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Resumo

O Congresso Latino-Americano de Cromatografia (COLACRO) estabeleceu-se 

como o mais importante forum para discussão das técnicas cromatográficas e 

relacionadas na América Latina, e um dos principais e de maior longevidade 

em todo o mundo. No presente relatório é apresentado um resumo dos 

principais fatos envolvidos na criação, desenvolvimento e estágio atual do 

COLACRO, assim como de seus principais desmembramentos.

Abstract

The Latin American Congress on Chromatography (COLACRO) is now 

mature and recognized as the most relevant forum for the discussion of 

the chromatographic and allied techniques in Latin America and one of the 

oldest meetings on the subject worldwide. In the present report, the author 

presents the main facts involved in the creation, development and the actual 

stage of COLACRO as well as its major spinoff activities.
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1. Introdução
Comemorando os 30 anos de existência, o 

Congresso Latino-Americano de Cromatografia 
(COLACRO) foi realizado em Lisboa, Portugal, de 5 a 
9 de Janeiro de 2016. Realizado pela primeira vez fora 
da América Latina, esta edição especial do evento teve 
dupla finalidade: comemorar as 3 décadas de existência 
do COLACRO e estreitar os laços com Portugal, país 
com o qual a América Latina – e o Brasil em especial 
- possui fortes laços culturais e de amizade. O evento 
foi coordenado pelo Professor José Manuel Florêncio 
Nogueira, docente da Universidade de Lisboa, o qual 
contou com grande e eficiente equipe de colaboradores 
para a execução da laboriosa tarefa. Em conjunto com 
o COLACRO foi efetuado o 9o Encontro Nacional de 
Cromatografia de Portugal, série de grande sucesso que 
congrega os cromatografistas de Portugal.

Como padrão nos demais eventos desta série, 
o COLACRO XVI teve uma grande participação de 
cientistas de vários países, discutindo os mais recentes 
avanços na área através de diferentes enfoques 
complementares. Antecedendo a abertura do evento, 
foram ministrados cursos de curta duração por 
especialistas na área, contando com vários docentes 
os quais apresentaram uma revisão da literatura e 
resultados de seus laboratórios a respeito dos assuntos 
abordados. As palestras plenárias, de caráter mais amplo 
e enfocando o estado-da-arte em técnicas de separação, 
foram apresentadas por pesquisadores convidados, e 
de grande destaque em suas áreas de atuação. Uma 
ampla e concorrida sessão de Posteres permitiu a 
apresentação e discussão de trabalhos mais específicos 
pelos congressistas, enquanto que uma bem elaborada e 
representativa exposição de equipamentos, acessórios e 
literatura possibilitou aos participantes uma atualização 
na instrumentação analítica. Vários seminários técnicos 
foram também apresentados, discutindo novas técnicas, 
dispositivos e aplicações dos vários aspectos da 
cromatografia e técnicas associadas (como preparo de 
amostras e espectrometria de massas). Para o período 
noturno foram organizadas várias atividades culturais e 

sociais, as quais permitiram a continuidade e ampliação 

das interações iniciadas durante as sessões técnicas. 

Em suma, o evento foi um sucesso em todos seus 

aspectos (científico, técnico, cultural e social), permitindo 

a atualização da comunidade de cromatografistas nos 

avanços recentes e tendências futuras na área de técnicas 

de separação e assuntos relacionados.

O presente trabalho relata uma breve revisão a 

respeito de assuntos relevantes relacionados aos 30 anos 

de existência do evento, havendo sido apresentado como 

conferência de abertura durante o XVI COLACRO. 

2. Breve histórico sobre o COLACRO
As raízes do COLACRO foram plantadas nos 

anos 1981 e 1982 quando Fernando Lanças, à época 

já professor da Universidade de São Paulo-IQSC, foi 

professor visitante no Virginia Polytechnique Institute 

and State University (Virginia Tech) a convite do Prof. 

Harold McNair. No ano de 1984, o Prof. Lanças organiza 

um workshop sobre Cromatografia durante reunião da 

Sociedade Brasileira de Química, e propõe a realização 

de um congresso brasileiro de cromatografia. No mesmo 

ano participa da Pittsburgh Conference for Analytical 

Chemistry (PIttCon), USA, e discute o assunto com o 

Prof. McNair, Pat Sandra e Carl Cramers. Recebendo 

completo apoio dos mesmos, estabeleceu-se naquele 

momento o que seria o Comitê Científico do COLACRO 

por vários anos. No ano seguinte, durante um Encontro 

de Química Analítica o assunto é novamente discutido 

e recebe o apoio da Associação Brasileira de Química 

(ABQ). Com esses elementos (apoio da ABQ e a 

formação de um Comitê Científico Internacional de alto 

nível), foram estabelecidas as bases para a realização 

do evento, o qual ganhou então um caráter Latino 

Americano, sendo cunhado a sigla COLACRO para 

simplificar sua divulgação. O local escolhido foi o Rio 

de Janeiro e um dos seus maiores símbolos à época: o 

Copacabana Palace. A data estabelecida foi 1986 para a 

primeira edição do evento. 
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Desde sua criação, o principal objetivo do 

COLACRO foi promover uma maior interação entre 

os cromatografistas da América Latina, e destes com 

seus colegas de outras regiões geográficas, permitindo 

uma ampliação do conhecimento sobre a técnica e suas 

aplicações. Com este propósito, estabeleceu-se que 

sempre que possível o evento realizaria um rodízio entre 

os países, de maneira a possibilitar uma ampla divulgação 

da técnica em toda a América Latina. Foi estabelecido 

um Comitê Latino-Americano de Cromatografia, o qual 

contou com dois representantes da America Latina e que 

foi bastante atuante nas primeiras versões do evento. 

O comitê permitiu uma maior divulgação nos diversos 

países, assim como atrair líderes em suas áreas de 

atuação os quais se interessaram em hospedar o evento 

em seus países. A Tabela 1 ilustra os principais países 

que receberam o COLACRO até o presente.

A primeira versão do COLACRO, contou com 

a presença de um número significativo de pesquisdores 

de grande relevância na área à época, incluindo 

Giddings, Huber, Schomburg, Kaiser, Sandra, Cramers, 

McNair, dentre outros. A Figura 1 ilustra boa parte dos 

pesquisadores internacionais participantes do evento 

(Carl Giddings não está nesta foto).

Tabela 1. Anos e localidades (cidade e país) onde foram realizadas as 
16 versões do COLACRO; 1986 a 2016.

COLACRO – 30 years later

2016 COLACRO XVI Lisboa, Portugal

2014 COLACRO XV Cartagena, Colômbia

2012 COLACRO XIV Florianópolis, Brasil

2010 COLACRO XIII Concepción, Chile (earthquake)

2008 COLACRO XII Florianópolis, Brasil

2006 COLACRO XI Mérida, Mexico

2004 COLACRO X Campos do Jordão, Brasil

2002 COLACRO IX Cartagena de Índias, Colômbia

2000 COLACRO VIII Buenos Aires, Argentina

1998 COLACRO VII Águas de São Pedro, Brasil

1996 COLACRO VI Caracas, Venezuela

1994 COLACRO V Concepción, Chile

1992 COLACRO IV Cidade do México, México

1990 COLACRO III Águas de São Pedro, Brasil

1988 COLACRO II Buenos Aires, Argentina

1986 COLACRO I Rio de Janeiro, Brasil

Figura 1. Da esquerda para a direita: H. McNair (USA), J.M. Lareo 
(Argentina), D. Escati (Argentina), F. Rabel (USA), P. Sandra (Belgium), 
C. Cramers (Netherlands), L.A. Dávila (Brazil),G. Schomburg 
(Germany), F.M. Lanças (Brazil), R.E. Kaiser (Germany), J.F.K. Huber 
(Austria) and H. Colin (France).

O Comitê Científico é peça importante do evento, 

uma vez ser o responsável pelo programa científico a 

ser desenvolvido. Inicialmente constituido por Lanças 

(Presidente), Cramers, Sandra e McNair, com a 

aposentadoria do Prof. Cramers o mesmo foi substituido 

pelo Prof. K. Jinno (Toyohashi University, Japão). 

Posteriormente, com a aposentadoria do Prof. Sandra e 

Prof. McNair, o atual Comitê Científico do COLACRO 

é composto por Fernando Lanças (Brasil – Presidente), 

Elena Stashenko (Colombia), Luigi Mondello (Itália), 

José Manuel Nogueira (Portugal) e Alejandro Cifuentes 

(Espanha). A Figura 2 apresenta foto dos membros atuais 

do Comitê.

Mais detalhes sobre o histórico do COLACRO 

podem ser obtidos através de diversos “meeting reports” 

de cada evento[1-11], assim como no livro[12].
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Figura 3. Participantes do SIMCRO 2006, realizado em São Pedro (SP), Brasil. Da esquerda para a direita: Milos Novotny, Daniel Armstrong e 
Milton Lee (foto do arquivo pessoal do Prof. Fernando Lanças).

Figura 2. Comitê Científico do Congresso Latino-Americano de Cromatografia (COLACRI XVI) em 2016. Da esquerda para a direita: Fernando Lanças, 
Elena Stashenko, Luigi Mondello, José Manuel Nogueira e Alejandro Cifuentes (Espanha).

Além da atividade principal descrita, o COLACRO 

resultou em várias atividades paralelas do tipo “spin-

off”, incluindo o SIMCRO (Simpósio Brasileiro de 

Cromatografia e Técnicas Relacionadas); o ReCAFluB 

(Simpósio Nacional sobre Resíduos e Contaminantes 

em Alimentos e Fluidos Biológicos); o WARPA 

(Workshop sobre Avanços Recentes no Preparo de 

Amostras); Scientia Chromatographica (único periódico 

da América Latina dedicado exclusivamente às técnicas 

cromatográficas e relacionadas), dentre outras. 

A Figura 3 ilustra alguns dos participantes do 

SiMCRO 2006 (Milos Novotny, Daniel Armstrong e 

Milton Lee).
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Figura 4. Entrega da Medalha COLACRO para a Profa. Dra. Elina Bastos Caramão (Brasil). Na foto encontram-se ainda os professores Lanças e 
Nogueira.

3. A Medalha COLACRO

A Medalha COLACRO foi instituida desde a 

primeira versão do evento (o primeiro a recebê-la foi 

o Professor Harold McNair do Virginia Polytechnic 

Institute and State University, USA, em 1986) 

objetivando reconhecer e homenagear a destacada 

contribuição de um pesquisador ao desenvolvimento 

e divulgação das técnicas cromatográficas. O Comitê 

Científico do COLACRO, responsável pela escolha e 

entrega da medalha, por unanimidade indicou a Profa. 

Dra. Elina Bastos Caramão, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, para recebê-la durante o evento 

realizado em Lisboa. A Figura 4 ilustra o momento em 

que a Profa. Elina recebe a medalha com a presença dos 

professores Lanças e Nogueira.

4. Conclusão

Estima-se que mais de 8.000 congressistas 

já participaram das 16 versões do COLACRO até o 

presente. Mais de 150 pesquisadores dos 5 continentes, 

dentre os mais importantes em suas áreas de atuação 

apresentaram conferências plenárias, participaram 

de cursos, workshops e outras atividades do evento. 

Esta expressiva participação trouxe uma contribuição 

única para o desenvolvimento da área na América 

Latina. Inúmeros novos contatos foram estabelecidos, 

colaborações científicas foram firmadas, visitas 

efetuadas, publicações em conjunto executadas. É difícil 

de avaliar a extensão desta atividade na formação de 

novas gerações de pesquisadores, professores, e técnicos 

nesta área na América Latina. 
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Qualquer que seja o parâmetro utilizado na 

medida (qualidade e/ou quantidade), o COLACRO 

foi e continua sendo o mais importante evento da área 

na América Latina e dentre os 5 mais importantes do 

mundo. Esperamos contar com sua presença na próxima 

edição, a ser realizada em 2018 no Brasil e divulgada 

brevemente. Apesar de muito já haver sido feito, ainda 

há muito a fazer.
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