerídeos 
está relacionada ao número de carbonos. Assim, 
aqueles com o mesmo número de carbonos, 
mas saturados ou insaturados, são tecnicamente 
separados, sendo que os insaturados eluem pri-
meiro. A banda de retenção para a identifi cação 
e quantifi cação dos ésteres na amostra de biodie-
sel foi estabelecida de 15 a 30 minutos, para os 

Figura 2 Cromatograma de mistura (0,5 mg mL–1 em n-hexano) contendo monoglicerídeos (MAGs), diglicerídeos 
(DAGs) e triglicerídeos (TAGs). Na fi gura é indicada também a banda de tempo de retenção dos ésteres metílicos 
de ácidos graxos (FAMEs). T50 são os triglicerídeos com 50 átomos de carbono (excluindo os carbonos da cadeia 
de glicerol), T52 são os triglicerídeos com 52 átomos de carbono na cadeia, T54 triglicerídeos com 54 átomos de 
carbono na cadeia e T56 triglicerídeos com 56 átomos de carbono na cadeia.
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Figura 4 Cromatograma do biodiesel de soja fortifi cado utilizando a programação de temperatura de forno da 
ASTMD 6584.

Figura 3 Cromatograma do biodiesel metílico de soja. FAMES (Ésteres Metílicos de Ácidos Graxos); MAGs 
(Monoglicerídeos); DAGs (Diglicerídeos) e TAGs (Triglicerídeos).
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monoglicerídeos foi de 35 a 42 minutos, para os 
diglicerídeos de 45 a 55 minutos e para os trigli-
cerídeos de 57 a 75 minutos.

Com as variáveis de introdução de amostra 
e da rampa de temperatura defi nidas, foi possível 
assegurar a eluição de todos os constituintes das 
amostras com picos bem defi nidos e estabilidade 
da linha de base. O método proposto permitiu 
obter curva analítica para a quantifi cação de 
mono, di e triglicerídeos com boa repetibilidade 
para todos os níveis de calibração que apresen-
tou coefi ciente de regressão maior que 0,997 para 
todos os compostos, resultando em excelente 
linearidade. A precisão obtida mostrou desvio 
padrão relativo abaixo de 10%. Portanto, como 

observado na fi gura 5,o método proposto separa 
efi cientemente todos os mono, di e triglicerídeos, 
sem coeluições, além de separar os ésteres dos 
demais compostos. Pelas características analíti-
cas demostradas pelo método proposto, este foi 
escolhido para controle de qualidade do biodie-
sel.

Para o cálculo do percentual (m/m) da 
quantidade de mono, di e triglicerídeos presente 
nas amostras de biodiesel, foi utilizada a Equação 
sugerida pelo método ASTM D6584 que é mos-
trado na Equação 1.

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎢ ⎥= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

g
pi

pi

A
G a b M

A m
100

 
(1)

Tabela 6 Tabela de programação de temperatura otimizada para análise de ésteres, mono, di e triglicerídeos 
em amostras de biodiesel.

Programação de temperatura da coluna

Temperatura inicial 50 °C Permanência de 3 minutos

Rampa 1 7 °C/min até 200 °C Permanência de 5 minutos

Rampa 2 5 °C/min até 297 °C Permanência de 2 minutos

Rampa 3 5 °C/min até 360 °C Permanência de 15 minutos

Figura 5 Cromatograma do biodiesel de soja fortifi cado utilizando a programação de temperatura de forno 
da Tabela 6.
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Onde G é o conteúdo em percentagem (m/m) dos 
glicerídeos individuais na amostra de biodiesel; 
Ag a área do pico dos glicerídeos individuais; Api 
a área do pico do padrão interno; Mpi a massa do 
padrão interno em mg; m a massa da amostra em 
mg; a a inclinação (coefi ciente angular) da fun-
ção de calibração dos mono, di e triglicerídeos; e 
b é o intercepto (coefi ciente linear) da função de 
calibração dos mono, di e triglicerídeos.

Algumas diferenças foram notadas em rela-
ção ao método ofi cial, porque este não apresenta 
uma programação de temperatura sufi ciente para 
a separação dos picos, o que impede a integração 
destes. Isto mostra quão importante é uma com-
pleta e efi ciente eluição de todos os componen-
tes da amostra para a obtenção de uma análise 
de boa qualidade. O método proposto consegue 
separar os monoglicerídeos e diglicerídeos dos 
ésteres de cadeia longa, evitando assim maiores 
ou menores estimativas nas análises quantitati-
vas.

O método proposto neste trabalho serve 
como sugestão para alteração dos parâmetros 
instrumentais do método da norma ASTM 6584 
da ANP nº 42, o qual se mostrou ser mais efi -
ciente para análises de mono, di e triglicerídeos. 
O método proposto foi aplicado com sucesso 
para análises de biodíeseis de soja com catálise 
básica metílica e etílica além de análises de bio-
diesel de milho e palma. Portanto, ótimos resul-
tados foram encontrados, demonstrando que seu 
objetivo, ou seja, a otimização de metodologia 
analítica para determinação de óleos e seus deri-
vados, foi atingida.

4 Conclusões

Um grande número de estudos sobre reações 
de transesterifi cação com diferentes óleos vege-
tais pode ser encontrado na literatura, porém 
poucos esforços têm sido feitos no sentido de 

identifi car subprodutos como mono, di e trigli-
cerídeos nas amostras de biodiesel. Os resultados 
das análises utilizando a metodologia indicada 
pela ANP nº 42 e, mais recentemente, ANP nº 7 
indicaram que há a necessidade de aprimorar os 
métodos de controle de qualidade do biodiesel 
no que diz respeito a análises de glicerina ligada.

Com o aumento da efi ciência de separação 
obtido com as modifi cações instrumentais e que 
resultam em maior resolução cromatográfi ca, foi 
possível a determinação dos subprodutos da rea-
ção de transesterifi cação. Os resultados obtidos 
neste trabalho permitem, assim, concluir que a 
técnica HRGC empregando o método proposto 
corresponde a uma excelente alternativa para 
realizar a determinação de mono, di e triglice-
rídeos em controle de qualidade de biodiesel 
metílico e etílico do óleo de soja além de palma 
e milho.
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Resumen

La determinación de fósiles químicos (biomarcadores) en el petróleo constituye un reto analítico 
formidable, porque requiere la detección y la cuantifi cación de moléculas específi cas, presentes en 
cantidades a nivel de trazas, en mezclas de hidrocarburos altamente complejas. En este artículo, se 
resaltan algunos resultados de importancia para la geoquímica orgánica, que han sido posibles gracias al 
uso de la espectrometría de masas como sistema de detección, altamente sensible y selectivo, en conjunto 
con la alta resolución que alcanzan la cromatografía de gases monodimensional y la cromatografía 
de gases completa (GC × GC). Se han seleccionado ejemplos representativos de estudios recientes de 
biomarcadores en la geoquímica ambiental y en la geoquímica del petróleo.

Palavras- chave
Cromatografía de gases; GC-MS; espectrometría de masas tándem; SIM; MRM; biomarcadores.

Gas chromatography – mass spectrometry as a highly selective 
tool to characterize chemical fossils in petroleum

Abstract

Petroleum molecular fossil (biomarker) determination constitutes a formidable analytical challenge, 
because it demands detecting and quantifying specifi c trace-level molecules within highly complex 
hydrocarbon mixtures. Th is article highlights certain results of importance to organic geochemistry, 
which have been possible thanks to the use of mass spectrometry as a highly sensitive and selective 
detection system, in conjunction with the high resolution provided by one-dimensional or comprehensive 
(GC × GC) gas chromatography. Representative examples of recent biomarker studies in petroleum and 
environmental geochemistry have been selected.

Keywords
Gas chromatography; GC-MS; tandem mass spectrometry; SIM; MRM; biomarkers.
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presentes en bacterias (hopanos)[5]. Los esteranos 
provienen de los esteroles de eucariotas[6]. Este 
campo de investigación ha sido bastante activo, y 
hoy se dispone de una caracterización detallada 
de muchos biomarcadores, su conexión con las 
moléculas precursoras y la relación entre los 
eventos geológicos y las transformaciones quí-
micas observadas[7]. Th e Biomarker Guide, un 
libro publicado por Peters y Moldowan en 1993 y 
del cual hay una 2a edición, es el libro de referen-
cia principal en este campo, pues contiene tanto 
la descripción estructural de los biomarcadores, 
como los métodos para su análisis y la informa-
ción de carácter geoquímico que portan[8].

Las ciencias de separación han jugado un 
papel fundamental en las investigaciones y las 
aplicaciones sobre biomarcadores del petróleo, ya 
que proveen la capacidad para identifi car y cuan-
tifi car componentes minoritarios (biomarcado-
res) en mezclas sumamente complejas (petróleo 
y sus fracciones). La principal herramienta ana-
lítica ha sido la cromatografía de gases acoplada 
a espectrometría de masas. Para muchas aplica-
ciones de clasifi cación de crudos o sus fraccio-
nes o comparaciones entre crudos, es posible 
alcanzar resultados satisfactorios con la croma-
tografía de gases monodimensional, apoyada 
en la selectividad, que se logra con la técnica de 
monitoreo de ion(es) seleccionado(s), SIM (por 
sus siglas en inglés, Selected Ion Monitoring). 
Sin embargo, estudios más detallados requieren 
niveles superiores de resolución y especifi cidad. 
En unos casos, se ha recurrido a la cromatografía 
completa y a la espectrometría de masas de alta 
resolución. En otros casos, se  ha aprovechado 
la alta especifi cidad, que proporcionan algunos 
modos de operación de espectrómetros tándem, 
por ejemplo, el triple cuadrupolo (QqQ). Los 
artículos de revisión de este tema, escritos por 
Simoneit[9] y por Medeiros y Simoneit[10], ofre-
cen una visión amplia de los tipos de biomarca-

1 Introducción

En la formación del petróleo, como resultado 
del aumento de temperatura y presión durante el 
enterramiento de material vegetal y animal, las 
biomoléculas sufren transformaciones químicas 
diversas por degradación microbiana, polimeri-
zación y/o condensación. El resultado general es 
una mezcla de sustancias de alto peso molecular 
que, en conjunto, se denomina querógeno. Su 
fracción soluble en solventes orgánicos se conoce 
como bitumen y constituye, eventualmente, la 
fuente de petróleo y gas natural[1]. En estudios 
realizados en la década de los 60 sobre las trans-
formaciones de las biomoléculas hacia la mezcla, 
que se conoce como petróleo, se buscaron rela-
ciones moleculares “precursor – producto”[2]. Se 
encontraron varios tipos de moléculas, llamadas 
“fósiles químicos”, marcadores biológicos o bio-
marcadores, que poseen una relación bastante 
estrecha con sus precursores biológicos, por 
tener una estructura molecular casi inalterada, o 
con diferencias, que pueden ser explicadas por 
ciertos mecanismos químicos, y que, a su vez, 
proporcionan información sobre diversos pro-
cesos geológicos[3]. Según su naturaleza química, 
dentro de los biomarcadores reportados en la 
literatura científi ca, se distinguen alcanos linea-
les y ramifi cados, isoprenoides, sesquiterpenos, 
diterpenoides, terpanos tricíclicos y tetracíclicos, 
esteranos, hidrocarburos aromáticos y porfi ri-
nas, entre otros[4].

Una clase importante de fósiles moleculares 
la conforman los biomarcadores terpenoides, 
que comparten al isopreno (C5), como unidad 
estructural, y cuyas rutas biosintéticas poseen 
características afectadas por eventos evolutivos, 
tales como la presencia o no de oxígeno mole-
cular. Múltiples investigaciones han establecido 
que los hidrocarburos triterpanos pentacíclicos, 
con 27  –  35 átomos de carbono, son los rema-
nentes de polioles de estructuras moleculares 
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menos, pero contienen, sin embargo, caracterís-
ticas distintivas del crudo, que permiten identi-
fi car su origen. Este uso de los biomarcadores, 
para investigar fuentes de hidrocarburos, se 
ilustra en el trabajo de Scholz-Böttcher y cola-
boradores[12], quienes, al identifi car y cuantifi car 
biomarcadores, pudieron distinguir 3 grupos de 
hidrocarburos contaminantes, según sus fuen-
tes, en sedimentos superfi ciales recogidos en la 
costa del sur del Golfo de México. Además de 
hidrocarburos constituyentes de combustibles 
fósiles comerciales, se hallaron distribuciones de 
biomarcadores de una fi ltración asfáltica cono-
cida en la zona, superpuestas con biomarcadores 
resultantes de perforaciones realizadas en depó-
sitos del Cretácico al Terciario. La capacidad de 
distinguir estos 3 orígenes entre la mezcla com-
pleja de hidrocarburos hallada, descansa en la 
posibilidad de diferenciar las señales correspon-
dientes a los biomarcadores entre una gran can-
tidad de señales cromatográfi cas. Esto es posible 
con la técnica GC-MS, por una parte, gracias al 
uso de columnas cromatográfi cas capilares, que 
permiten una resolución cromatográfi ca alta y, 
por otra parte, por la operación del espectróme-
tro de masas en el modo de adquisición SIM[13], 
que constituye un fi ltro altamente selectivo de los 
iones característicos, formados en la cámara de 
ionización.

El petróleo y sus fracciones son mezclas 
complejas en cuyos perfi les cromatográfi cos, 
normalmente, hay regiones denominadas UCM 
(por sus siglas en inglés, Unresolved Complex 
Mixture), que involucran una cantidad grande 
de picos cromatográfi cos no resueltos (coelu-
ción). La región, que se presenta expandida en 
la Figura  1, contiene un perfi l cromatográfi co 
obtenido con la técnica GC-MS en modo de bar-
rido completo (full scan) del intervalo de masas 
entre m/z 40 y 400, para la fracción de saturados 
del extracto de una muestra de esquistos de la 

dores y las técnicas cromatográfi cas usadas para 
su caracterización. En las siguientes secciones, 
se presentan ejemplos recientes de aplicacio-
nes de las técnicas GC-MS, GCxGC-MS/TOF y 
GC-MS/MS, para determinar biomarcadores en 
el petróleo o en sus fracciones.

2 La información selectiva de la 
técnica GC-MS/SIM

Aunque gran parte de las investigaciones 
sobre biomarcadores han sido motivadas por 
su relevancia para la exploración del petróleo, 
su uso se  ha extendido a la geoquímica orgá-
nica en general, y se  ha encontrado un campo 
importante de aplicación en estudios de geoquí-
mica ambiental. La identifi cación de biomarca-
dores y su cuantifi cación por técnicas GC-MS 
permiten calcular cocientes entre biomarcado-
res, que han mostrado ser bastante estables, y 
se han usado en estudios de impacto ambiental 
para distinguir entre diferentes fuentes de hidro-
carburos. Además, el análisis isotópico permite 
distinguir ente orígenes antropogénico y geogé-
nico de los hidrocarburos hallados. La utilidad 
de estos cocientes se aprecia en el trabajo de 
Fernández y colaboradores[11], quienes mostra-
ron que el uso de 1 cociente entre biomarcadores 
sesquiterpanos tricíclicos, más 3 cocientes entre 
hidrocarburos poliaromáticos, permitió clasifi -
car correctamente 34 muestras de petróleo, de 
orígenes variados, entre 5 grupos, relacionados 
con su región de extracción: los crudos del Mar 
del Norte, los de Nigeria, los de África del Norte, 
los del Medio Oriente y los de otros orígenes. 
El análisis químico detallado de la composición 
muestra que, para un mismo campo petrolífero, 
existen diferencias entre crudos de pozos cerca-
nos o del mismo pozo, pero extraídos de pro-
fundidades diferentes. En cambio, los cocientes 
entre biomarcadores son parámetros que varían 
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la Figura  3, aparecen los fragmentogramas de 
masas de hopanos y esteranos, obtenidos al utili-
zar, como fi ltros, las señales de iones en m/z 191 
y 217, respectivamente, durante la adquisición 
en modo SIM, para la misma fracción de satu-
rados del extracto de esquistos de la formación 
La Luna. En comparación con el perfi l cromato-
gráfi co, obtenido en modo de barrido completo 
(Figura  1), estos fragmentogramas constituyen 
una “simplifi cación” considerable, que permite 
cuantifi car biomarcadores individuales, o con-
juntos completos de biomarcadores, que com-
partan un mismo fragmento “diagnóstico” mole-
cular.

La selección de señales (i.e., iones carac-
terísticos), que se logra con la técnica GC-MS/
SIM para biomarcadores, que poseen el mismo 
fragmento estructural,  ha posibilitado muchos 
estudios. En numerosas aplicaciones, cuyo pro-

formación La Luna en Girón (Departamento de 
Santander, Colombia). En este perfi l, se aprecian 
múltiples superposiciones de la cantidad grande 
de componentes coeluidos, presentes en esta 
muestra compleja. Entre este conjunto compli-
cado de señales, representados principalmente 
por alcanos, se encuentran los picos cromatográ-
fi cos correspondientes a los fósiles moleculares, 
estructuras, que sufrieron pocas transformacio-
nes y guardan una similitud grande con las bio-
moléculas originales.

En la Figura 2, se presentan las estructuras 
distintivas de hopanos, esteranos y diasteranos, 
3 tipos de biomarcadores muy utilizados en la 
geoquímica orgánica. En cada estructura se indi-
can sus fragmentos distintivos, característicos o 
“diagnósticos”, que se aprovechan en la técnica 
GC-MS/SIM, para obtener fragmentogramas 
de masas para cada tipo de biomarcador. En 

a

b

Figura 1 A. Perfi l cromatográfi co de la fracción de saturados de una muestra de crudo aislada de esquistos 
de la formación La Luna en Girón (Colombia). B. Amplifi cación tR = 19-38 minutos. Columna DB5-MS 
(60 m × 0.25 mm × 0.25 µm). Splitless (Viny.2 µL). GC-MS/MS (QqQ). Modo de adquisición: barrido completo 
(full scan).
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ración completa. Para estos casos, los biomar-
cadores, gracias a la información depurada por 
la técnica GC-MS/SIM, han desempeñado un 
papel central, como elementos constituyentes de 
la “huella digital” en diferentes mezclas de hidro-
carburos.

En el estudio de la contaminación ambien-
tal, por derrames de petróleo, el uso de los bio-
marcadores como elementos diferenciadores 
ya se encuentra involucrado en normas técni-
cas. Por ejemplo, la norma ASTM D5739-06 se 
titula “Práctica estándar para la identifi cación 
de la fuente de derrame de petróleo por croma-
tografía de gases y espectrometría de masas de 
baja resolución de iones positivos e impacto de 
electrones”. Aunque existen normas europeas y 
norteamericanas al respecto, el tema de la iden-
tifi cación de fuentes de petróleo para establecer 

pósito central es diferenciar las fracciones o los 
petróleos de diferentes orígenes, o sometidos a 
diferentes procesos de modifi cación de su com-
posición, basta con disponer de esta información 
clasifi cada, aunque no se haya logrado una sepa-

Figura 2 Fragmentos moleculares representativos 
(iones “diagnóstico”) de 3 tipos de biomarcadores, de 
uso muy amplio en la caracterización del petróleo.

a

b

Figura 3 Fragmentogramas de masas para: A. Hopanos (m/z 191) y B. Esteranos (B, m/z 217), presentes en la 
fracción de saturados de un extracto de esquistos de la formación La Luna en Girón (Colombia). Columna DB5-
MS (60 m × 0.25 mm × 0,25 µm). Splitless (Viny. 2 µL). GC-MS/MS (QqQ). Modo de adquisición: SIM.
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sílice activada, por la que se pasa la fracción de la 
muestra soluble en hexano y diclorometano. Los 
biomarcadores, a los que se hace el seguimiento 
según esta norma, se encuentran en la fracción 
de saturados (obtenida al eluir con hexano), que 
se somete a análisis por GC-MS/SIM. El pro-
grama de temperatura de la columna se ajusta 
para lograr la separación deseada de los picos 
de los hidrocarburos saturados, hasta la línea 
base[16].

Las columnas cromatográfi cas capilares, que 
se emplean en la caracterización de biomarca-
dores, son de fase apolar (polidimetilsiloxanos, 
fenilpolimetilsiloxanos), por ser esa la naturaleza 
general de los biomarcadores. Sin embargo, al 
aumentar los campos de aplicación y la diver-
sidad de biomarcadores de interés, es mayor el 
número de situaciones en las que se requiere el 
uso de la fase polar. Tal es el caso de la deter-
minación de oleanano y lupano. El oleanano es 
un triterpenoide pentacíclico, cuya presencia 
se interpreta como indicadora del carácter no-
-marino del ambiente de formación del queró-
geno y como marcador de la contribución de 
plantas superiores terrestres, angiospermas. El 
oleanano ayuda a elucidar la edad geológica del 
querógeno. El lupano también es un triterpano 
pentacíclico, derivado probablemente de angios-
permas. No hay muchos reportes de su presen-
cia en el petróleo, pero, según hallaron Nytoft  y 
colaboradores[17], la causa puede haber sido que 
su pico cromatográfi co no se resuelve, cuando se 
utiliza una columna con fase estacionaria apolar, 
y se asigna equivocadamente como un oleanano. 
Estos investigadores mostraron que al usar una 
fase estacionaria polar se logra la separación 
del lupano, en cuyo espectro de masas aparece 
un fragmento en  m/z 369, que está ausente en 
el espectro del oleanano. El análisis de muestras 
de diferentes orígenes sugirió que el lupano está 
asociado con muestras provenientes de latitudes 

“huellas digitales”, que permitan caracterizar 
crudos, continúa siendo objeto de investigación 
bastante activa.

Empero, persisten discusiones sobre lo sub-
jetivas que puedan ser las comparaciones de los 
perfi les cromatográfi cos, y, para facilitar la toma 
de decisiones, se han propuesto algunos proce-
dimientos complementarios[14]. Christensen y 
colaboradores[15] utilizaron el método de análisis 
de componentes principales (PCA) para detectar 
grupos de crudos similares a partir de datos cro-
matográfi cos pre-procesados. Los fragmentogra-
mas de masas para el ion en m/z 217 (que selec-
ciona las señales de esteranos tri- y tetracíclicos), 
fueron los datos originales y su procesamiento 
previo consistió en alinear los cromatogramas 
para corregir los desplazamientos de los tiempos 
de retención, causados por diferencias instru-
mentales. Aunque se utilizó la técnica GC-MS/
SIM, para obtener un perfi l simplifi cado, cor-
respondiente a un grupo de biomarcadores, el 
método no requirió la identifi cación y la cuan-
tifi cación de biomarcadores específi cos. En la 
norma ASTM D5739-06, la información básica 
se obtiene por GC-MS con operación en modo 
de monitoreo de iones seleccionados, SIM. Se 
especifi can los valores  m/z de los iones, que se 
monitorearán para 56 biomarcadores particula-
res, dentro de los cuales se incluyen terpanos tri-
cíclicos, hopanos, norhopanos, esteranos, dias-
teranos, colestanos, ergostanos y estigmastanos. 
Todos estos son hidrocarburos, que poseen entre 
19 y 29 átomos de carbono, que forman estruc-
turas bastante similares de penta- y hexaciclos 
condensados, con pequeñas diferencias en el tipo 
y la posición de los sustituyentes, cuyos picos 
cromatográfi cos deben estar resueltos sobre la 
línea base, para que su cuantifi cación sea más 
confi able. Para cumplir esta condición, durante 
la preparación de la muestra, se hace una sepa-
ración en una columna de adsorción de gel de 
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las composiciones isotópicas de los constituyen-
tes individuales. Es aquí, cuando las ciencias de 
separación entran a jugar un papel importante.

En la técnica GC-IRMS (por sus siglas en 
inglés, Isotope Ratio Mass Spectrometry) el fi nal 
de la columna cromatográfi ca se conecta con 
una cámara, que contiene óxido de cobre (CuO) 
o lechos metálicos tales como Cu/Ni/Pt, y se 
calienta a 800-900 °C, para lograr la combus-
tión completa de la materia orgánica. La cor-
riente gaseosa entra al espectrómetro de masas, 
que selecciona únicamente las señales en  m/z 
44 y 45, lo que permite calcular el cociente δ13C 
entre las cantidades de13C y12C, para la mues-
tra y una sustancia de referencia[19]. Un ejemplo 
de la resolución adicional, que se logra con el 
análisis isotópico, es la comparación realizada 
por Cortés y colaboradores[20] de crudos de los 
Llanos Orientales (Colombia). Un total de 65 
muestras de crudos de 5 yacimientos (Apiay, 
Castilla, Chichimene, Cupiagua y Cusiana), se 
sometieron a análisis por GC-MS y GC-IRMS, 
para obtener cocientes de biomarcadores y valo-
res de δ13C de compuestos individuales. Todas 
las muestras se distinguieron por su contenido 
relativamente alto de oleanano, que indica un 
carácter no-marino del ambiente de formación 
del querógeno; sin embargo, este dato aislado 
no coincidía con lo que sugerían otros cocien-
tes de biomarcadores. Esta fue una indicación 
de la no-homogeneidad del origen geológico de 
los crudos. La comparación de los intervalos de 
valores de δ13C de los crudos mostró que, aun-
que todos provienen del Cretáceo, los campos 
de Cusiana y Cupiagua tuvieron contribuciones 
de rocas fuente del Terciario. Mientras los valo-
res de δ13C de los crudos de los campos Apiay, 
Castilla y Chichimene estuvieron entre –24,22 y 
–32,99, los de Cusiana y Cupiagua, entre –26,01 
y –32,72. Los valores de δ13C correspondientes 
a n-alcanos, confi rmaron el carácter marino de 

altas (Groenlandia, Canadá) y se constituye, por 
lo tanto, en otro elemento para la caracterización 
de crudos.

3 La información isotópica de los 
biomarcadores

En las últimas dos décadas se  ha desar-
rollado un nuevo elemento que permite diferen-
ciar, útil en el estudio de orígenes y edades del 
petróleo, basado en el fraccionamiento isotópico, 
que puede suceder durante la fotosíntesis, la fi ja-
ción o la asimilación de moléculas pequeñas 
como dióxido de carbono o metano, por parte 
de plantas o microrganismos. En contraste con 
procesos físicos como la disolución de CO2 en 
agua, efectos cinéticos de rotura y formación de 
enlaces dan lugar a que las moléculas orgánicas, 
que sufren procesos de degradación biológica y 
química, posean una disminución relativa del 
isótopo13C. El parámetro a supervisar es δ13C, 
el cociente entre los contenidos de 13C y12C de 
una molécula, en relación con el cociente deter-
minado para una sustancia patrón, según la fór-
mula 1, en la que el resultado se expresa como 
décimas de por cien, o por mil (‰)[18]. El metano 
atmosférico tiene un valor δ13C = –47, mientras 
que los crudos de petróleo tienen valores δ13C 

entre –15 y –40.

δ
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Para el caso del petróleo, es posible que sus 
componentes provengan de fuentes separadas, 
cada uno con diferente historia de formación y 
degradación. El valor δ13 C, que se determina, 
representa un valor compuesto. A fi n de distin-
guir estas contribuciones, se requiere determinar 
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La gran capacidad de resolución de la cro-
matografía completa queda demostrada en el 
trabajo de Tran y colaboradores[22]. Estos autores 
estudiaron muestras de petróleo de diferentes 
estados de biodegradación, así como muestras 
de crudos australianos de edades y procedencias 
diferentes. Con la resolución cromatográfi ca tan 
alta, usando las columnas en la secuencia polar-
-apolar, lograron resolver en muestras biode-
gradadas la zona UCM, que en cromatografía 
monodimensional aparece como un gran pico 
ancho. Encontraron que sus constituyentes son 
alifáticos, principalmente, decahidronaft ale-
nos con sustituyentes alquílicos. La longitud de 
los sustituyentes alquílicos fue corta (C1  –  C3) 
en muestras con poca biodegradación y mayor 
(C4 – C7), en las muestras con alto nivel de bio-
degradación. En un estudio similar de las UCM, 
que aparecen en los perfi les cromatográfi cos de 
muestras provenientes del sur de la provincia de 
Ontario en Canadá, Ventura y colaboradores[23] 
detectaron cierta estructura o estratifi cación, 
que se manifi esta en el intervalo de tiempos de 
retención, cubiertos por la UCM. La identifi ca-
ción de sus constituyentes mostró, que aquellas 
UCM, que aparecen con tiempos de retención de 
n-alcanos con 15 a 20 átomos de carbono, están 
formadas principalmente por isómeros de com-
puestos policíclicos sustituidos y sin sustituyen-
tes y contienen hasta 6 anillos. Las UCM, que 
aparecen con tiempos de retención posteriores, 
están formadas por isoprenoides diastereómeros 
arquéicos mono-, bi- y tricíclicos, de 36 a 40 áto-
mos de carbono.

Otra situación, cuando se requiere reso-
lución cromatográfi ca alta es la indagación de 
posible conectividad entre pozos de extracción 
de petróleo. Si existe comunicación en el sub-
suelo, la composición de los crudos debe ser la 
misma. Sin embargo, debido a la coelución, la 
comparación detallada de 2 crudos no es posible, 

la materia orgánica de los crudos de Cusiana, 
Cupiagua y Apiay, mientras que en los casos de 
Castilla y Chichimene el carácter fue marino, 
pero con aportes terrestres.

4 El aumento de la resolución 
cromatográfica con la 
cromatografía completa, GC x GC

En algunas investigaciones la resolución 
que se alcanza con la técnica GC-MS/SIM, no 
es sufi ciente para detectar diferencias relativa-
mente pequeñas en la composición de crudos o 
sus fracciones. Por ejemplo, en estudios de bio-
degradación de crudos, o cuando se comparan 
muestras tomadas a diferentes profundidades en 
el mismo pozo o en pozos colindantes, los perfi -
les cromatográfi cos (barrido completo, full scan) 
o los fragmentogramas de masas (SIM), son casi 
indistinguibles o presentan problemas de inter-
pretación debido a la superposición de picos cro-
matográfi cos (coelución). En estas situaciones, se 
han logrado avances considerables gracias al uso 
de la cromatografía completa (Comprehensive 
chromatography, GC × GC), en la cual se utilizan 
2 columnas cromatográfi cas con fases estaciona-
rias ortogonales, i.e., apolar y polar o viceversa. 
El fl ujo de la primera columna es fraccionado en 
múltiples segmentos, que se transfi eren consecu-
tivamente a la segunda columna (cromatografía 
rápida), que está conectada a un detector de alta 
velocidad de respuesta, normalmente, un espec-
trómetro de masas con analizador de tiempo 
de vuelo (MS-TOF)[21]. El resultado es un perfi l 
cromatográfi co bidimensional cuyos ejes son los 
tiempos de retención en cada columna. En la 
segunda dimensión, se logran resolver muchos 
analitos, que se superponían en la primera colu-
mna (cromatografía monodimensional).
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panos tri- y tetracíclicos en comparación con lo 
que se había logrado para la misma muestra con 
la técnica GC-MS/SIM.

La aplicación de la técnica GC x GC-MS/
TOF al análisis de biomarcadores en crudos 
de Brasil permitió detectar, por primera vez, 
terpanos tri- y tetracíclicos desmetilados, que 
en investigaciones, que usaban cromatografía 
monodimensional, no se habían podido resol-
ver. Similarmente, se “eliminaron” coeluciones 
encontradas previamente, tales como las de 
hopanos y esteranos en el fragmentograma de 
masas basado en el registro del ion en m/z 217, o 
entre terpanos tri- y pentacíclicos, en el fragmen-
tograma con m/z 191[27].

Eiserbeck y colaboradores[28] realizaron un 
estudio comparativo de los resultados de la carac-
terización de biomarcadores al emplear técnicas 
diferentes, i.e., GC-MS, GC × GC y GC-MS/MS, 
en extractos de rocas fuente del Ártico y del 
sudeste asiático y en crudos del Terciario y ter-
rígenos. Los cocientes de biomarcadores homo-
hopanos tuvieron diferencias entre el 2 y el 10%, 
según la técnica empleada. La gran ventaja de 
disponer de la alta resolución de la cromatogra-
fía completa es que se puede analizar la muestra 
de crudo simplemente disuelta en diclorome-
tano, sin fraccionamiento previo. Esto elimina la 
incertidumbre sobre la posible transformación 
química, que puedan sufrir algunos componen-
tes del crudo (triterpenoides insaturados), al 
estar expuestos al campo electrostático interno 
de zeolitas, que se emplean como tamices mole-
culares durante el fraccionamiento. Otra ventaja 
de la técnica GC × GC-MS/TOF, que se resaltó 
en esta comparación, fue su capacidad de separar 
sustancias que poseen la misma masa molecular, 
pero patrones de fragmentación similares (lo que 
impide su distinción por SIM).

cuando se usa cromatografía monodimensional. 
Para demostrar el excelente desempeño de la cro-
matografía completa en este tipo de situaciones, 
Ventura y colaboradores[24] realizaron el análi-
sis GC × GC-MS/TOF de 4 muestras de crudo. 
Dos muestras se tomaron del mismo pozo, a la 
misma profundidad, y las otras 2, se recogieron 
en 2 pozos diferentes, interconectados por una 
frontera sedimentaria porosa. Gracias a que en 
el perfi l cromatográfi co bidimensional los picos 
cromatográfi cos aparecen organizados por cla-
ses de sustancias, se pudo lograr claramente, sin 
ambigüedades, la comparación detallada de las 4 
composiciones, según estas clases o familias de 
compuestos. Se confi rmó la concordancia en la 
composición dentro de las 2 parejas de muestras 
y se hallaron las diferencias entre las 2 parejas, 
según el contenido de varias clases de sustancias.

Otro resultado importante en el estudio de 
biomarcadores, basado en la gran capacidad de 
resolución de la cromatografía completa, fue 
la comparación de crudos de origen lacustre y 
marino, hecha por Oliveira y colaboradores[25]. 
Los biomarcadores 3b-metilhopano y onoce-
rano se hallaron solamente en muestras de crudo 
de origen lacustre. En las muestras de crudo 
marino hubo predominancia de 2a-metilho-
pano, y no se encontró onocerano. Así, este con-
junto de moléculas, distinguibles y fácilmente 
caracterizables por la cromatografía completa, 
GC × GC-MS/TOF, permiten diferenciar las 
fuentes de la materia orgánica. Este mismo grupo 
de investigación utilizó la cromatografía com-
pleta para caracterizar biomarcadores en gasóleo 
extrapesado[26]. Además de terpanos y esteranos, 
se pudieron detectar hopenos y moretenos y se 
resolvieron terpanos tricíclicos y pentacíclicos, 
que típicamente coeluyen. Una manifestación 
de la mayor resolución de la cromatografía com-
pleta fue la identifi cación de un 64% más de ter-



Stashenko EE, Martínez JR GC-MS de biomarcadores del petróleo

134 Scientia Chromatographica 2012; 4(2):125-138

activadas donde padecen activación y posterior 
disociación. Los iones producto, que emergen 
de la celda de colisiones activadas, pasan a otro 
cuadrupolo, operado en modo SIM. El grado 
de fragmentación de los iones seleccionados en 
el primer cuadrupolo, Q1, depende, en primer 
lugar, de su estructura, de la naturaleza del gas 
de colisión (N2, Ar, Xe), de la presión residual en 
la celda de colisiones y del voltaje, Va. El voltaje 
acelerador, Va, se aplica para aumentar la energía 
cinética de los iones, que se convierte en la ener-
gía interna, cuyo aumento conduce a la respec-
tiva fragmentación (eVa = mv2/2; m y v – masa y 
velocidad del ion; Va – voltaje aplicado a la celda). 
El primer cuadrupolo, Q1, fi ltra iones precurso-
res (F1) y el segundo, Q2, iones-producto (F2), 
correspondientes a una reacción de transición 

Sin embargo, en aplicaciones, en las que 
se buscan familias de biomarcadores o biomar-
cadores específi cos, la técnica más apropiada 
es el monitoreo de múltiples reacciones, MRM 
(por sus siglas en inglés, Multiple Reaction 
Monitoring), que se caracteriza por su especifi ci-
dad muy elevada[13].

5 Alta especificidad con GC-MS/MS

En la Figura 4, se presenta un esquema de 
la operación del triple cuadrupolo (QqQ) en el 
modo de monitoreo de múltiples reacciones, 
MRM. Los iones seleccionados, con una masa 
particular (por ejemplo, iones moleculares, M+♦), 
que emergen de un primer cuadrupolo, operado 
en modo SIM, pasan a una cámara de colisiones 

a

b

Figura 4 A. Diagrama del espectrómetro de masas de triple cuadrupolo, MS/QqQ, operado en el modo de 
monitoreo de múltiples reacciones, MRM. B. Comparación del fragmentograma de masas para m/z 191, con el 
perfi l MRM para un conjunto de transiciones de iones moleculares de terpanos tricíclicos, M+ → m/z 191, cuyo 
producto es el ion con m/z 191.
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presenta la comparación del fragmentograma 
de masas para los iones m/z 191 de la fracción 
de saturados del extracto de esquistos de la for-
mación La Luna (Girón, Colombia), con el perfi l 
obtenido por MRM, para un conjunto discreto 
de transiciones (iones precursores, que son iones 
moleculares de una serie homóloga de hopanos), 
que tienen como producto el ion con  m/z 191 
(Figura 2). Se aprecia una sustancial mejora de la 
relación señal/ruido, junto con la eliminación de 
muchas señales, que estaban presentes en el frag-
mentograma de masas, pero que no hacían parte 
de las transiciones monitoreadas. Esta especifi -
cidad se aprecia en la Figura 5, que muestra los 
perfi les cromatográfi cos para triterpanos tricí-
clicos, que difi eren en 1 y 2 grupos metilénicos 
(Δm = 14 y 28). Para estos casos, los datos adqui-

F1 → F2, a menudo llamada, transición metaesta-
ble (Figura 4a). Debe existir la relación “genética” 
(parentesco) entre ambos iones y, estos dos deben 
ser estables, verbigracia, en el espectro de masas, 
obtenido en el modo full scan, exhibir señales 
intensas. El monitoreo, a la vez, de ambos iones, 
v.gr., precursor y producto, permite aumentar la 
especifi cidad del análisis. La coincidencia de una 
(o dos) reacción(es) de transición entre los iones, 
precursor y producto, de un analito-target con la 
misma reacción de transición de una impureza, 
interferencia, contaminación o la señal de back-
ground, es prácticamente imposible. Esto evita 
los falsos positivos y los falsos negativos en el 
análisis y lo hace más sensible debido al aumento 
de la selectividad.

El sistema GC-MS/MS (QqQ) en el modo 
MRM actúa como un sistema de detección cro-
matográfi ca altamente especifi co. La Figura  4b 

Figura 5 Perfi les cromatográfi cos obtenidos por MRM para terpanos tricíclicos, que difi eren en 1 y 2 grupos 
metilénicos, explorados con la transición M+ → m/z 191. Columna DB5-MS (60 m × 0,25 mm × 0,25 µm). 
Splitless (Viny. 2 µL). GC-MS/MS (QqQ). Modo de adquisición: MRM.
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de hidrocarburos altamente complejas. En los 
casos, cuando persisten las coeluciones, a pesar 
de la alta selectividad del método SIM, se puede 
recurrir a la gran capacidad de resolución de la 
cromatografía completa o a la alta especifi cidad 
de las técnicas de la espectrometría de masas 
tándem, en particular, el modo de adquisición 
MRM.
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Resumo

Muito se fala atualmente a respeito dos efeitos deletérios provocados por interferentes remanescentes da 
matriz da amostra em cromatografi a líquida acoplada à espectrometria de massas. Todavia, a ocorrência 
de problemas relacionados a efeitos de matriz não é exclusiva da técnica acima, atingindo também a 
bastante tradicional cromatografi a em fase gasosa. Tanto na cromatografi a líquida de alta efi ciência 
quanto na gasosa, os problemas têm uma origem comum: a existência de interferentes provenientes 
da matriz no extrato a ser analisado. Contudo, suas consequências são essencialmente diferentes em 
relação aos tipos de problemas provocados. Particularmente para a cromatografi a gasosa, os problemas 
não predominam no seu acoplamento à espectrometria de massas, podendo ser observados praticamente 
com todos os outros detectores, e sendo inerentes ou intrínsecos à técnica cromatográfi ca propriamente 
dita. Nesse artigo, será feita uma discussão sucinta, porém abrangente, acerca dos efeitos que a matriz 
exerce sobre a técnica de cromatografi a gasosa. Ademais, será discutido, em particular, o papel que se 
tem atribuído aos chamados “protetores de analito”. Estes últimos são usados na tentativa de mitigar 
os efeitos negativos que a matriz exerce na aplicação dos métodos em situações reais; sem, entretanto, 
desconsiderar os efeitos favoráveis à técnica, conferidos pelos remanescentes da matriz no extrato fi nal.

Palavras-chave
GC; cromatografia gasosa; efeito de matriz; protetores de analito; troubleshooting; praguicidas.

Analyte protectants and matrix effects in GC

Abstract

Special attention has been paid about the deleterious eff ects caused by interferences from the sample 
matrix in liquid chromatography coupled to mass spectrometry. However, the occurrence of problems 
related to matrix eff ects is not exclusive from the above technique, also reaching the very traditional gas 
chromatography. In both cases, gas chromatography and high performance liquid chromatography, the 
problems have a common origin, the existence of matrix interferences from the extract to be analyzed. 
Nevertheless, its consequences are essentially diff erent in the types of problems arising. Particularly 
for gas chromatography, problems are not regarded exclusively with its coupling to mass spectrometry, 
actually they can be observed with virtually all other detectors and being intrinsic or inherent to the 
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sua redução a níveis aceitáveis e controlados. Por 
outro lado, o efeito de matriz em cromatografi a 
gasosa (GC) apresenta alguns contrastes em rela-
ção ao que ocorre em cromatografi a líquida de 
alta efi ciência (HPLC).

Esse artigo dedica-se a apresentar as carac-
terísticas do efeito de matriz sobre a cromato-
grafi a gasosa. Em particular, será dada atenção 
ao uso dos compostos denominados como “pro-
tetores de analito”. Esses tópicos são relevantes 
em situações de aplicação da técnica em análises 
envolvendo matrizes complexas, como tem sido 
muito comum atualmente no caso da determina-
ção de praguicidas em alimentos em geral, mas 
que podem ser ampliados a fármacos e drogas 
em matrizes biológicas e a combustíveis, entre 
outros.

2 O efeito de matriz em 
cromatografia gasosa

Conforme mencionado anteriormente, a 
cromatografi a gasosa tem comportamento dife-
renciado frente à existência do efeito de matriz, 
em relação à HPLC. Primeiramente, em alguns 
casos, esse fenômeno pode ser explorado positi-
vamente, melhorando o desempenho da técnica 

1 Aspectos gerais do efeito de 
matriz

Implicações do efeito de matriz sobre a cro-
matografi a são reconhecidas há muito tempo, 
podendo esse efeito ser indesejado ou explorado 
positivamente[1,2]. Na atualidade, um dos prin-
cipais focos de atenção sobre o efeito de matriz 
dá-se com o acoplamento cromatografi a líquida-
-espectrometria de massas (LC-MS)[3].

Em LC-MS, geralmente o efeito de matriz 
é altamente indesejável sendo combatido prin-
cipalmente por meio de esforços no preparo 
da amostra e na separação cromatográfi ca[4,5]. 
Basicamente, a presença de interferentes da 
matriz, eluindo em tempos de retenção próximos 
àqueles dos analitos, leva a perturbações no pro-
cesso de obtenção dos respectivos íons a serem 
analisados no espectrômetro de massas. Podem 
ocorrer problemas de supressão ou aumento da 
ionização dos analitos, levando a problemas, 
entre outros, na quantifi cação desses compos-
tos. A técnica de ionização por electrospray (ESI) 
costuma ser a mais afetada pelo efeito de matriz, 
mas há casos em que a ionização química à pres-
são atmosférica (APCI) pode ser, até mesmo, 
mais prejudicada do que a ESI[4].

Como um fenômeno a ser combatido em 
LC-MS, todos os esforços direcionam-se para a 
sua completa eliminação, ou, ao menos, para a 

chromatographic technique itself. In this article a brief but comprehensive discussion will be conducted 
about the eff ects that the matrix exerts on the gas chromatography. Furthermore, it will be discussed, in 
particular, the role that has been allocated for the so-called “analyte protectants”. Th ese compounds are 
used in an attempt to mitigate the negative eff ects that the matrix plays in the application of methods 
in real situations; without, however, dismiss the favorable eff ects to the technique, conferred by the 
remaining compounds of the matrix in the fi nal extract.

Keywords
GC; gas chromatography; matrix effect; analyte protectants; troubleshooting; pesticides.
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da matriz faz com que menor número de sítios 
ativos esteja disponível para interagir com esses 
analitos, resultando em menos perdas e em 
melhores formatos para os picos. A Figura  1 
ilustra esse processo, exemplifi cando com o que 
se acredita que ocorra no interior do injetor do 
cromatógrafo, no qual os analitos podem encon-
trar sítios ativos no glass insert e em seu recheio 
(lã de vidro ou outro material de preenchimento 
que pode ser usado em seu interior).

Da mesma forma como mostrado para o 
injetor, interações com sítios ativos também 
podem ocorrer ao longo da coluna cromato-
gráfi ca e, em alguns casos, no detector. De fato, 
cada ponto de conexão no caminho dos analitos, 
potencialmente, pode exercer tal efeito, con-
forme já foi reportado[6].

de separação (precisão, exatidão e detectabili-
dade, entre outros). Adicionalmente, a sua ocor-
rência não se restringe a afetar apenas a detec-
ção baseada em espectrometria de massas (MS), 
visto que age, também, intrinsecamente sobre o 
processo cromatográfi co. Apesar de o efeito ser 
mais predominante e evidente no acoplamento 
GC-MS, outros modos de detecção podem ser 
afetados[6] .

Essa tendência mais ubíqua do efeito de 
matriz em GC deve-se a esses efeitos exercerem 
ações desde o ponto de injeção até o detector do 
instrumento. Conforme abordado na revisão de 
Pinho e colaboradores[6], detectores mais sen-
síveis tornam esse efeito mais evidente, como 
ocorre em uma comparação entre a detecção por 
captura de elétrons (ECD) e usando o detector 
de nitrogênio-fósforo (NPD), em que o primeiro 
é mais afetado. As características físicas do detec-
tor também interagem com o efeito de matriz, 
implicando em maior ou menor evidência aos 
problemas. Por exemplo, o espectrômetro de 
massas, com superfícies metálicas expostas aos 
analitos e interferentes, sofre mais do que detec-
tores que utilizam combustão imediatamente 
após a coluna, como no caso da detecção foto-
métrica em chama (FPD).

Retomando o assunto de sua origem, a 
explicação mais aceita para o efeito de matriz 
em GC foi fornecida por Erney e colaboradores 
em 1993[7]. Acredita-se que o mascaramento dos 
sítios ativos ao longo do sistema de GC pelos 
constituintes da amostra seja o principal meca-
nismo que leva ao aparecimento do efeito de 
matriz. Esse efeito costuma ser observado pelo 
aumento na intensidade e melhoria no formato 
dos picos dos analitos, quando injetados sob 
a presença de matriz. Por outro lado, quando 
a matriz está ausente, picos menos intensos e, 
eventualmente, deformados, são observados 
para os analitos susceptíveis. Enfi m, a presença 

Figura 1 Esquema em corte do local de inserção da 
amostra (glass insert) no injetor de um cromatógrafo 
a gás. (A) Representação da sorção indesejada dos 
analitos em sítios ativos quando amostra isenta de 
componentes da matriz é injetada. (B) Representação 
de uma maior transferência dos analitos, provocada 
pela ocupação dos sítios ativos por componentes da 
matriz, no caso de amostra que os contenha.
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protocolos preconizados e aceitos por diferentes 
agências e órgãos reguladores, de diferentes seto-
res e países, divergem nos métodos aceitos para 
calibração, validação e aplicação das metodolo-
gias.

De modo geral, a calibração mais simples é 
aquela que utiliza a padronização externa. Porém 
é uma das que mais sofre com o efeito de matriz. 
Enquanto alguns protocolos não aceitam ou 
indicam essa opção, outros a deixam como única 
opção viável.

A padronização interna, particularmente no 
caso do uso de padrões isotópicos em espectro-
metria de massas, tem grande êxito na correção 
do efeito de matriz. Por outro lado, é de aplica-
ção limitada, quer seja pela indisponibilidade 
ou custo excessivo dos padrões necessários. A 
padronização interna com compostos análogos, 
por usa vez, já não possui as mesmas chances de 
sucesso da opção com padrões isotópicos e deve 
ser avaliada isoladamente para cada composto de 
interesse.

O método das adições de padrão é um dos 
mais indicados para corrigir o efeito de matriz, 
todavia é moroso por exigir diversas análises 
para a mesma amostra. Assim, muitas vezes, a 
aplicação em situações reais, com grande número 
de amostras, é inviabilizada. Ademais, depen-
dendo do tipo do efeito exercido pela matriz, 
não há compensação, sendo dependente, ainda, 
de métodos auxiliares[9].

Por fi m, o método de compatibilização da 
matriz (matrix-matched) também é bastante 
adequado para a compensação dos efeitos de 
matriz. Por sua vez, ele exige que haja exemplares 
compatíveis de matriz isenta dos analitos (bran-
cos), requisito que nem sempre é preenchido. 
Ademais, alguns protocolos não aceitam sua uti-
lização.

Vários fatores estão envolvidos no efeito 
do mascaramento induzidos pela matriz. 
Obviamente, o número e as características dos 
sítios ativos do sistema de GC são imprescindí-
veis a esse efeito. As propriedades dos analitos 
também são relevantes, de maneira que estrutu-
ras químicas que favoreçam ligações de hidrogê-
nio, ou mesmo a termolabilidade dos compostos 
delineiam os compostos mais afeitos a sofrer 
esses efeitos. A própria concentração dos ana-
litos é fator infl uente, o que, por si, leva a pro-
blemas de quantifi cação. Nesse caso, em geral, 
baixas concentrações dos analitos sofrem mais 
com a presença dos sítios ativos. De maneira 
análoga, proporções pequenas entre os analitos 
e os concomitantes da matriz também resul-
tam nos mesmos efeitos. Outro fator que pode 
ser citado relaciona-se ao tipo de matriz e a sua 
concentração. Por fi m, as condições empregadas 
no método de análise são importantes. A tem-
peratura de injeção exerce uma ação importante 
e direta na transferência dos analitos para fora 
do injetor. Além dela, outros parâmetros que 
defi nem o tempo de permanência no injetor 
são a vazão do gás de arraste, o uso de pulsos 
de pressão, o volume de injeção, o volume de 
expansão do solvente, o diâmetro da coluna e o 
tempo de retenção dos analitos. Maiores deta-
lhes sobre as características de cada um desses 
fatores podem ser consultadas nos trabalhos de 
Anastassiades et al.[8] e Pinho et al.[6].

Em suma, o efeito de matriz em GC resulta 
em variações na intensidade e formato dos picos 
cromatográfi cos dos analitos susceptíveis. Dessa 
forma, a sua principal implicação é afetar o 
aspecto quantitativo das análises. É sabido que 
existem diversas formas de calibração (padro-
nização externa ou interna, adições de padrão, 
compatibilização da matriz (matrix-matched)), 
e cada qual lida de uma maneira diferente com 
a infl uência exercida pela matriz. Além disso, os 
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a compatibilização de matriz (matrix-matched) 
já se incluem nesse rol. Adicionalmente, pode-
-se citar o extensivo preparo da amostra, com o 
objetivo de uma sufi ciente limpeza dos interfe-
rentes que provocam o efeito de matriz. Alguns 
métodos de injeção em GC também são explora-
dos para reduzir o efeito da matriz. Por exemplo, 
a injeção em coluna fria (cold on-column injec-
tion) é uma forma descrita na literatura, a qual, 
contudo, nem sempre é viável com o tipo de ins-
trumentação disponível no laboratório. Por sua 
vez, alguns sistemas de GC permitem a injeção 
associada a um pulso de pressão, ao qual se atri-
bui uma melhor e mais rápida transferência dos 
analitos para a coluna cromatográfi ca, também 
sendo uma opção para tentar-se reduzir o efeito 
da matriz. Alguns métodos, adicionalmente, 
sugerem um pré-condicionamento do injetor, 
com injeções prévias de matriz, com o intuito 
de saturá-lo[7]. Por fi m, existem protocolos que 
buscam estabelecer uma função matemática que 
consiste em um fator corretivo para as diferenças 

A revisão de Cuadros-Rodríguez e colabora-
dores[9] descreve e ilustra com fi guras cada uma 
das situações de calibração e pode ser interes-
sante para a revisão sobre os conceitos de cali-
bração descritos acima. A Figura  2, adaptada 
dessa referência, ilustra as diferenças entre cada 
calibração em relação às contribuições da matriz.

Essa breve descrição sobre calibração é rele-
vante para entender-se que o efeito de matriz 
pode atuar de maneira diferente, a depender do 
método de calibração utilizado. Particularmente 
no caso da GC, esse efeito em questão costuma 
levar a superestimações da concentração do ana-
lito, quando o método é calibrado sem sofrer a 
mesma infl uência da matriz em relação àquela 
presente na amostra real.

De qualquer maneira, muitas vezes, bus-
cam-se formas de mitigar esse efeito de matriz, 
ou, até mesmo, formas mais adequadas para 
lidar-se com ele. Obviamente, as calibrações por 
adições de padrão, o uso de padrões isotópicos 
(surrogates, deuterados ou com carbono-13) e 

a b

Figura 2 Inter-relação entre diferentes tipos de curvas de calibração. (a) Calibração com padronização externa 
(EC), calibração com compatibilização da matriz (matrix-matched) (MC) e calibração por adições de padrão 
(AC). (b) “Calibração” com a amostra ou “Calibração” de Youden (YC). yamostra, sinal da amostra; ymatriz, sinal da 
matriz branca; yanalito, sinal real do analito na amostra; xanalito, concentração real do analito na amostra; xmatriz, 
incerteza aditiva causada pela matriz. Com permissão, a partir da referência 9.
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3 Protetores de analitos

A primeira tentativa de uso de substâncias 
com o intuito de proteger os analitos de uma 
perda ou destruição no sistema cromatográfi co 
é atribuída a Erney e Poole, ainda em 1993[10]. 
Todavia, somente dez anos depois, em um estudo 
mais abrangente, avaliando 93 diferentes com-
postos, Anastassiades e colaboradores[8] obtive-
ram sucesso e demonstraram benefícios para o 
uso das substâncias as quais eles denominaram 
“protetores de analito”.

O uso desses protetores, de fato, coincide 
com a introdução da metodologia denominada 
de “QuEChERS”, tendo sido reportada no seu 
artigo original[11]. Nesse trabalho, observa-se 
que o uso do sorvente amina primária secundá-
ria (primary secondary amine, PSA) é capaz de 
remover interferentes polares da matriz, porém, 
ao mesmo tempo, essa remoção leva à piora no 
comportamento cromatográfi co. Diante dessa 
situação, o uso de protetores de analitos é dese-
jado, conforme foi demonstrado e será mais dis-
cutido a seguir.

Os benefícios dos protetores de analitos, 
em relação às alternativas apresentadas na seção 
anterior incluem: (a) ser um procedimento sim-
ples; (b) melhorar a integração dos picos; (c) 
diminuir os limites de detecção; (d) melhorar a 
quantifi cação; (e) reduzir custos; e (f) reduzir a 
manutenção do injetor do GC. Este último bene-
fício deve ser compreendido, em contrapartida à 
opção de injetar-se um extrato de amostra menos 
purifi cado em relação aos constituintes da matriz 
(ou seja, sujeito a um preparo de amostras menos 
efetivo na limpeza do extrato).

O procedimento é simples, pois se trata ape-
nas da adição de um pequeno volume de solução 
ao extrato a ser injetado, o qual contém um ou 
mais protetores em concentração pré-estabele-
cida. Conforme é ilustrado na Figura 3, o uso de 

entre a amostra real e os calibradores. As dife-
rentes formas de se lidar com o efeito de matriz 
são discutidas na revisão de Pinho et al.[6], pre-
viamente apresentada.

Além das possibilidades listadas no pará-
grafo anterior, o uso dos “protetores de analito” 
tem merecido atenção. O seu uso é interessante, 
pois, como mencionado anteriormente, algumas 
vezes os efeitos provocados pela matriz em GC 
favorecem a análise em geral. Como visto, o mas-
caramento dos sítios ativos pela matriz costuma 
levar à melhoria no formato e intensidade dos 
picos de compostos que sofrem com essas inte-
rações indesejadas.

A grande quantidade de constituintes da 
matriz, por outro lado, pode levar a problemas 
na análise cromatográfi ca, ou, eventualmente, 
a uma maior frequência nos procedimentos de 
manutenção e limpeza do sistema. Dessa forma, 
cada vez mais são desenvolvidos e usados méto-
dos de preparo de amostras que permitam boa 
limpeza da amostra, minimizando a presença de 
seus constituintes no extrato fi nal a ser analisado 
no GC.

Enquanto, por um lado, uma boa lim-
peza da matriz é desejada e traz vantagens, por 
outro, compostos com potencial para mascarar 
os sítios ativos podem também ser removidos 
dessa matriz, piorando o perfi l cromatográfi co 
fi nal. Dentro desse contexto, a adição delibe-
rada de compostos selecionados, ao extrato a ser 
injetado no sistema cromatográfi co, pode trazer 
uma série de vantagens e características positi-
vas à análise. São justamente esses compostos 
os denominados “protetores de analito”, os quais 
agem, de maneira análoga a alguns constituintes 
da matriz, mascarando a interação indesejada e 
descontrolada dos analitos com os sítios ativos 
do sistema cromatográfi co.
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de Anastassiades  et  al.[8] é bastante informativo 
e completo, propondo mecanismos para a ação 
protetora dos compostos avaliados.

A ação estabilizante em solução pode ser 
exemplifi cada pelo papel de alguns ácidos, os 
quais previnem a perda de praguicidas sensíveis 
à degradação em meio alcalino. De fato, para 
alguns praguicidas, o uso de ácido acético como 
aditivo previne uma ampla e rápida degradação 
no extrato obtido e, até mesmo, durante a etapa 
prévia de preparo da amostra. A questão da 
melhor transferência dos analitos para a coluna já 
foi bem ilustrada na Figura 1, demonstrando-se 
que o mascaramento dos sítios ativos do injetor/
vaporizador contribui para reduzir as perdas por 
adsorção irreversível e até mesmo a degradação 
dos analitos. O terceiro fator pode ser atribuído 
à menor difusão do analito na fase estacionária 
e no gás de arraste, devido a sua coeluição com 
os protetores que se encontram em concentração 
bem mais alta. Por fi m, a minimização das cau-
das dos picos pode ser relacionada ao mascara-
mento dos sítios ativos ao longo da coluna, por 
exemplo, pela coeluição de compostos que blo-
queiem os grupos silanóis.

A escolha do melhor agente protetor de ana-
lito depende dos compostos a serem analisados. 
Primeiramente, é importante observar a existên-
cia de analitos que têm um bom comportamento 
em GC e, independentemente de estarem ou não 
expostos a um efeito de matriz, apresentarão uma 
resposta relativamente estável, dispensando-se o 
uso de protetores. Como mencionado, mais de 
90 compostos foram avaliados no trabalho pio-
neiro de Anastassiades  et  al.[8], entre eles, açú-
cares e seus derivados (alcoóis, lactonas), dióis, 
poliéteres, e alguns compostos básicos. Apesar 
de atentarem para o risco de uma indesejada 
“caramelização” no interior do cromatógrafo, 
foi demonstrado que alguns açúcares e deriva-
dos lactonas apresentaram bons resultados para 

um protetor de analito melhorou o perfi l croma-
tográfi co obtido após o processamento de uma 
amostra complexa, usando metodologia baseada 
em QuEChERS. Obviamente a melhora na inten-
sidade do sinal e na simetria dos picos implica 
nos benefícios b e c, listados anteriormente. Os 
aspectos quantitativos podem ser atribuídos a 
melhorias na precisão e exatidão, as quais serão 
ilustradas adiante. Por ser um procedimento sim-
ples, rápido e compatível ao preparo de amostras 
por QuEChERS, trás consigo as vantagens de 
custo reduzido. Por fi m, a redução em custos 
também está relacionada à menor manutenção, 
ao se garantir maior tempo de uso do sistema 
entre os intervalos para limpeza/manutenção.

Atribuem-se os ganhos com o uso dos pro-
tetores de analito a quatro fatores: (1) estabi-
lização dos analitos na solução do extrato; (2) 
completa transferência dos analitos do injetor/
vaporizador para a coluna; (3) minimização da 
distorção e difusão do analito em sua focalização 
no início da coluna e em sua separação ao longo 
dela; (4) eliminação da assimetria dos picos cau-
sada por interações fortes com a fase estacioná-
ria. Observa-se ainda que esses fatores incidem 
isoladamente ou cumulativamente sobre os ana-
litos em particular, a depender de suas caracte-
rísticas. Na discussão desses aspectos, o trabalho 

Figura 3 Comparação dos cromatogramas obtidos 
na presença e ausência de cafeína (1,0 mg/mL) como 
agente protetor de analito. Extrato proveniente da 
utilização de metodologia baseada em QuEChERS 
para a análise de praguicidas em café torrado.
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a abordagem mais interessante para ajuste das 
concentrações seria uma otimização multiva-
riada.

Um dos aspectos mais interessantes do uso 
dos protetores de analito trata-se da capacidade 
desses compostos em tornar mais uniforme a 
resposta dos analitos injetados sob diferentes 
condições de matriz. Destaca-se que analitos 
diferentes podem sofrer maior ou menor infl u-
ência da matriz, em relação às suas respostas em 
solvente puro (isento do efeito de matriz), toda-
via a escolha do protetor adequado tende a miti-
gar essa diferença entre matriz e solvente puro e, 
até mesmo, entre diferentes matrizes. A Figura 6 
apresenta esse efeito para três analitos. O (a) lin-
dano apresenta menos diferença na comparação 
à esquerda, por sofrer menor infl uência da dife-
rença entre matriz e solvente puro; ainda assim a 
diferença de apenas 12% na intensidade é redu-
zida com o uso de um protetor (direita). O (b) 

vários praguicidas. De acordo com a diversidade 
de analitos a serem analisados, a combinação de 
agentes protetores pode ser interessante, con-
forme demonstrado em trabalho posterior do 
mesmo grupo, associando-se etilglicerol, gulo-
nolactona e sorbitol[12]. De acordo com experiên-
cia própria, a associação entre PEG 300 e cafeína 
também mostrou-se atrativa para alguns pragui-
cidas organofosforados[13].

A escolha dos protetores de analito é empí-
rica, de maneira que eles devem ser triados frente 
aos analitos de interesse que forem susceptíveis a 
efeitos de matriz. A Figura 4 ilustra o efeito de 
diferentes protetores sobre o praguicida ometo-
ato, em que se observa um desempenho bastante 
diversifi cado para os protetores avaliados. Além 
da escolha dos tipos de protetores adequados 
para cada analito e método de análise, a concen-
tração ideal deve ser estudada. A Figura 5 ilustra 
o efeito da concentração de apenas um protetor 
sobre apenas um analito. Porém, deve-se ressal-
tar que, nos casos de combinações de protetores, 

Figura 4 Efeito de diferentes protetores de analito 
avaliados sobre o formato do pico e intensidade de 
resposta de 1 µg/mL de ometoato por GC-MS. Com 
permissão, a partir da referência 8.

Figura 5 Infl uência da concentração do agente 
3-etóxi-1,2-propanodiol sobre o formato do pico e 
intensidade de resposta de 0,25 µg/mL de mevinfós 
por GC-MS. Com permissão, a partir da referência 8.
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litos em matriz e em solvente (matriz/solvente) 
é comparada entre extratos adicionados ou não 
de um protetor de analito. Observa-se que alguns 
analitos não são muito afetados, enquanto outros 
permitem a redução de um efeito de matriz “infi -
nito”, até valores aceitáveis.

A melhora quantitativa também se observa 
na precisão dos resultados. A Figura  8 permite 
a comparação da precisão, por meio do desvio 
padrão relativo calculado para a área, altura, 
razão altura/área e tempo de retenção dos picos 
de três analitos. Observa-se que a medida mais 
afetada pela ausência dos protetores de analito 
foi a altura do pico, justamente pela mudança no 
perfi l do pico cromatográfi co provocada pelas 
análises subsequentes, em que, gradativamente, 
uma maior carga de matriz foi sendo carregada 
no cromatógrafo. Contudo, sob a presença dos 

fosalone apresenta grande aumento de resposta 
induzida pela matriz (esquerda), sendo a dife-
rença totalmente corrigida pelos protetores utili-
zados (direita). Mais interessante é o caso do (c) 
o-fenilfenol, o qual apresenta grande diferença 
entre as respostas na ausência e presença de pro-
tetor, mesmo para a análise feita em matriz. Esse 
resultado indica que mesmo as análises realiza-
das fortifi cando-se a matriz podem ser melhora-
das com os protetores de analitos, inclusive cor-
rigindo-se eventuais diferenças entre as matrizes 
de amostras distintas. Ademais, verifi ca-se que 
uma diferença maior do que dez vezes entre 
matriz e solvente foi corrigida com o uso dos 
protetores apropriados.

Com relação ao aspecto quantitativo, a 
melhoria da exatidão pode ser inferida a partir 
da Figura 7. A resposta relativa de diferentes ana-

Figura 6 Comparação do formato dos picos e intensidades de resposta de 100 ng/mL de lindano (m/z 219), 
fosalone (m/z 182) e o-fenilfenol (m/z 170) obtidos por injeções de soluções em matriz (extrato de fruta) e em 
solvente (acetonitrila), (A) sem e (B) com a adição de protetores de analitos (etilglicerol, gulonolactona e sorbitol; 
10, 1 e 1 mg/mL, respectivamente). Os números indicam o fator de aumento da resposta (altura do pico). Com 
permissão, a partir da referência 12.



Soares LCT, Santos-Neto AJ Protetores de analitos e efeito de matriz em GC

148 Scientia Chromatographica 2012; 4(2):139-152

respostas relativas acima da tolerância estabele-
cida em 15%. Em casos de analitos susceptíveis 
ao efeito de matriz em GC, e escolhendo-se pro-
tetores adequados para esses analitos, situações 
próximas à ilustrada na Figura  9 devem ocor-
rer. O posicionamento da curva em matriz e na 
ausência dos analitos (cor laranja), obviamente, 
vai depender da limpeza dessa matriz promovida 
pelo preparo de amostras e das características do 
analito em questão, podendo estar mais próxima 
das curvas com os protetores (região acinzen-
tada), quando o efeito de matriz for mais alto, 
ou entre as duas curvas preparadas em solvente, 
quando o efeito de matriz sozinho não for com-
parável ao efeito produzido pelos protetores de 
analitos.

protetores de analitos, a dispersão das respostas 
em todos os parâmetros foi trazida para valores 
aceitáveis.

Outra forma para se avaliar os resultados é 
apresentada na Figura 9. Nesse caso, curvas ana-
líticas podem ser preparadas em solvente e em 
matriz, com e sem a adição dos protetores de 
analitos. Na Figura  9, admite-se um intervalo 
de tolerância de 15% para a resposta, ao redor 
das curvas obtidas em solvente. Dessa forma, 
observa-se por essa simulação que, sob a pre-
sença de protetores de analito, a curva em matriz 
não difere exageradamente daquela em solvente. 
Por outro lado, para o caso das curvas na ausência 
de protetores, foi feita simulação de tal maneira 
que a curva preparada em matriz apresentasse 

Figura 7 Comparação das respostas relativas de praguicidas selecionados a 0,5 µg/mL obtidos (A) sem e (B) com 
0,5 mg/mL de gulonolactona adicionada como protetor de analito. As respostas relativas foram determinadas a 
partir da relação: (A) área do pico do padrão com compatibilização em matriz pêssego/área do pico do padrão 
em solvente × 100% e (B) área do pico em matriz + protetor de analito/área do pico em solvente com protetor de 
analito × 100%. Um valor de resposta relativa 100% é tido como correto e valores >100% são superestimações 
devidas à indução ao aumento da resposta pelo efeito de matriz. Com permissão, a partir da referência 8.
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b

c

Figura 8 Sobreposição dos picos cromatográfi cos de lindano (m/z 219), fosalone (m/z 182) e o-fenilfenol (m/z 
170) obtidos em análises de 500 ng/mL dos padrões em acetonitrila (A) sem e (B) com a adição dos protetores 
de analitos (etilglicerol, gulonolactona e sorbitol; 10, 1 e 1 mg/mL, respectivamente), ao início e após cada 
sequência de injeção de amostras (início, após 30, 60, 90, 120 e 150 injeções). O desvio padrão relativo (RSD) 
das áreas, alturas e razões altura/área (H/A) dos picos e seus tempos de retenção (tR) são relacionados a injeções 
dos padrões em acetonitrila sem e com os protetores de analitos, sequencialmente (n = 11). Com permissão, a 
partir da referência 12.
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preparadas em solvente. Esse caso é muito evi-
denciado em matrizes de alimentos, mas pode 
ser extrapolado para outras matrizes complexas.

Independentemente da escolha quanto à 
forma de calibração, ao preparo das amostras 
e às demais alternativas para mitigar o efeito 
de matriz, o uso de protetores de analitos vem 
ganhando atenção e demonstrando, inúmeras 
vezes, melhores resultados após a sua aplicação. 
Em suma, as vantagens do uso desses proteto-

4 Considerações finais

Atualmente estudos de efeito de matriz são 
preconizados em muitos protocolos. Idealmente, 
tais estudos devem ser realizados todas as vezes 
que se suspeite que uma matriz complexa possa 
exercer tal efeito sobre os analitos em questão. 
Particularmente para GC, diversos praguicidas e 
também outras classes de compostos sofrem com 
o efeito de matriz que induz a maiores respos-
tas, em relação aos mesmos padrões em soluções 

Figura 9 Curvas analíticas simulando a infl uência do efeito de matriz e dos protetores de analitos na quantifi cação. 
As retas ajustadas em verde e preto comparam uma curva obtida em matriz com outra em solvente, ambas sob 
efeito dos protetores de analitos. As retas ajustadas em vermelho e laranja são referentes aos analitos em matriz 
e em solvente, respectivamente, e sem a adição de protetores de analitos. As linhas grossas tracejadas em preto e 
vermelho delimitam uma região de mais ou menos 15% ao redor das retas ajustadas para os analitos em solvente 
(com e sem os protetores, regiões cinza e amarela, respectivamente). Observa-se que a reta em verde não se 
diferencia daquela em preto, além dos 15%, enquanto a reta em laranja ultrapassa essa diferença em relação 
àquela de cor vermelha.
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técnicas de separação, seja ela conceitual, na instrumentação, ou na aplicação.Este tipo de contri-
buição é limitado a 6.000 palavras, incluindo as legendas das fi guras e as referencias, e no máximo 5 
tabelas e/ou fi guras somados. No momento do envio da prova de impressão, caso isto ocorra o autor 
será consultado se prefere revisar o artigo para enquadrá-lo em até 7 páginas, ou se prefere pagar 
as páginas excedentes.O número de páginas de um artigo depende muito das fi guras e tabelas do 
mesmo. Este critério não é aplicado aos artigos convidados, cujo número de páginas sera informado 
ao autor no momento do convite.

• Comunicações (Short Communication”): são artigos completos, porém que relatam resultados mais 
curtos, oportunos, e/ou cuja relevância requer sua rápida publicação. Deverão ter a mesma quali-
dade dos artigos Originais porém, devido a seu caráter de comunicação preliminar, usualmente são 
de menor extensão. Este tipo de publicação deve ter no máximo quatro páginas impressas, incluindo 
todo o artigo, ou seja, tabelas, fi guras e referências. O autor deve indicar claramente que se trata de 
uma comunicação no topo da primeira página do artigo.

• Artigos de Revisão crítica: revisões críticas sobre uma area específi ca das técnicas cromatográfi cas e 
relacionadas são também consideradas para publicação. Esses artigos devem se limitar a no máximo 
10.000 palavras, incluindo as legendas, e até 10 tabelas e fi guras somadas. Os artigos de Revisão 
Crítica deverão antes de sua submissão serem discutidos com um dos co-Editores mais relacionados 
ao assunto em questão. Artigos não encaminhados desta forma serão antes enviados a um co-Editor 
da area em que se enquadre para parecer e, somente então, serão enviados aos revisores, podendo 
atrasar signifi cativamente sua publicação. Devem conter uma contribuição nova a respeito de um 
assunto de grande interesse atual, discutindo as vantagens e desvantagens do mesmo. O Scientia não 
publica apenas relato de artigos descritos na literatura, sem uma discussão crítica sobre os mesmos.

• Artigos de Alta Prioridade: são publicados no primeiro número disponível do periódico, recebendo 
prioridade maxima de todo o sistema Editorial do periódico. Para justifi car sua publicação como 
alta prioridade, os manuscritos deverão apresentar, de forma resumida, resultados importantes de 
recentes desenvolvimentos na area de cromatografi a e técnicas relacionadas (espectrometria de 
massas, preparo de amostras, eletroforese capilar, e outros). Não precisam conter resultados experi-
mentais detalhados, sendo limitados a 2.500 palavras e três fi guras e/ou tabelas combinadas. 


