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Resumo

A microextracção em fase sólida (SPME) combinada com a cromatografia de gás (GC) apresenta 
um elevado potencial de aplicação, quer no estabelecimento de perfis voláteis globais de uma dada 
amostra, quer na quantificação de analitos alvo. Essa combinação tem sido utilizada em inúmeras 
áreas, nomeadamente na caracterização de produtos naturais, alimentos e biofluidos, na pesquisa de 
contaminantes, na avaliação de processos industriais, em estudos nas áreas ambiental e clínica, entre 
outros. Esses estudos envolvem normalmente a análise de amostras complexas, constituídas por inúmeras 
moléculas com características físico-químicas distintas, algumas das quais presentes em concentrações 
de ordens de grandeza muito diferentes. Assim, os parâmetros experimentais relativos às condições de 
preparação da amostra, extração de analitos e posterior análise cromatográfica têm de ser definidos 
caso a caso em função das características físico-químicas da amostra e do(s) analito(s) a estudar. Neste 
artigo serão apresentados vários exemplos ilustrativos de estudos com especial enfoque nos produtos 
naturais, alimentos e metabolômica, os quais mostram claramente o elevado potencial das técnicas de 
microextração e cromatografia de gás.
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Solid phase microextraction and gas chromatography:  
A combination of high potential

Abstract

Solid phase microextraction (SPME) combined with gas chromatography (GC) represents a powerful tool 
regarding several fields of application, which may be used to establish global volatile sample profiling or 
to quantify target analytes. This combination has been used in many fields, such as in the characterization 
of natural products, foods, and biofluids, screening of contaminants, evaluation of industrial processes, 
and in the environmental or clinical studies, among others. These studies typically involve the analysis 
of complex samples, containing numerous molecules, with different physicochemical characteristics, in 
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1 Introdução

O desenvolvimento de métodos de análise 
expeditos, rápidos, com elevada sensibilidade e 
baixo custo continua a ser um desafio atual. Nas 
últimas décadas têm ocorrido muitos desenvol-
vimentos a nível instrumental, os quais têm per-
mitido atingir limites de deteção e de quantifi-
cação cada vez menores. Esses desenvolvimentos 
têm contribuído para o aumento exponencial 
do conhecimento sobre tudo o que nos rodeia. 
Paralelamente com os avanços observados ao 
nível do desenvolvimento de equipamentos de 
análise, tem-se observado também um grande 
investimento na área da preparação de amostra. 
Procuram-se procedimentos rápidos, que envol-
vam uma reduzida manipulação da amostra e 
que, idealmente, não incluam o uso de solven-
tes, tendo como objetivo evitar a formação de 
artefatos e minimizar a quantidade de resíduos 
resultantes da etapa de extração. A preocupação 
com a preservação da qualidade do ambiente de 
trabalho num laboratório e do meio ambiente 
em geral também deve estar presente na fase de 
decisão relativa a uma dada abordagem metodo-
lógica. A microextração em fase sólida (SPME) e 
a cromatografia de gás (GC) surgem como duas 
abordagens com amplo leque de aplicações e que 
estão em linha com essas preocupações atuais. 
Essa combinação tem sido utilizada em inúme-
ras áreas, nomeadamente na caracterização de 
produtos naturais, alimentos e biofluidos, na 

pesquisa de contaminantes, na avaliação de pro-
cessos industriais, em estudos nas áreas ambien-
tal e clínica, quer na definição de perfis globais 
ou na análise de compostos alvo. Na Figura 1 são 
apresentados alguns exemplos de estudos que 
têm sido desenvolvidos no nosso grupo de inves-
tigação, sendo dado especial destaque ao estudo 
de produtos naturais e alimentos de origem 
vegetal e aos estudos na área da metabolômica, 
envolvendo um vasto leque de matrizes (micror-
ganismos, urina, ar exalado, líquido amniótico, 
plasma e excrementos de animais). Por outro 
lado, a análise de compostos voláteis por recurso 
a técnicas baseadas em SPME/GC também tem 
sido usada como uma ferramenta auxiliar e 
muito promissora em estudos mecanísticos.

2 Combinação de SPME com a 
cromatografia de gás

2.1 Microextração em fase sólida

A microextração em fase sólida foi desen-
volvida nos anos 90 do século passado por Janusz 
Pawliszyn e seus colaboradores na Universidade 
de Waterloo, Canadá, sendo inicialmente apli-
cada na análise de poluentes em água. Trata-se 
de uma técnica de extração e de pré-concentra-
ção de compostos voláteis e semivoláteis. Nesse 
tipo de metodologia não ocorre uma extração 
exaustiva dos analitos, apenas uma pequena fra-
ção é extraída, a qual é representativa da com-

a wide range of concentrations. Thus, the experimental parameters, including the sample preparation 
and extraction, and subsequent chromatographic analysis, should be optimized for each specific case, 
according to the physicochemical characteristics of the sample(s) and analyte(s). This paper covers a 
set of examples selected to highlight the challenges related to method implementation, and particular 
attention was devoted to applications in the fields of natural products, food and metabolomics, which 
really demonstrate the high potential of microextraction and gas chromatography techniques.
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SPME; GC; GC×GC; volatile compounds; food products; natural products; metabolomics.
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posição global dos compostos na forma livre se 
as condições experimentais forem devidamente 
otimizadas e posteriormente controladas. Apesar 
de existirem sistemas de SPME com diferen-
tes geometrias, a mais comum consiste numa 
seringa em que a agulha tem uma base de sílica 
fundida revestida com uma fina camada de uma 
fase estacionária que pode ser imersa na amostra 
(caso das amostras líquidas) ou introduzida na 
fase de vapor emitida pela amostra (HS-SPME).

Existem disponíveis no mercado vários 
tipos de fases estacionárias para SPME, apresen-
tando diferentes polaridades, espessuras de filme 
e tipos de interação com o analito (absorção e 
adsorção) (Figura 2). A escolha da fase estacio-
nária mais adequada depende das propriedades 
físico-químicas do(s) analito(s) e da amostra, e 
as condições experimentais devem ser otimiza-
das para cada tipo de analito e de fase estacio-

nária. A eficiência extrativa e a reprodutibilidade 
são dependentes de parâmetros experimentais 
como temperatura e tempo de extração, quanti-
dade de amostra, composição química da amos-
tra, agitação, adição de sais (efeito salting out), 
entre outros.

A microextração em fase sólida é uma meto-
dologia de extração que apresenta inúmeras van-
tagens relativamente às técnicas convencionais, 
das quais se destacam algumas:

•	 Fácil manipulação;

•	 Elevada sensibilidade e reprodutibilidade;

•	 Extração não seletiva ou altamente seletiva, 
dependendo do tipo de fase estacionária;

•	 Elevada versatilidade, pois existem disponí-
veis vários tipos de fases estacionárias com 
diferentes geometrias;

•	 Tempo de extração relativamente curto, 
normalmente da ordem de minutos;

Figura 1 Exemplos de aplicações de SPME combinada com cromatografia de gás desenvolvidos no Laboratório 
de Bioquímica e Química Alimentar da Universidade de Aveiro.
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•	 Possibilidade de realização de estudos 
in  vivo, pois a sua introdução é pouco 
invasiva e já existem fases estacionárias 
biocompatíveis;

•	 Possibilidade de, numa única etapa, serem 
extraídos compostos hidrofóbicos e hidro-
fílicos;

•	 Não requerer etapas prévias de limpeza 
da amostra (sample clean-up) como, por 
exemplo, a eliminação de açúcares ou a 
precipitação de proteínas;

•	 Possibilidade de ser aplicada na análise 
da composição volátil de matrizes sólidas, 
líquidas ou gasosas;

•	 Permite a análise direta de amostras sólidas;

•	 Permite que a análise seja facilmente auto-
matizada em combinação com vários tipos 
de equipamentos como, por exemplo, GC, 
HPLC, LC-MS etc.

2.2 Cromatografia de gás

Os compostos sorvidos na fase estacionária 
são normalmente desorvidos no injetor de um 
GC com deteção por espectrometria de massa 
(GC-MS). Por vezes são utilizados detectores 
específicos como, por exemplo, o ECD (Electron 
Capture Detector), o NPD (Nitrogen/Phophorus 
Detector), entre outros, com vista a incrementar 
a sensibilidade e a especificidade da metodologia 
relativamente a um dado analito. A deteção por 

Figura 2 Fluxograma global de análise: Preparação de amostras/extração, métodos cromatográficos e 
processamento de dados.
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espectrometria de massa é amplamente utilizada, 
especialmente quando o objetivo não é pesquisar 
um analito específico, mas sim o estudo global 
da fração volátil. Atualmente, esse tipo de equi-
pamento está suficientemente desenvolvido, 
apresentando detectores robustos e softwares 
com algoritmos que facilitam o processamento 
de dados[1]. Além disso, incluem bases de dados 
de espectros de massa que constituem uma fer-
ramenta chave na identificação de analitos, espe-
cialmente daqueles para os quais não há padrões 
disponíveis comercialmente ou no caso de amos-
tras muito complexas, em que não é exequível 
adquirir dezenas ou mesmo centenas de padrões 
para confirmação da identificação de todos os 
compostos detectados. Os GCs com detector por 
ionização de chama (GC-FID) são bastante mais 
baratos que as opções referidas anteriormente e 
são muito utilizados nos laboratórios quando se 
pretende analisar um analito ou um conjunto de 
analitos para os quais há padrões disponíveis e os 
limites de detecção e quantificação exigidos não 
são muito baixos (por exemplo, concentrações 
da ordem de mg/L). Por exemplo, num estudo 
recente pretendeu-se avaliar a libertação de far-
nesol retido em cápsulas de sílica amorfa por 
recurso a GC-FID[2]. O farnesol tem sido alvo 
de vários estudos devido às suas propriedades 
de aroma e efeitos benéficos para a saúde, tendo 
sido exploradas várias aplicações na fitofarma-
cêutica e cosmética. A sua utilização fica por 
vezes condicionada pela sua volatilidade, assim 
têm sido desenvolvidas várias estratégias com 
vistas a promover a retenção e libertação contro-
lada do farnesol como, por exemplo, a encapsu-
lação em cápsulas de sílica. Para controlar a sua 
libertação a partir de diferentes tipos de cápsulas 
foi realizado um estudo, por cromatografia de 
gás unidimensional com um detector FID. O uso 
deste tipo de detetor é devido à baixa complexi-

dade da matriz e ao fato de ser um estudo diri-
gido a um único composto presente em concen-
tração acima do limite de detecção do método. 
Essa metodologia de análise simples e rápida 
permitiu verificar que as cápsulas produzidas são 
eficientes na libertação controlada do farnesol e 
que o seu perfil de libertação depende do tipo de 
cápsula utilizada.

Apesar de a cromatografia unidimensional 
(1D-GC) ser amplamente utilizada na análise 
qualitativa e quantitativa de uma grande varie-
dade de amostras, fornecendo dados analíticos 
perfeitamente validados, por vezes a complexi-
dade das amostras excede a capacidade separativa 
de um único processo cromatográfico. Nesses 
casos, os cromatogramas apresentam coeluições, 
o que dificulta bastante as tarefas de identifica-
ção e quantificação dos analitos. Assim, nos últi-
mos anos têm sido desenvolvidas várias soluções 
instrumentais com o objetivo de incrementar a 
resolução cromatográfica. A cromatografia de 
gás bidimensional abrangente (GC×GC) apre-
senta-se como uma alternativa, a qual inclui 
dois mecanismos ortogonais para separação dos 
vários componentes de uma amostra numa única 
análise. Essa técnica baseia-se na combinação de 
duas colunas com diferentes fases estacionárias 
como, por exemplo, uma apolar e outra polar, 
ligadas em série através de uma interface espe-
cífica, um modulador (Figura 2). Essa interface 
fixa por criofocagem pequenas frações (corres-
pondendo a alguns segundos) eluídas a partir da 
primeira coluna e as reinjeta na segunda coluna. 
Cada pico da primeira dimensão (1D) é modu-
lado várias vezes, o que permite a preservação 
da separação nessa dimensão. A segunda coluna 
(2D) é muito curta e fina e, consequentemente, 
cada fração modulada é separada muito rapida-
mente, antes que a próxima modulação se inicie. 
Usando esse tipo de equipamento, os compostos 
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coeluídos na primeira coluna serão adicional-
mente separados na segunda coluna[3]. Assim, a 
capacidade separativa é altamente incrementada 
quando comparada com 1D-GC. Além da sepa-
ração cromatográfica, a sensibilidade e os limites 
de detecção também são incrementados devido 
à focagem do pico no modulador e à separação 
dos analitos do background. A GC×GC também 
oferece novas oportunidades no estabelecimento 
de cromatogramas estruturados (estrutura orde-
nada do cromatograma de contornos GC×GC 
baseada na presença de compostos estrutural-
mente relacionados), o que permite definir espa-
ços cromatográficos associados a determinadas 
estruturas moleculares[4]. Na Figura 3 apresenta-
-se um exemplo em que se combinou uma coluna 
apolar (1D) com outra polar (2D) na análise de um 
vinho licoroso. Assim, os compostos não separa-
dos na primeira coluna, porque apresentam vola-
tilidades similares, foram separados na segunda 
coluna pelo fato de apresentarem diferenças ao 
nível da polaridade. A obtenção de cromato-
gramas estruturados também contribui para a 
redução do tempo de tratamento dos dados. Por 
exemplo, através da Figura 3 é possível observar 
as zonas em que aparecem os produtos de fer-
mentação, tais como os ésteres e os álcoois. Se 
se pretende estudar só essas famílias químicas, o 
analista irá focar o seu esforço apenas na análise 
de uma zona limitada do cromatograma.

Devido à elevada sensibilidade e resolu-
ção cromatográfica, o GC×GC-ToFMS tem 
sido muito utilizado, principalmente na última 
década. A seguir serão realçados alguns exem-
plos da sua aplicação na área dos produtos natu-
rais e alimentos e da metabolômica. É, ainda, 
interessante destacar a ampla gama de aplicação 
dessa metodologia e a possibilidade de desenvol-
vimento em domínios de aplicação transversais, 
nomeadamente como ferramenta de suporte no 

estudo de misturas reaccionais complexas, em 
complementaridade com outras técnicas analí-
ticas. Por exemplo, o furfural tem sido alvo de 
vários estudos devido ao seu potencial como 
substituto de uma variedade de materiais deriva-
dos de petróleo, carvão, gás e de produtos quí-
micos. Esse composto pode ser produzido por 
desidratação da D-xilose, a qual, por sua vez, é 
obtida a partir de biomassa lignocelulósica. A 
conversão de xilose em furfural é acompanhada 
por várias reações secundárias, formando mis-
turas reacionais complexas. O GC×GC-ToFMS 
foi utilizado na caracterização química dessa 
mistura reaccional, sendo possível estabele-
cer um modelo de cinética pseudo-homogênea 
que se ajusta muito bem aos dados experimen-
tais[5,6]. Com base nessa experiência de sucesso, 
o GC×GC-ToFMS foi posteriormente utilizado 
como uma poderosa ferramenta na compreensão 
de várias reações químicas[7,8].

Figura 3 Cromatograma de GC×GC-ToFMS gerado 
em duas dimensões, resultante da combinação de 
uma coluna apolar na primeira dimensão com uma 
coluna polar na segunda dimensão; estão assinalados 
os espaços cromatográficos associados aos ésteres 
e aos álcoois; *os três compostos que aparecem ao 
longo dessa linha apresentam características de 
volatilidade similares e foram separados ao longo da 
segunda dimensão de acordo com as suas diferentes 
características de polaridade.
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3 Análise de produtos naturais e/ou 
alimentos

Os produtos naturais e os alimentos são 
amostras constituídas por inúmeras biomolécu-
las com características físico-químicas distintas, 
algumas das quais estão presentes em concen-
trações de ordens de grandeza muito diferentes. 
Assim, a análise desse tipo de amostras apresenta 
alguns desafios, quer no estabelecimento do per-
fil volátil global, quer na quantificação de ana-
litos específicos. Esse tipo de estudos têm sido 
levados a cabo com propósitos muito diversos e 
a definição da metodologia de análise tem de ser 
definida caso a caso em função das característi-
cas físico-químicas da amostra e do(s) analito(s) 
a estudar. A seguir serão apresentados vários 
exemplos ilustrativos.

A determinação do perfil volátil, bem como 
do teor em compostos voláteis, tem sido usada 
para avaliar a composição de espécies vegetais ou 
alimentos, quer em termos de avaliação da influ-
ência da origem geográfica ou das práticas agrí-
colas[9,10], da distinção entre espécies endógenas e 
espécies exóticas[11], quer na valorização de espé-
cies através da identificação de compostos com 
potenciais efeitos benéficos para a saúde[12-15], 
nomeadamente os compostos terpênicos (com-
postos mono e sesquiterpênicos). Esses compos-
tos são provenientes do metabolismo secundário 
das plantas e também têm sido estudados com 
o intuito de avaliar seus processos fisiológicos, 
como, por exemplo, o amadurecimento da uva 
(Vitis vinifera L.), que tem grande impacto nas 
características organolépticas do vinho[16-18]. Os 
estudos anteriormente referidos[9,11-16] envolve-
ram a análise de amostras muito distintas, como 
plantas, bivalves e uvas. No que diz respeito à 
preparação das amostras, é de realçar que houve 
sempre o propósito de minimizar ou mesmo evi-

tar qualquer tipo de manipulação da amostra. 
Assim, as plantas foram colocadas num frasco 
de vidro e extraídas diretamente por SPME, após 
definição das condições de extração, os bival-
ves foram homogeneizados e diluídos em água 
para incrementar a eficiência extrativa e as uvas 
foram esmagadas antes da análise por SPME, 
com vista a simular o processo de esmagamento 
que ocorre durante a vinificação, antes da etapa 
da fermentação. O fato de se analisar a amostra 
diretamente, sem qualquer tipo de manipulação 
ou com uma manipulação mínima, permite tem-
pos de análise muito curtos (alguns minutos), 
prevenindo a formação de artefatos ou perda de 
analitos, especialmente da fracção mais volátil. 
Para o estudo desse tipo de amostras que apre-
sentam elevada complexidade em termos de 
número de analitos detectados e de diversidade 
de estruturas químicas, opta-se por fases estacio-
nários de SPME, que incorporam dois ou mais 
tipos de materiais, como a PDMS/DVB (65 µm, 
polydimethylsiloxane/divinylbenzene) ou DVB/
CAR/PDMS (50/30µm, divinylbenzene/carbo-
xen/poly(dimethylsiloxane)). O efeito sinérgico 
devido a fases estacionárias do tipo absorvente 
e adsorvente conferem uma maior capacidade de 
retenção de analitos e, consequentemente, uma 
maior eficiência extrativa comparativamente 
com as fibras contendo apenas um tipo de fase 
estacionária. Relativamente às técnicas croma-
tográficas, as amostras foram analisadas por 
1D-GC e por GC×GC, dependendo do nível de 
informação pretendido.

A partir de um estudo exploratório com vista 
à futura valorização de várias espécies vegetais 
portuguesas, foi obtido um perfil global de com-
postos mono e sesquiterpênicos de 25 espécies 
de plantas e respectivas infusões, por HS-SPME/
GC-qMS[15]. Por outro lado, o estudo de produ-
tos naturais, com enfoque na bioprospecção de 
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compostos específicos com eventual interesse 
para a saúde, normalmente implica o uso de téc-
nicas cromatográficas de elevada sensibilidade 
e resolução cromatográfica, de modo a resol-
ver a complexidade das amostras. Em amostras 
como calistemo (Callistemon citrinus), camomila 
(Matricaria recutita L.), sabugueiro (Sambucus 
nigra L.) ou algas vermelhas (Gracilaria vermi-
culophylla) são detectadas várias centenas de 
compostos voláteis, inclusive os compostos ter-
pênicos, descritos como apresentando poten-
ciais efeitos benéficos para a saúde humana[19]. 
Assim, o estudo detalhado da fracção mono e 
sesquiterpênica dessas amostras foi realizado por 
GC×GC-ToFMS, tendo sido possível reportar 
dezenas de compostos nunca antes descritos na 
literatura, por exemplo, para o Callistemon citri-
nus[13] e a Ferula gummosa[12,14].

Uma das tendências atuais do mercado passa 
pela valorização dos produtos regionais e artesa-
nais. O sal marinho obtido de forma artesanal 
nas salinas de Aveiro (Portugal) corresponde a 
uma tipologia de produto que é muito valorizada 
atualmente. A pesquisa de biomarcadores do sal 
marinho tem sido objeto de vários estudos, dado 
que há uma preocupação crescente a nível euro-
peu para a proteção e a revalorização da iden-
tidade das salinas. Essa valorização está intrin-
secamente associada à qualidade do sal marinho 
produzido, que pode ser avaliada pelas suas 
caraterísticas físico-químicas. A análise do sal 
marinho, por HS-SPME/GC-MS e mais recente-
mente por HS-SPME/GC×GC-ToFMS, revelou a 
presença de uma grande diversidade de compos-
tos orgânicos voláteis, aos quais foram atribuídas 
várias origens: comunidade bacteriana das sali-
nas, algas, poluição e atividade humana nas zonas 
envolventes das salinas[20,21]. Foi, ainda, desenvol-

vida uma metodologia baseada em HS-SPME/
GC-qMS[22] para quantificação da β-ionona no 
sal marinho, a qual explica o seu odor a violeta.

Os perfis de compostos voláteis de alimentos 
têm sido usados para avaliar aromas característi-
cos dos produtos, detectar defeitos sensoriais ou 
avaliar o impacto de diversos processos indus-
triais como, por exemplo, a secagem de frutas, 
torra do café[23], os efeitos do processamento[24,25] 
e do armazenamento em vinhos de mesa e lico-
rosos[26,27], entre outros. Esse tipo de controle 
pode ser um apoio na tomada rápida de decisão 
nas indústrias, contribuindo para a melhoria das 
características organolépticas dos produtos e, 
consequentemente, para a redução de custos e 
para uma maior aceitação do produto por parte 
do consumidor[28].

Na área da segurança alimentar, o estudo 
dos compostos voláteis tem-se revelado uma 
ferramenta de grande utilidade. A segurança ali-
mentar está entre as grandes preocupações das 
organizações reguladoras dos vários países e das 
organizações internacionais, dado que todos os 
anos são reportados diversos problemas de saúde 
pública advindos do consumo de alimentos que, 
em alguma fase do processo (colheita, processa-
mento, transporte e/ou armazenamento), foram 
tratados de forma imprópria, o que pode com-
prometer a segurança do consumidor. A seguir 
serão apresentados dois exemplos de aplicações 
em que a análise de compostos voláteis pode ser 
uma mais-valia no controle e adoção de estra-
tégias que minimizam potenciais riscos para a 
saúde.

O carbamato de etilo, que tem sido detectado 
em diversos alimentos fermentados e bebidas 
alcoólicas, nomeadamente em vinhos Madeira, 
é um composto químico considerado como pro-
vavelmente carcinogênico para humanos (grupo 
2A) pela Agência Internacional de Pesquisa sobre 
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o Cancro (IARC). Essa realidade impõe que 
sejam desenvolvidas metodologias expeditas que 
possam ser incorporadas no controle de quali-
dade do vinho Madeira. A combinação da SPME 
com GC×GC-ToFMS permitiu a quantificação 
do carbamato de etilo por análise direta do vinho. 
Os dados relativos ao carbamato de etilo foram 
obtidos em modo de extração de íons (usando 
o m/z 62 como íon diagnóstico do carbamato de 
etilo), o que permitiu aumentar a sensibilidade 
e a seletividade do método. Para os vinhos secos 
foram obtidos limites de detecção (LOD) e de 
quantificação (LOQ) de 4,31 µg/L e 14,38 µg/L, 
respectivamente, e para os vinhos doces, de 2,75 
µg/L e 9,16 µg/L, respectivamente[29]. O teor mais 
elevado de glucose nos vinhos doces, comparati-
vamente aos vinhos secos, explica os parâmetros 
analíticos obtidos, uma vez que um teor superior 
de glucose irá contribuir para a redução da solu-
bilidade do carbamato de etilo no vinho (solução 
etanol/água), consequentemente aumentando 
a sua transferência para a fase de vapor onde se 
encontra a fibra de SPME. Essa metodologia foi 
posteriormente aplicada para definir estratégias 
para a redução de carbamato de etilo em vinhos 
Madeira[30].

O 2-hidróxi-6-metilbenzaldeído é uma 
feromona produzida por ácaros e o seu monito-
ramento permite avaliar de forma expedita a pre-
sença de ácaros em alimentos. Atualmente, sabe-
-se que há uma percentagem muito elevada da 
população mundial que apresenta reações alér-
gicas aos ácaros. Assim, o consumo de alimen-
tos com ácaros por pessoas sensibilizadas pode 
desencadear uma resposta alérgica de maior ou 
menor gravidade, podendo mesmo desencadear 
um choque anafilático. Foi desenvolvido um 
método que permite a detecção do 2-hidróxi-6-
-metilbenzaldeído por análise direta de cere-
ais com recurso a HS-SPME/GC×GC-ToFMS, 

tendo-se verificado que o teor dessa feromona 
está diretamente relacionado com a quantidade 
de ácaros existente na amostra[31]. Para o desen-
volvimento com sucesso dessa abordagem foi 
fundamental o uso de GC×GC-ToFMS. Como é 
ilustrado na Figura 4, apesar de na 1D, no tempo 
de retenção de 525 s, existirem vários compos-
tos, o 2-hidróxi-6-metilbenzaldeído foi devida-
mente separado por adição de uma 2D indepen-
dente, revestida com uma fase estacionária polar. 
Assim, obteve-se a resolução cromatográfica 
adequada para a obtenção de um pico bem defi-
nido para o 2-hidróxi-6-metilbenzaldeído.

4 Metabolômica

A metabolômica representa uma abordagem 
analítica emergente que tem sido utilizada como 
uma ferramenta de grande utilidade para extrair 
informação global e integrada sobre metabólitos 
endógenos de sistemas biológicos e suas varia-
ções em situações concretas como, por exem-
plo, em doenças, exposição a agentes tóxicos, 
situações de stress, entre outras[32]. Esse conceito 
tem sido aplicado em inúmeras áreas como, por 

Figura 4 Seção de um cromatograma de GC×GC-
ToFMS de grãos de aveia. Apesar de na 1D, no tempo 
de retenção de 525 s, existirem vários compostos, 
o 2-hidróxi-6-metilbenzaldeído foi devidamente 
separado por polaridade através da 2D.
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exemplo, no desenvolvimento de fármacos e no 
diagnóstico clínico, biotecnologia e agricultura e 
toxicologia ambiental[33].

Os metabólitos voláteis produzidos por 
microrganismos podem ser utilizados como 
biomarcadores da sua presença ou ainda para 
estudar a comunicação entre eles, ou a sua 
patogenicidade. A segurança microbiológica de 
um alimento está muito associada ao seu nível 
de contaminação microbiológica, o qual pode 
ser avaliado a partir do perfil metabólico dos 
microrganismos presentes. A análise direta de 
trigo, aveia, arroz e grãos de café por HS-SPME/
GC×GC-ToFMS mostrou que amostras com 
teores superiores de metilbenzeno, 3-octanona, 
2-nonanona, 2-metil-3-pentanol, 1-octen-3-ol e 
2-hexanona apresentavam os níveis de contami-
nação microbiológica mais elevados, expressos 
em UFCs (unidades formadoras de colônias)[31]. 
Essa análise demora apenas 70 min, o que repre-
senta um tempo de análise muito menor compa-
rativamente aos ensaios dependentes de cultura 
em placa, que demoram pelo menos 24 h.

Muitos estudos da área da microbiologia 
incluem o crescimento de microrganismos em 
meio de cultura e a sua posterior análise. Nesses 
casos, o passo inicial passa por escolher o meio 
de cultura mais adequado para o crescimento do 
microrganismo em estudo, mas que não apre-
sente uma composição volátil muito complexa, 
evitando futuras coeluições com os metabólitos 
do microrganismo em estudo. Por vezes, esse é 
o grande desafio que um analista tem em mãos 
quando pretende fazer estudos de metabólitos 
na área da microbiologia. É, ainda, importante 
definir se se pretende apenas estudar o exometa-
boloma (conjunto de metabólitos expressos para 
o exterior da célula) ou se se pretende também 
estudar o endometaboloma (conjunto de meta-
bólitos produzidos pela célula e que se mantêm 

no seu interior). Nesse último caso, após lavagem 
das células para eliminação do exometaboloma, 
deve-se rebentar a célula por congelação, ultras-
som ou tratamentos químicos, físicos ou mecâ-
nicos.

Os metabólitos voláteis produzidos por 
microrganismos apresentam várias funções, 
como na comunicação célula-célula, no cresci-
mento, como reguladores da patogenicidade[34,35], 
entre outros. Assim, com recurso a HS-SPME/
GC-MS foi avaliada a produção de álcoois extra-
celulares por culturas de Candidas spp. e o seu 
efeito sobre a formação de biofilmes: álcool iso-
amilo, 2-feniletanol, 1-dodecanol, E-nerolidol 
e E, E-farnesol. Os resultados obtidos indi-
cam que esses álcoois induzem efeitos distintos 
na atividade e formação do biofilme[34]. Essas 
moléculas sinalizadoras também têm um papel 
muito importante no controle da morfogênese 
de Candida albicans e Candida dubliniensis[35], a 
qual está associada à sua patogenicidade.

Biofluidos como, por exemplo, urina e ar 
exalado obtidos de forma não invasiva têm rece-
bido grande destaque no estudo da patogênese 
de diversas doenças, com o objetivo de desenvol-
ver metodologias que permitam um diagnóstico 
precoce e o monitoramento do estado de saúde 
dos pacientes. A metabolômica oferece métodos 
cada vez mais específicos e sensíveis, permitindo 
traçar perfis metabolômicos individuais, o que 
vai ao encontro do desenvolvimento emergente 
da medicina personalizada. A análise de bio-
fluidos requer o estabelecimento de protocolos 
standard de coleta para que seja possível a sua 
aplicação em estudos transversais envolvendo 
um número expressivo de indivíduos. O ar exa-
lado condensado e a urina, após coleta, podem 
ser congelados a -80 °C para evitar degradações e 
podem ser analisados posteriormente. O ar exa-
lado na fase de vapor deve ser analisado até ca. 
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6 h após a sua coleta, posteriormente verifica-se 
que ocorre sorção dos metabólitos na superfície 
do saco de coleta[36]. Os metabólitos do ar exa-
lado podem ser extraídos por SPME diretamente 
a partir do saco de coleta. Relativamente à aná-
lise da urina, deve-se ter em atenção o seu pH, 
pois esse é fundamental para a definição do perfil 
metabólico urinário. Para abordagens mais glo-
bais, recomenda-se o pH ácido (2,0), pois per-
mite a detecção de um maior número de com-
postos. No entanto, para a análise de compostos 
alvo, podem ser escolhidos o pH alcalino (12,0) 
ou não se fazer o ajuste de pH, trabalhando no 
pH fisiológico da urina[37].

O estudo desses biofluidos por metodologias 
baseadas em SPME/GC requer a otimização de 
parâmetros experimentais e de processamento 
de dados. Por exemplo, o perfil metabólico da 
urina obtido por HS-SPME/GC×GC-ToFMS é 
extremamente complexo, tendo sido detectados 
cerca de 700 compostos por amostra, distribuí-
dos por diversas famílias químicas: hidrocarbo-
netos, aminas, amidas, ésteres, cetonas, aldeídos, 
álcoois, ácidos carboxílicos, éteres, nitrilos, halo-
genetos, sulfuretos, tióis, terpenos e compostos 
heterocíclicos[37]. Apesar da complexidade da 
amostra, foi possível definir estratégias para se 
obter informação estruturada sobre as várias 
famílias químicas detectadas. Globalmente 
verificou-se que ao longo da 2D obtêm-se alca-
nos alifáticos < alcenos ~ alcanos aromáticos < 
cetonas ~ aldeídos < álcoois < ácidos. O acesso 
rápido a informação específica de determinada 
família química pode ser obtido através do uso 
de íons diagnóstico específicos. Por exemplo, 
para estudar os aldeídos e alcanos alifáticos, 
reportados como marcadores de stress oxidativo, 
foram seleccionados os íons m/z 43, 56, 57, 71, 
e 85  –  íons diagnóstico. Assim, estabeleceu-se 
um espaço cromatográfico específico para essas 

duas famílias: os alcanos alifáticos encontram-
-se entre 0,35-0,43 s para a 2D e os aldeídos 
alifáticos encontram-se entre 0,48-0,63 s. Um 
estudo exploratório realizado em fumadores e 
não fumadores recorrendo à metodologia desen-
volvida mostrou que essa abordagem pode ser 
muito promissora, nomeadamente na avaliação 
de marcadores do stress oxidativo, tais como os 
aldeídos e alcanos alifáticos[37].

A asma representa um problema de saúde 
pública muito relevante que tem apresentado 
um crescimento significativo nos últimos anos. 
A asma afeta indivíduos de todas as idades, da 
infância aos sêniores. Tem sido dada particular 
atenção à população infantil, pois a asma repre-
senta a principal causa de doença nas crianças 
nos países desenvolvidos, alterando as rotinas 
diárias dos pacientes e das famílias, com con-
sequente diminuição da qualidade de vida. A 
asma está igualmente associada a elevados cus-
tos, especialmente relacionados com diagnóstico 
e tratamento. Essa realidade tem desencadeado 
o aparecimento de vários estudos com o obje-
tivo de estabelecer metodologias que possam ser 
utilizadas no diagnóstico precoce e no monito-
ramento da doença. Recentemente, urina e ar 
exalado foram usados como matrizes preferen-
ciais em estudos relacionados com a avaliação 
de alterações metabólicas associadas à asma[36,37], 
permitindo a distinção entre a população asmá-
tica e a população saudável e a avaliação do 
impacto da terapia de controle da doença. A 
população asmática foi caracterizada principal-
mente por metabólitos associados ao stress oxi-
dativo, tais como alcanos e aldeídos alifáticos, 
característicos da inflamação das vias aéreas[38]. 
Considerando o papel das metodologias basea-
das em análise molecular e inerentes aplicações 
clínicas, foi estabelecido um conjunto de biomar-
cadores que caracterizam a população asmática: 
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nonano, 2,2,4,6,6-pentametilheptano, decano, 
dodecano e tetradecano. A análise focada nesses 
metabólitos reduz consideravelmente o tempo 
de processamento de dados e, portanto, torna a 
metodologia mais expedita para aplicações clíni-
cas. Comparativamente com a urina, o ar exalado 
é uma matriz que apresenta um menor teor de 
metabólitos, assim a análise por GC×GC-ToFMS 
torna-se particularmente útil no estabelecimento 
detalhado da sua composição, inclusive na detec-
ção de compostos vestigiais. Como observado na 
Figura 5, a seção de cromatograma de GC×GC 
de ar exalado de uma criança com asma indica 
que o pico da 3-hexanona apresenta cerca de 180 

milissegundos de largura (metabólito vestigial), 
no entanto está bem definido e tem uma quali-
dade espectral que permite a sua fácil identifica-
ção por comparação com espectros de massa de 
bases de dados comerciais.

A metabolômica pode também ser uma fer-
ramenta de elevada utilidade na área da biotec-
nologia microbiana, na qual se destaca o exem-
plo da Saccharomyces cerevisiae, uma levedura 
amplamente utilizada na indústria alimentar e 
afins. As fermentações vínicas são constituídas 
por consórcios microbianos, com diferentes 
espécies e estirpes de leveduras, onde a S. cere-
visiae tem um papel fundamental. Assim, consi-

Figura 5 Seção de um cromatograma de GC×GC-ToFMS de ar exalado de uma criança com asma. O pico da 
3-hexanona apresenta cerca de 180 milissegundos de largura (metabólito vestigial), no entanto esse está bem 
definido e o espectro de massa correspondente tem uma qualidade espectral que permite a sua fácil identificação 
por comparação com espectros de massa de bases de dados comerciais.
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dera-se crucial avaliar a biodiversidade intrínseca 
de estirpes de S. cerevisiae, de forma a explorar o 
seu potencial biotecnológico, nomeadamente o 
potencial enológico. A análise de várias estirpes 
de S. cerevisiae por HS-SPME/GC×GC-ToFMS 
permitiu a identificação de várias dezenas de 
metabólitos, os quais são diferencialmente pro-
duzidos pelas estirpes analisadas. Os compostos 
terpênicos parecem ser os fatores diferenciado-
res interestirpe[39]. Considerando o potencial 
impacto desses compostos para o aroma, a sele-
ção de determinada estirpe de S. cerevisiae pode 
ser um fator determinante na definição do aroma 
do vinho.

Para finalizar é importante realçar que, 
devido à complexidade dos dados gerados, os 
estudos na área da metabolômica devem ser 
sempre acompanhados da aplicação de méto-
dos de análise multivariada não supervisionada 
ou supervisionada, tais como PCA (Análise de 
Componentes Principais), PLS (regressão por 
Mínimos Quadrados Parciais), PLS-DA (regres-
são por Mínimos Quadrados Parciais – Análise 
Discriminante), entre outros. A aplicação desse 
tipo de análise tem como objetivo extrair as 
principais fontes de variabilidade e, consequen-
temente, ajudar na caracterização do conjunto de 
dados. Por outro lado, ela pode ser usada para 
fins de classificação de amostras, definindo asso-
ciações de amostra para grupos predefinidos e 
permitindo a extração de informações relevan-
tes/variabilidade que possam explicar os padrões 
observados (grupos). Os resultados obtidos 
devem ser objeto de validação, recorrendo, por 
exemplo, a métodos de validação cruzada de 
Monte Carlo (MMCV), que permitirão obter 
informação relevante sobre o poder preditivo 
dos modelos estatísticos e respectiva especifici-
dade e sensibilidade.

5 Notas finais

Este artigo demonstra claramente o elevado 
potencial da combinação da microextração em 
fase sólida com a cromatografia de gás na aná-
lise de compostos voláteis e semivoláteis numa 
grande gama de matrizes. No entanto, não será 
demais realçar que a qualidade analítica dos 
resultados dependerá sempre do correto estabe-
lecimento do método a aplicar em cada caso de 
estudo.

A microextração de fase sólida é uma téc-
nica de extração e de pré-concentração muito 
versátil que pode ser aplicada diretamente a 
amostras sólidas, líquidas e gasosas. No entanto, 
a otimização das condições experimentais de 
SPME é crucial. Considerando-se que o modo 
de extração a partir da fase de vapor envolvente 
da amostra é o mais utilizado e que podem ocor-
rer efeitos de competição nessa fase de vapor, é 
particularmente determinante a seleção da fase 
estacionária e do tempo de extração. Apesar 
dessa técnica ser muito utilizada, inclusive em 
contexto industrial, há ainda vários desafios a 
considerar, nomeadamente o desenvolvimento 
de fases estacionárias e configurações com carac-
terísticas muito específicas, com vistas a dar res-
posta a problemas concretos de laboratórios de 
investigação, indústrias e, ainda, da área clínica, 
concretamente para análises in vivo de biofluidos 
ou tecidos.

Sob o ponto de vista instrumental é claro 
que a oferta de equipamentos é muito ampla, 
tendo todos eles espaço de atuação. Inclusive, há 
empresas que desenvolvem soluções instrumen-
tais e software à medida da solicitação do cliente. 
Os cromatógrafos do tipo 1D-GC continuam 
a ser os mais utilizados, sendo mais baratos e 
tendo menores custos com consumíveis, e têm 
capacidade de resposta para a maior parte dos 
problemas analíticos. Mas o estudo de amostras 
complexas ou a pesquisa de compostos vestigiais 
justificam perfeitamente a existência de croma-
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trógrafos do tipo GC×GC. Apesar de todas as 
vantagens que esse tipo de equipamento apre-
senta, as quais já foram anteriormente reporta-
das, e embora estejam equipados com softwares 
muito desenvolvidos, com algoritmos que facili-
tam o processamento de dados, há ainda alguns 
desafios nessa área. Ainda que o tempo de uma 
corrida cromatográfica seja menor num GC×GC 
comparativamente a um 1D-GC, devido à com-
plexidade dos dados gerados, o tempo de proces-
samento de dados é maior. Já existem diversos 
programas para alinhamento de dados, mas eles 
nem sempre respondem cabalmente a todos os 
casos em estudo. Esse é um aspecto crítico, prin-
cipalmente para aplicações na área da metabo-
lômica, devido à elevada dimensão da matriz de 
dados gerados por uma única análise cromato-
gráfica. Há, ainda, grande espaço de progressão 
nessa área.
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