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EDITORIAL

ISSN 1984-4433

O presente número conclui o Volume 4 do Scientia Chromatographica (SC), consolidando
um periódico científico – único na América Latina dedicado exclusivamente às Ciências
Cromatográficas e Técnicas Relacionadas – que nasceu de sonhos de seus idealizadores. A
idéia original do SC era servir de fórum para a apresentação e a discussão das novidades na
área, a partir de um corpo de Editores experientes e altamente qualificados, os quais ficariam
responsáveis por escrever os artigos e convidar autores para, juntamente com o editorchefe, construírem cada número do periódico. Assim tem sido feito desde o início, tendo
o Scientia publicado, até o presente, 93 artigos envolvendo praticamente todas as técnicas
cromatográficas e auxiliares. Tais artigos focalizam tanto aspectos de teoria, instrumentação,
fundamentos, gestão da qualidade, validação e outros relacionados, até múltiplas aplicações
de cada técnica. Assim, o objetivo principal que motivou a criação do Scientia tem sido
cumprido: divulgar a técnica por meio de artigos de elevada qualidade científica, escritos em
linguagem acessível também para os iniciantes.
Nos últimos cinco anos, ocorreu uma transformação lenta, porém gradual, na publicação
de periódicos científicos, a partir das facilidades disponíveis pelos meios eletrônicos de
divulgação. Desde a criação do Scientia, o mesmo caracterizou-se por ser um periódico
gratuito para seus assinantes, tornando o acesso mais fácil para estudantes, técnicos
e profissionais da área. A partir de 2013, o Scientia passa a ser disponibilizado também
na forma eletrônica, oferecendo mais uma forma de acesso gratuito a nossos assinantes.
Ao se eliminarem as despesas de envio do material impresso, o Scientia passará a ser
disponibilizado gratuitamente para assinantes de todos os países da América Latina, além
de Portugal, Espanha, alguns países da África e outras regiões geográficas não cobertas,
no momento, pela versão impressa. Esperamos que, desta forma, os artigos tenham maior
visibilidade internacional, bem como sirvam de divulgação da técnica e da excelente ciência
feita em nosso país na área de cromatografia e técnicas relacionadas. Missão cumprida!

Fernando M. Lanças
Editor chefe
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COLACRO XIV MEETING REPORT
14º Congresso Latino-Americano de
Cromatografia e Técnicas Relacionadas
Fernando M. Lanças
Instituto de Química de São Carlos – IQSC, Universidade de São Paulo – USP,
CEP 13560-970, São Carlos, SP, Brasil
e-mail: flancas@iqsc.usp.br

1 O COLACRO XIV em números
Entre os dias 1 e 5 de outubro de 2012,
realizou-se, no CentroSul Convention Center
de Florianópolis-SC, o 14º Congresso LatinoAmericano de Cromatografia e Técnicas
Relacionadas (COLACRO XIV). Com o
COLACRO, ocorreram três outros eventos em paralelo: o 5° Simpósio Brasileiro de
Cromatografia e Técnicas Afins (SIMCRO 2012),
o 2º Workshop sobre Resíduos e Contaminantes
em Fluidos Biológicos (ReCAFlub) e o
2º Workshop em Avanços Recentes no Preparo de
Amostras (WARPA). Mais de mil pessoas participaram deste Congresso, que foi o maior evento
internacional dedicado exclusivamente às técnicas cromatográficas, no ano de 2012. Promovido
e coordenado pelo Comitê Latino-Americano
de Cromatografia, pelo Comitê Científico
Permanente e pelo Comitê Organizador Local, e
contando com o apoio do Instituto Internacional
de Cromatografia (IIC), o evento teve um amplo
e diversificado programa técnico e científico,
abrangendo praticamente todas as técnicas de
separação e afins, como espectrometria de massas, preparo de amostras e outras.

Quatro Cursos Pré-Congresso, realizados em
paralelo no dia 1 de outubro de 2012, abordaram aspectos relevantes das principais técnicas
de separação e correlatas: Tendências Atuais em
HPLC, coordenado por Isabel C. S. F. Jardim,
do IQ-UNICAMP; LC-MS e LC-MS/MS, coordenado por Álvaro J. S. Neto, do IQSC-USP;
Tendências em Cromatografia Gasosa Capilar
e GC-MS, coordenado por Elena Stashenko, da
Universidade Santander, Colombia, e Técnicas
Miniaturizadas de Preparo de Amostras, coordenado por Maria E. C. Queiroz, da FFCLRP-USP.
Cerca de cem pessoas participaram dos quatro
cursos oferecidos neste dia.
Oito Conferências Plenárias foram apresentadas por líderes internacionais em suas respectivas
áreas de atuação: K. Jinno (Toyohashi University
of Technology, Japan); D. Armstrong (University
of Texas at Arlington, USA); F. Svec (Molecular
Foundry of the Lawrence Berkeley National
Laboratory, USA); J.M.F. Nogueira (University
of Lisbon, Portugal); J. Pawliszyn (University of
Waterloo, Canada); E. Stashenko (Universidad
Industrial de Santander, Colombia); L. Mondello
(University of Messina, Italy).
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Vinte e quatro Seminários Técnicos foram
organizados e apresentados pelas empresas
patrocinadoras do evento, sempre contando com
grande participação dos congressistas.
Doze Simpósios Satélites, organizados e
coordenados por pesquisadores líderes em sua
área de atuação, abordaram assuntos bastante
diversificados, de maneira a oferecer ampla
cobertura nas mais diferentes áreas de aplicações das técnicas de separação: da análise de
alimentos à área regulatória; de combustíveis a
fármacos, e de proteômica à análise ambiental,
dentre outros temas que atraíram a atenção de
uma grande parcela dos presentes. Os Simpósios
Satélites foram apresentados na forma de seminários coordenados, contando com mais de 70
apresentações orais, o que permitiu aos presentes uma visão atual e única do estado da arte das
recentes aplicações das técnicas de separação nas
mais diferentes áreas.
Mais de 600 Pôsteres foram aceitos para
apresentação no evento, dentre os mais de
800 recebidos para avaliação pela Comissão
Organizadora. Essa expressiva vontade de participar, juntamente com os demais dados descritos
neste meeting report, evidenciam a dimensão do
COLACRO XIV.
A Exposição contou com a montagem de
70 unidades de exposição (estandes), com a
participação de 32 empresas da área, especializadas na produção de equipamentos, acessórios,
softwares, serviços e outros bens. Os expositores
informaram que a qualidade e o número de visitantes da Exposição superaram em muito as suas
expectativas. Por outro lado, os visitantes ficaram
muito bem impressionados com as montagens,
os materiais expostos e a qualidade das informações fornecidas pelos expositores. Dessa forma,
mais uma vez a Exposição do COLACRO se
reverteu em sucesso para ambas as partes, o que
constitui o objetivo maior desta seção do evento.
250

2 Segunda-Feira, 1º de outubro:
Cursos Pré-Congresso (short-courses)
No dia anterior à abertura oficial do evento,
foram oferecidos quatro cursos de curta duração
(short courses), em paralelo. A duração dos cursos foi de um dia, sendo apresentados na forma
de seminários por especialistas da área. Vários
destes, inclusive, do exterior, coordenados por
um pesquisador de destaque no assunto tratado
em cada curso.
O curso de Cromatografia Líquida Acoplada
à Espectrometria de Massas (LC-MS e LC-MS/
MS), coordenado pelo Prof. Álvaro dos
Santos Neto, do Instituto de Química de São
Carlos – USP, foi o que apresentou maior procura, seguido de perto do curso Avanços Recentes
em GC Capilar e GC-MS, coordenado pela Profa.
Elena Stashenko da Universidade Santander,
Colombia, do curso Avanços Recentes em HPLC,
coordenado pela Profa. Isabel C. S. F. Jardim, do
Instituto de Química – UNICAMP, e do curso
Técnicas Miniaturizadas de Preparo de Amostras,
coordenado pela Profa. Maria E. C. Queiroz, da
FFCLRP – USP. Mais de cem pessoas participaram nos quarto cursos, cujo objetivo de trazer
aos congressistas o estado da arte nestas técnicas
foi plenamente atingido.
Às 17 horas, houve o encerramento dos cursos, seguido de um coquetel de confraternização
para os docentes e participantes dos cursos, e
de boas-vindas (Welcome Drink Cocktail) para
aqueles que chegavam ao Centro de Convenções
para a inscrição no COLACRO XIV.

3 Terça-feira, 2 de outubro
A Abertura do COLACRO XIV ocorreu no
dia 2 de outubro, terça-feira, às 8 horas, estando
presentes os membros do Comitê Científico
Permanente do COLACRO (Figura 1): Prof. Dr.
Fernando M. Lanças (IQSC-USP, Presidente);
Scientia Chromatographica 2012; 4(4):249-257
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Prof. Dr. Luigi Mondello (Universidade de
Messina, Italy); Prof. Dr. Kiyokatsu Jinno
(Toyohashi University of Technology, Japan)
e Profa. Dra. Elena Stashenko (Universidad
Industrial de Santander, Colombia).
Ao abrir a sessão, o Presidente do
COLACRO, Prof. Lanças, anunciou que o homenageado a receber a Medalha COLACRO, a
mais prestigiosa honraria na área na América
Latina, seria o Prof. K. Jinno, Vice-Reitor da
Universidade Toyohashi de Tecnologia do Japão,
pela sua reconhecida contribuição ao desenvolvimento da área de cromatografia em suas mais
diferentes vertentes (HPLC, micro-LC, HRGC,
microtécnicas de preparo de amostras, dentre
outras). Após o recebimento da medalha e do
diploma, o Prof. Jinno (Figura 2) apresentou a
Conferência de Abertura Miniaturized sample
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preparation devices for the analysis of volatile
organic compounds in various analytical applications.
Após esta brilhante apresentação, a qual
sumarizou os recentes estudos desenvolvidos
no Laboratório do Prof. Jinno, os presentes
foram brindados com uma apresentação diferente e muito bem-humorada do Prof. Daniel
Armstrong, da University of Texas at Arlington,
USA, acerca do tema Testing for performance
enhancing of drugs: the case of a chiral stimulant,
em homenagem aos Jogos Olímpicos recentemente ocorridos. Após esta apresentação, a
Sessão de Abertura foi encerrada e a Exposição
foi aberta com o oferecimento de um coffee break
a todos os presentes (Figura 3).
A visita à Exposição de equipamentos, acessórios, literatura, softwares, consumíveis da área
e outros foi bastante concorrida e, apesar de o

Figura 1 Membros do Comitê Científico Permanente do COLACRO. Da esquerda para a direita: Luigi Mondello
(Itália), Kiyokatsu Jinno (Japão), Fernando Lanças (Brasil) e Elena Stashenko (Colômbia).
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Figura 2 Conferência Plenária do Prof. Jinno (Vice-Reitor da Toyohashi University, Japan), contemplado com a
Medalha COLACRO.

Figura 3
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Vista parcial da Exposição do COLACRO XIV.
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número de estandes ter crescido em relação à
versão anterior do COLACRO, em que todos os
estandes disponíveis foram ocupados, em certos
momentos, a Exposição parecia pequena para
abrigar todo o público interessado na visita. As
principais empresas das áreas de Cromatografia,
Espectrometria de Massas, Preparo de Amostras
e Consumíveis, e de assuntos relacionados estavam presentes na Exposição, sendo a qualidade
da mesma considerada um diferencial importante pelos visitantes. A seguir, ocorreram várias
outras atividades em paralelo à Exposição,
havendo a apresentação de oito Seminários
Técnicos, coordenados pelas empresas patrocinadoras do evento, e uma concorrida sessão de
Pôsteres. Os painéis foram afixados no início da
manhã e ficaram em exposição durante todo o
dia, sendo então discutidos, no final da tarde,
com os interessados.

Lanças FM

O período da tarde iniciou-se com a apresentação de quatro Simpósios Satélites, simultaneamente, os quais foram organizados e coordenados por membros do Comitê Organizador Local
com ampla experiência nos assuntos tratados em
cada simpósio. O Simpósio I. Caracterização cromatográfica de combustíveis fósseis e renováveis, e
seus derivados foi coordenado por Fátima Dutra,
do CENPES-Petrobrás; o Simpósio II. Produtos
Naturais-Fitoterápicos foi coordenado pelo Prof.
Luiz A. B. Moraes, da FFCLRP – USP, enquanto
o III. Acoplamento Cromatografia-MS teve a
coordenação do Prof. Álvaro dos Santos Neto,
do IQSC – USP, e o IV. Avanços Recentes em
Técnicas de Preparo de Amostras foi coordenado
pela Profa. Maria E. C. Queiroz, da FFCLRP-USP
(Figura 4). Note-se que este último fez parte do
2º Workshop em Avanços Recentes no Preparo
de Amostras (WARPA).

Figura 4 Simpósio Satélite coordenado pela Profa. Maria Eugênia C. Queiroz (FFCLRP-USP).
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Os simpósios foram todos muito concorridos e, após seu encerramento, às 17 horas, deu-se
início à Sessão de Discussão dos Pôsteres, com
a presença dos autores em frente a seus painéis
para debate com os interessados. Foi uma sessão muito concorrida e animada, com grande
presença dos congressistas. Esta é uma atividade
considerada pelos organizadores do COLACRO
como das mais importantes do evento, pois permite ampla troca de informações, experiência e
projetos entre os participantes, inclusive do exterior. As atividades técnicas do dia foram encerradas com a conclusão da Sessão de Pôsteres.
A partir das 18 horas, iniciou-se uma atividade social bastante especial, que consistiu em
uma miniaturização da famosa Oktoberfest de
Blumenau, no Pavilhão do Centro de Convenções
(Figura 5). A festa começou com o oferecimento
de um coquetel de entrada, seguido de um jantar
alemão com comidas e bebidas típicas, ao som de

uma banda musical local de excelente qualidade.
Esta atividade foi copatrocinada pelas empresas
Thermo e Nova Analítica, com encerramento
às 22 horas. Esse encontro festivo propiciou um
excelente ambiente para relaxamento após as
atividades intensas do dia, assim como a continuidade de assuntos técnicos e científicos com
novos colaboradores.

4 Quarta-feira, 3 de outubro
Duas Conferências Plenárias iniciaram as
atividades do segundo dia do evento: New approaches to tuning porosity and pore surface chemistry of monolithic columns, apresentada por Frank
Svec, do Molecular Foundry of the Lawrence
Berkeley National Laboratory, USA, seguida de
State-f-the-art on sorption-based methods, por
J. M. F. Nogueira, da Universidade de Lisboa,
Portugal. As apresentações cobriram aspectos

Figura 5 Festa de confraternização do COLACRO XIV, patrocinada pelas empresas Thermo e Nova Analítica.

254

Scientia Chromatographica 2012; 4(4):249-257

COLACRO XIV – Congresso Latino-Americano de Cromatografia e Técnicas Relacionadas

atuais e relevantes das técnicas de cromatografia em colunas monolíticas e das microtécnicas
de preparo de amostras, respectivamente. Após
as apresentações e a discussão das perguntas
formuladas pelos congressistas, a Sessão de
Plenárias foi encerrada e houve um intervalo
para visita à Exposição, quando foi oferecido
café e complementos aos presentes. O intervalo foi seguido por três atividades em paralelo:
Exposição, Seminários Técnicos (8) e Visita aos
Pôsteres, os quais já estavam afixados e à disposição dos visitantes.
O período da tarde iniciou-se com quatro
Simpósios Satélites ocorrendo simultaneamente:
V. Cromatografia Gasosa Multidimensional/
Comprehensive, coordenada pela Profa. Elina B.
Caramão, do IQ-UFRGS; VI. Análise de Resíduos
de Fármacos, Metabólitos e Compostos Industriais
Relacionados em Água, coordenado por Paulo
Clairmont, do IQSC-USP; VII. Avanços Recentes
na Análise de Fármacos em Fluidos Biológicos,
coordenado por Eduardo Figueiredo, da
UNIFAL-MG, e VIII. Resíduos e Contaminantes
em Alimentos, coordenado por Adélia Araújo,
do ITEP-PB. A maior parte dos simpósios desta
tarde teve como foco aplicações das técnicas de
separação relacionadas a problemas de Saúde
Pública em sentido amplo. Houve intensa participação dos congressistas, na forma de perguntas, discussões e debates de grande interesse para
a área. Após a conclusão desta sessão, ocorreu a
Sessão de Discussão dos Pôsteres, com os autores
presentes, encerrando as atividades científicas do
dia.

5 Quinta-feira, 4 de outubro
As atividades desta manhã iniciaram-se com
a apresentação da conferência plenária In vivo
solid-phase micro extraction in metabolomics, por
J. Pawliszyn, da University of Waterloo, Canada,
que foi seguida pela apresentação Ionic liquids
in separation and mass spectrometry, por Daniel
Scientia Chromatographica 2012; 4(4):249-257
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Armstrong, da University of Texas at Arlington,
USA. A sessão foi seguida de um intervalo, em
que café e complementos foram servidos na
área da Exposição. Após o intervalo, oito seminários técnicos foram apresentados, cobrindo
diferentes assuntos, em paralelo com a sessão
de apresentação dos pôsteres. No período da
tarde, ocorreram quatro Simpósios Satélites: IX.
Avanços Recentes em Instrumentação e Colunas
para Cromatografia, coordenado por Isabel C.
S. F. Jardim, do IQ-UNICAMP; X. Análise de
Compostos Voláteis e Semivoláteis Empregando
Técnicas Miniaturizadas de Headspace, coordenado por Eduardo Carasek, do IQ-UFSC; XI.
Green Chemistry-Meio Ambiente, coordenado
por Renato Zanella, da UFSM-RS, e XII. OMICS/
Bioanalítica, coordenado por Carlos Bloch Jr., da
EMBRAPA-Brasília. A grande diversidade dos
temas abordados permitiu atender a uma ampla
gama de interesses dos congressistas. No final
da tarde, como última atividade científica do
dia, ocorreu a Sessão de Discussão dos Pôsteres,
sempre muito concorrida, animada e de resultados bastante positivos durante todos os dias do
evento (Figura 6).

6 Sexta-feira, 5 de outubro
O último dia do evento caracterizou-se
por atividades científicas apenas no período da
manhã, ficando o período da tarde para reuniões
científicas, de negócios, sociais e outras atividades de interesse dos congressistas. Esta manhã
teve como primeira atividade a apresentação da
Conferência The analysis of complex mixtures:
the role of tandem mass spectrometry analyzers
in the chromatographic detection, apresentada
por Elena Stashenko, da Universidad Industrial
de Santander, Colômbia. Esta apresentação foi
seguida da Conferência apresentada por Luigi
Mondello, da University of Messina, Italy, com
o título Comprehensive chromatography techni255
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Figura 6

Vista parcial de uma sessão de pôsteres do COLACRO XIV.

ques coupled to mass spectrometry: a new frontier
in separation science. Após o intervalo, o evento
prosseguiu com a Visita à Exposição, seguida de
uma sessão denominada Apresentações Orais,
na qual diferentes assuntos foram discutidos em
cinco apresentações, abordando temas diversos
e complementares aos demais assuntos do programa do evento.

7 Sessão de Encerramento
A Sessão de Encerramento do COLACRO
XIV teve início às 12 horas. Inicialmente, foi efetuado um balanço do evento, com a apresentação
do número de participantes, do número de trabalhos/pôsteres, dos simpósios, etc. Ou seja, um
resumo dos resultados numéricos do evento. A
seguir, foi efetuada a entrega de prêmios para os
três melhores pôsteres de cada dia, em um total
de nove prêmios. Uma comissão de nove pesqui256

sadores (três por dia) foi encarregada de selecionar os melhores trabalhos para recebimento dos
prêmios e certificados de premiação. A seguir,
foi apresentada a Medalha Ciola ao Prof. Dr.
Dermeval de Carvalho, professor titular aposentado da FCFRP-USP, pelo conjunto da obra.
Ressalte-se que sua obra contribuiu sobremaneira para o emprego das técnicas cromatográficas nas áreas de Farmácia, Medicina e correlatas
no Brasil. Em razão do impedimento do Prof.
Dermeval, que se encontrava em um congresso
científico na Europa, o mesmo foi representado
por sua filha, a qual entregou ao Prof. Lanças
uma carta escrita pelo Prof. Dermeval para ser
lida durante a entrega do prêmio. A Medalha
Ciola conta, desde sua instituição, com o patrocínio da Empresa Nova Analítica, sendo entregue
à filha do Prof. Dermeval por Luiz Bravo, Diretor
da empresa (Figura 7).
Scientia Chromatographica 2012; 4(4):249-257
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Figura 7 Sessão de entrega da Medalha Ciola à filha do Prof. Dermeval de Carvalho, sua representante, por
Luiz Bravo, Diretor da Empresa Nova Analítica.

A seguir, foram entregues os prêmios aos
melhores pôsteres apresentados durante o
evento, gentilmente patrocinados pelas empresas
SINC do Brasil, Sigma-Aldrich e Nova Analítica.
Três pôsteres foram escolhidos em cada dia do
evento por uma Comissão Científica, consti-tuída por nove pesquisadores. Cumpridas todas
as etapas programadas para o encerramento do

Scientia Chromatographica 2012; 4(4):249-257

evento, o Prof. Lanças agradeceu a todos os participantes, patrocinadores, expositores, colegas e
membros dos Comitês Organizadores pela contribuição indispensável para que o evento tivesse
o êxito que teve. Estendeu o convite a todos
para a próxima versão do evento, a ser definida
brevemente, e pronunciou o encerramento do
COLACRO XIV.
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Extração Sortiva em Barra de Agitação (SBSE):
uma metodologia inovadora para microextração estática
José Manuel Florêncio Nogueira
Departamento de Química e Bioquímica, Centro de Química e Bioquímica, Faculdade de Ciências,
Universidade de Lisboa - UL, Campo Grande, Ed. C8, 1749-016, Lisboa, Portugal
e-mail: nogueira@fc.ul.pt

Resumo
Nos últimos anos, a extração sortiva em barra de agitação (SBSE) tornou-se numa técnica analítica
bem estabelecida no domínio do preparo de amostras, tendo sido propostas na literatura centenas de
aplicações em diversas áreas científicas. Esta notável ferramenta analítica evidencia grande capacidade
para microextração estática e excepcional desempenho para operar ao nível vestigial dos sub-traços, em
particular na análise de sistemas complexos. A presente contribuição tem por objetivo rever o estado da
arte da SBSE, assim como propor o potencial analítico desta inovadora técnica, abordando os princípios
fundamentais e fornecer know-how aos principiantes.
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Stir Bar Sortive Extraction (SBSE): a novel methodology for static microextraction
Abstract
In the last years, stir bar sorptive extraction (SBSE) became a well-established analytical technique for
sample preparation, in which hundreds of applications in almost all scientific areas have been proposed
in the literature. This remarkable analytical tool shows great capacity for static microextraction and
outstanding performance to operate at the ultra-trace level, in particular for the analysis of complex
systems. The present contribution aims to review the state-of-the-art of SBSE, as well as proposing the
analytical potential of this novel approach, by explaining the main principles and providing technical
know-how for the beginners.
Keywords
Sample preparation; sorption-based methods; static microextraction; SBSE; PDMS; trace analysis.
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1 Introdução
Na atualidade, as técnicas de preparação ou
preparo de amostras têm-se direcionado para a
simplificação, miniaturização, fácil manipulação
dos dispositivos analíticos, grande redução dos
solventes orgânicos tóxicos, assim como requerimentos de pequena quantidade de volume de
amostra em linha com os princípios da química
analítica verde. Para análise vestigial em particular, os métodos baseados em sorção têm demonstrado ser a melhor opção possibilitando a microextração direta, principalmente de compostos
voláteis e semi-voláteis de quase todo o tipo de
matrizes. Por outro lado, as abordagens isentas
em solventes têm demonstrado grande capacidade para ganhos de seletividade e sensibilidade
antes da aplicação de técnicas cromatográficas
e hifenadas[1]. Algumas das metodologias mais
comuns e bem estabelecidas recorrem a modos
de amostragem ativos, exaustivos ou dinâmicos
no qual, para além de outras possibilidades, a
extração em fase goma (gum phase extraction,
GPE), armadilha em tubo aberto (open tubular
trapping, OTT), extração em fase sólida (solid
phase extraction, SPE) e, mais recentemente, a
microextração em sorvente empacotado (microextraction by packed sorbent, MEPS), têm sido
das técnicas mais aplicadas[2-4]. No entanto, os
modos de amostragem passivos, não-exaustivos
ou estáticos têm vindo a ganhar maior aceitação em todas as áreas científicas, uma vez serem
pouco dispendiosos e de fácil manipulação com
particular enfase para a microextração em fase
sólida (solid phase microextraction, SPME)[5] e
extração sortiva em barra de agitação (stir bar
sorptive extraction, SBSE)[6]. Estas técnicas de
enriquecimento combinam simultaneamente
a microextração e a concentração dos analitos,
tendo a possibilidade de se recorrer aos modos
de amostragem por imersão e por espaço de
cabeça (headspace; HS) num único passo sim260
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ples. Por outro lado, reduzem a manipulação, o
tempo global requerido para o preparo da amostra e, são indicadas para serem combinadas com
a grande sensibilidade da atual instrumentação
analítica. A Figura 1 reproduz um diagrama que
resume os principais métodos baseados em sorção, vulgarmente usados para análise vestigial de
compostos voláteis e semi-voláteis de matrizes
gasosas, líquidas e até sólidas. A SBSE em particular, foi introduzida como técnica inovadora
para preparo de amostras baseada nos mesmos
princípios que a SPME, no qual tem sido aplicada com sucesso na monitorização de compostos orgânicos prioritários ao nível dos sub-traços
em diversas matrizes, uma vez exibir grande
sensibilidade. Um bom indicador das vantagens
objetivas comparativamente com outras técnicas
baseadas em sorção, é o número de publicações
relacionadas com SBSE que aumentaram significativamente nos últimos anos, alcançando
diversas centenas de artigos científicos. Por outro
lado, muitas destas publicações são de âmbito de
revisão cobrindo uma alargada gama de conceitos associados aos fundamentos, método de
desenvolvimento e aplicações[2,7-9]. A presente
contribuição tem assim por objetivo efetuar uma
retrospectiva ao estado da arte da SBSE e realçar
o respectivo potencial como técnica de microextração estática para análise química[10].

2 Estado da arte da SBSE
2.1 Considerações gerais
Comercialmente registada com a marca
Twister®, a técnica de SBSE pertence aos sorbentes baseados em silicone uma vez usar polidimetilsiloxano (PDMS) como fase polimérica.
Conforme reproduzido na Figura 2a, os dispositivos analíticos de SBSE são constituídos por barras de agitação magnética incorporadas dentro
Scientia Chromatographica 2012; 4(4):259-269
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Figura 1 Diagrama resumido os métodos de microextração baseados em sorção mais frequentemente usados
para análise vestigial de compostos voláteis e semi-voláteis em diversos tipos de matrizes[10].

a

c

b

Figura 2 Representação esquemática exemplificando a barra de agitação (a) e os modos de operação relativos
à extração (b) e retroextração (c) usados pela técnica de SBSE[10]. 1 - Frasco de amostragem; 2 - HS; 3 - Vortex;
4 - Amostra; 5 - Barra de agitação magnética em Teflon; 6 - Barra de agitação de SBSE; 7 - Vial; 8 - Solvente
para LD; 9 - Tubo de vidro para TD.

de tubos de vidro selados e revestidos no exterior
com uma camisa contendo entre 24 e 126 μL em
PDMS. Esta fase polimérica caracteriza-se por
apresentar propriedades apolares que promovem
Scientia Chromatographica 2012; 4(4):259-269

interações hidrofóbicas com os analitos alvo, no
qual o mecanismo de retenção ocorre principalmente através de forças de “Van-der-Waals”,
embora ligações de hidrogénio também possam
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ter lugar. Por outro lado, este polímero apresenta propriedades muito interessantes de difusão e termoestablidade permitindo operar numa
gama alargada de temperaturas. Por este motivo,
a SBSE foi inicialmente proposta para ser associada com dessorção térmica (TD), seguida de
análise por cromatografia em fase gasosa (GC), e
operar como técnica de microextração analítica
isenta em solventes orgânicos (solventless). O
volume substancial envolvido de PDMS, comparativamente às fibras de SPME (até 0,5 μL para
espessuras de filme de 100 μm), promove uma
razão de fase menor entre a fase polimérica e o
volume da amostra, favorecendo o aumento da
capacidade, podendo nesta circunstância serem
alcançadas recuperações quantitativas por SBSE,
em particular para solutos apolares. Esta abordagem torna possível incrementar a sensibilidade
num fator compreendido entre 50 e 250 vezes,
comparativamente com a SPME, conseguindo
diminuir muitas vezes os limites de deteção para
níveis de sub-traços (partes-por-trilião). Do
ponto de vista teórico, em SBSE[2,6], o coeficiente
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de partição de um analito entre a fase de PDMS
da barra de agitação e a amostra de água (W),
apresenta um comportamento similar à distribuição descrita pelos coeficientes de partição
octanol-água (KPDMS/W ≈ KO/W) durante o equilíbrio estático. Assim, o KO/W e a razão de fase
(β = VW/VPDMS, sendo VW o volume de amostra
de água e VPDMS o volume em PDMS) são parâmetros importantes para estimar a eficiência de
recuperação com recurso à seguinte expressão:
recuperação = (KO/W/β)/(1 + KO/W/β) × 100%.
Por exemplo, se 50 mL de amostra contendo
um dado soluto (ex. log KO/W = 4) é analisada
por SBSE, usando uma barra de agitação com
50 μL em PDMS, i.e. β = 1.000, será expectável
uma recuperação teórica média de 90,9%. Nesta
perspectiva, quanto maior for o grau de hidrofobicidade dos analitos alvo, maior rendimento
de extração será previsto por SBSE(PDMS). A
Figura 3 reproduz a tipologia da curva de eficiência teórica em função do log KO/W, onde se
pode observar que quanto mais polar for o composto menor é a correspondente recuperação.

Figura 3 Comparação da eficiência teórica por SPME (0,5 μL de PDMS) e SBSE (26 μL de PDMS) em função do
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Verifica-se igualmente que em condições experimentais idênticas, a SBSE (26 μL de PDMS)
apresenta maior capacidade que a SPME (0,5 μL
de PDMS), em virtude da primeira usar maior
conteúdo polimérico, sendo por esse motivo
mais eficaz.
2.2 Esquemas analíticos
O princípio de operação em qualquer
esquema analítico que envolva SBSE consiste em
dois passos fundamentais, nomeadamente, a
extração ou enriquecimento dos analitos do seio
da amostra para o PDMS e posteriormente, a
retroextração ou dessorção dos mesmos da fase
polimérica para o sistema cromatográfico[6,11].
Durante o processo de extração, as barras de agitação podem ser colocadas em contato com os
solutos recorrendo aos modos de amostragem
por imersão ou por espaço de cabeça (headspace;
HS), conforme é exemplificado na Figura 2b,
sendo a última mais indicada para a análise de
compostos voláteis. No modo HS-SBSE, a amostragem é efetuada suspendendo a barra de agitação no topo do frasco, ficando o polímero em
contato estático com a fase vapor proveniente da
matriz líquida ou sólida. Esta abordagem apresenta a vantagem de preservar o polímero de
PDMS de possíveis contaminações com interferentes involáteis, aumentando igualmente o
tempo de vida da barra de agitação. O passo de
extração é geralmente levado a cabo sob condições de equilíbrio no sentido de se obter máxima
eficiência, sendo sempre obrigatório o controle
de diversos parâmetros experimentais. Muito
frequentemente, são efetuados ensaios sistematizados no sentido de se optimizar as variáveis
mais importantes e que influenciam ou condicionam o processo de extração, nomeadamente, o
tempo de equilíbrio e a velocidade de agitação,
mas também o ajustamento do pH, a polaridade
e até a força iónica da matriz[2,6,11,12]. Outros parâScientia Chromatographica 2012; 4(4):259-269
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metros como o volume da amostra ou de PDMS,
fator de diluição, etc., são igualmente muito
importantes em particular para alcançar sensibilidade adequada em análise vestigial. Algumas
destas variáveis afetam a cinética de extração (ex.
tempo de equilíbrio e velocidade de agitação),
bem como, a interação entre os analitos e a fase
de PDMS (ex. pH, polaridade e força iónica da
amostra). O desenvolvimento de qualquer
método que envolva SBSE, deve iniciar o processo de optimização efetuando ensaios em
matrizes de água ultra-pura fortificada com os
compostos alvo ou modelo que pretendemos
estudar, no sentido de avaliar a eficiência analítica. Numa primeira abordagem, o tempo de
equilíbrio depende da velocidade das interações
entre os analitos e a fase de PDMS que garanta
máxima sensibilidade e precisão conveniente.
Assim, no sentido de minimizar o tempo de análise, a sensibilidade e a precisão podem ser sacrificadas operando sob condições de não-equilíbrio igualmente com elevado desempenho. A
velocidade de agitação é igualmente controlada,
uma vez acelerar o processo de difusão e, nesta
perspectiva, a microextração dos analitos, diminuindo a espessura da camada fronteira entre o
PDMS e o seio da solução. No entanto, velocidades de agitação muito elevadas, para além de
terem muito pouco ao quase nenhum efeito no
processo de microextração, podem causar danos
físicos à fase polimérica, devido ao eventual desgaste mecânico com o fundo do frasco de amostragem. Conforme discutido anteriormente, a
totalidade dos solutos extraídos pela fase de
PDMS depende de β, i.e. volumes de amostra
superiores decrescem a eficiência de extração,
apesar da resposta instrumental poder aumentar
devido ao maior conteúdo em massa dos analitos
envolvidos. Por outro lado, o volume em PDMS
influencia igualmente o rendimento de recuperação em particular dos compostos mais polares.
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Em geral, o pH da matriz é uma variável muito
importante durante a operação por SBSE, principalmente para analitos que contenham características de dissociação, i.e. propriedades ácidas
ou básicas, uma vez a não dissociação ser sempre
requerida para que ocorra interação com a fase
de PDMS. Além disso, condições muito ácidas
(pH < 2) ou básicas (pH > 9) não são recomendadas, no sentido de evitar a degradação química
do PDMS, prolongando o respectivo tempo de
vida. Conforme é bem conhecido para compostos hidrofilícos ou polares (log KO/W < 3), a adição de um eletrólito favorece a migração dos
solutos para a fase polimérica, fenómeno designado por efeito salting-out. Assim, a adição de
um sal aumenta a recuperação dos compostos
mais polares, uma vez este efeito ser baseado na
diminuição da solubilidade dos compostos, forçando-os a migrarem para a fase de PDMS e consequentemente, a melhorar o rendimento de
extração. No entanto, se após a adição do sal for
observada uma resposta menor, este fenómeno
poderá ser explicado através do oil-effect, que
favorece a migração dos analitos para a superfície da matriz e por conseguinte, diminui a cinética de extração da fase de PDMS. Refira-se ainda
que adição de sal é muito eficaz para o enriquecimento de compostos voláteis, em particular
quando é adotado o modo de amostragem por
HS. Álcoois (ex. metanol) têm sido igualmente
usados como modificadores da polaridade da
matriz durante o processo de SBSE, no sentido
de minimizar a adsorção dos analitos às paredes
de vidro dos frascos de amostragem, principalmente dos solutos apolares ou mais hidrofóbicos
(log KO/W ≥ 3), fenómeno conhecido por wall-effect. Contudo, a adição de modificadores deve
de ser cautelosa uma vez aumentar a solubilidade
dos solutos na matriz da amostra, podendo minimizar desta forma a eficiência de extração, especialmente dos compostos mais polares. A tempe264
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ratura é outro parâmetro chave durante qualquer
processo analítico envolvendo SBSE, em particular para os solutos mais voláteis, permitindo que
o equilíbrio de extração seja alcançado mais rapidamente. Na generalidade, a SBSE opera à temperatura ambiente especialmente quando o
modo de amostragem ocorre por imersão, tendo
um efeito significativo na pressão de vapor dos
solutos envolvidos no modo por HS. Após cada
ensaio relativo ao passo de extração, as barras de
agitação são removidas, lavadas com água destilada para limpeza de potenciais interferentes (ex.
sais, açúcares, proteínas ou outros constituintes
não desejáveis da amostra), evitando-se a contaminação com compostos involáteis, secas em
papel absorvente para remover eventuais resíduos de água e submetidas para o processo de
retroextração com recurso aos modos TD ou
dessorção líquida (LD), conforme reproduzido
na Figura 2c. Apesar da TD ser o modo de retroextração mais direto, é limitado aos compostos
voláteis e semi-voláteis, sendo a LD mais abrangente e, fundamentalmente, indicada para solutos termoestáveis desde semi-voláteis a involáteis. A abordagem por TD exige um tubo de
vidro apropriado (Figura 2c) e uma unidade
dedicada para a operação de aquecimento (até
350 °C), sendo somente compatível com análise
por GC. Em oposição, a LD pode ser combinada
com qualquer tipo de sistema de separação
incluindo GC, cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC)[13] ou mesmo eletroforese capilar
(CE)[14], recorrendo a condições instrumentais
convenientes. A SBSE em combinação com CE
tem demonstrado igualmente vantagens, uma
vez este sistema oferecer a elevada resolução
requerida na análise de matrizes complexas com
grande redução do volume da amostra, consumo
de solventes e reagentes. Durante a TD, há que
considerar diversos parâmetros instrumentais
que influenciam o processo de retroextração,
Scientia Chromatographica 2012; 4(4):259-269
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nomeadamente, a temperatura de dessorção,
fluxo de purga do inlet e a temperatura do injetor
de GC, sendo obrigatório o recurso a um vaporizador com temperatura programada para se evitar o alargamento das bandas. Por outro lado, o
tipo de solvente (ex. metanol, acetonitrilo, misturas, etc.), tempo de imersão e número de dessorções são variáveis importantes durante a LD. Este
procedimento exige imersão completa da barra
de agitação dentro de vials ou inserts em vidro
(Figura 2c), sob tratamento ultra-sónico, no sentido de melhorar a eficiência de retroextração.
Do ponto de vista conceptual, a TD é uma abordagem em linha (on-line), uma vez tornar possível a introdução total da amostra diretamente no
sistema de GC, promovendo elevada sensibilidade e possibilitando a automação com recurso a
amostradores automáticos em análise de rotina.
A LD é uma abordagem fora de linha (off-line);
apesar de muito simples e pouco onerosa, requer
muitas vezes um passo de concentração e/ou
troca de solvente, mais compatível com a instrumentação em causa, sendo recomendável injeções de grande volume para ganho de sensibilidade durante análise por GC. Além disso, LD
oferece outras possibilidades interessantes
durante o processo de optimização, principalmente, a oportunidade de reanálise. Durante o
desenvolvimento do método de SBSE, ensaios
sistemáticos costumam ser implementados,
usando estratégias de optimização univariante
ou multivariante, no sentido de encontrar os
melhores parâmetros experimentais que afetam
os sistemas analíticos. Desenhos de experiências
têm sido igualmente propostos tornando possível a identificação das interações conjuntas entre
diferentes variáveis, quer nos passos de extração
quer de retroextração por SBSE[15]. Após o processo optimização, toma lugar o procedimento
de validação, onde parâmetros como os limiares
analíticos, gama linear dinâmica, exatidão e preScientia Chromatographica 2012; 4(4):259-269
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cisão do método desenvolvido devem de ser estimados. Para análise vestigial em particular, a
validação deve ainda de demonstrar reprodutibilidade em conformidade com os requerimentos
da Diretiva 98/83/EC para a determinação de
compostos orgânicos[16]. Em resumo, qualquer
esquema analítico que envolva SBSE requer que a
ordem de desenvolvimento do método comece
por se optimizar o sistema instrumental, i.e. as
condições de deteção e separação, seguido do
passo de retroextração e finalmente, os parâmetros críticos da extração. Após validação, a aplicação a matrizes reais deve igualmente ser testada, no sentido de demonstrar todas as
vantagens analíticas como alternativa fiável, relativamente a outras metodologias convencionais,
sobretudo se estão envolvidas matrizes complexas. Uma das características mais interessantes
da SBSE reside nas barras de agitação poderem
ser usadas centenas de vezes sem mostrar degradação física do revestimento em PDMS. A única
condição prática a ser implementada é que antes
de serem reutilizadas, as barras de agitação
devam de ser limpas com solventes adequados
(ex. acetonitrilo) ou com recurso a tratamento
por TD. Outra vantagem, comparativamente
com outras abordagens de enriquecimento (ex.
técnicas dinâmicas), reside no fato da SBSE possibilitar que a operação de microextração possa
ter lugar durante a noite, em particular se forem
necessários tempos de equilíbrio mais prolongados para alcançar as condições ideais, sem
nenhum requisito especial.
2.3 Áreas de aplicação
A eficiência da SBSE pode ser substancialmente afetada pela complexidade das matrizes
envolvidas, uma vez potenciais interferentes
poderem influenciar o rendimento de recuperação. Assim, é sempre uma obrigação a aplicação de qualquer método de SBSE, optimizado e
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validado, a matrizes reais, no sentido de se verificar o comportamento analítico, assim como,
a ocorrência de interferentes capazes de causarem efeitos de matriz. Uma forma de minimizar potenciais efeitos de matriz poderá ser com
recurso ao método da adição de padrão. Esta
abordagem fornece o nível de exatidão requerido
para análise vestigial numa grande variedade de
sistemas, apesar de poder ser tedioso em análise
de rotina, quando estão envolvidos um alargado
número de amostras. Em geral, a grande maioria das aplicações por SBSE tem o propósito de
substituir outras técnicas dedicadas para enriquecimento devido a: i) apresentar facilidade
de manipulação como técnica de amostragem
passiva para além de ser uma abordagem solventless; ii) maior facilidade na monitorização vestigial de compostos onde outras técnicas baseadas
em sorção demonstrem limitações e; iii) poder
ser usada como metodologia multiresíduo para
monitorização simultânea de multiclasses de
solutos em diversos tipos de amostras reais. A
grande maioria das aplicações por SBSE têm sido
desenvolvidas tanto nos modos de amostragem
por HS como imersão envolvendo análise vestigial de compostos prioritários, com origem quer
natural quer antropogénica, em áreas com reconhecido impacto na sociedade, nomeadamente,
ambiente, alimentar, aromas e fragrâncias, biomédica, forense, farmacêutica, etc. A literatura
referencia bons exemplos de aplicação, nomeadamente na determinação de compostos orgânicos voláteis e semi-voláteis em amostras de ar[17],
poluentes orgânicos persistentes (ex. pesticidas)
em matrizes de água[12,18-20], contaminantes e
compostos aromáticos em bebidas[21-23], fruta
e vegetais[24,25], bem como de metabolitos (ex.
hormonas sexuais, drogas, produtos farmacêuticos de higiene e cuidado pessoal) em amostras
ambientais e biológicas, nomeadamente águas
residuais, urina, saliva, etc.[26,27]. Em resumo,
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a SBSE(PDMS) é uma técnica de sorção muito
eficiente indicada para análise vestigial de compostos alvo, com características hidrofóbicas até
polaridade intermédia, fundamentalmente em
matrizes aquosas.

3 Limitações e tendências futuras
Apesar dos recentes desenvolvimentos por
SBSE(PDMS) terem provado características interessantes e inovadoras como técnica baseada em
sorção, em muitos casos evidencia limitações
na microextração de diversos tipos de solutos.
Assim, se focarmos a nossa atenção no alargado
grupo de compostos com características polares, i.e. log KO/W < 3, a técnica de SBSE(PDMS)
tem demonstrado ineficácia devido às fracas
interações hidrofóbicas que se estabelecem. Por
esta razão, diversas estratégias têm sido propostas para ultrapassar esta limitação, que incluem
ensaios multi-modo, procedimentos de derivatização, recurso a diferentes fases poliméricas e ainda, conceitos inovadores baseados em
sorção[10,11]. Quando estão envolvidas análises
multiresíduo, surgem normalmente dificuldades uma vez estar-se em presença de famílias de
compostos com propriedades físico-químicas
diferenciadas. Nesta perspectiva, pode recorrer-se ao modo-dual, no qual são usadas simultaneamente duas ou mais barras de agitação por
amostra ou analisadas diversas amostras contendo uma barra de agitação cada, para ganho
global de sensibilidade aquando do passo conjunto de retroextração. Alternativamente, pode
recorrer-se ao modo sequencial, modificando-se
as condições experimentais da matriz da amostra (ex. pH) durante o mesmo ensaio, usando
uma ou mais barras de agitação, no sentido de
se criarem condições para recuperar separadamente classes de compostos diferenciados. Outra
possibilidade reside em usar procedimentos para
Scientia Chromatographica 2012; 4(4):259-269
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derivatização dos compostos mais polares, recorrendo a agentes específicos de alquilação, acetilação, acilação e sililação, entre outros. Nesta abordagem, podem implementar-se diversos modos,
nomeadamente por adição do agente na matriz
da amostra (in situ), na barra de agitação (on-stir bar) ou após extração (post-extraction)[15,28].
Apesar desta abordagem ser vulgarmente usada
para muitos solutos, encontra-se limitada a
agentes de derivatização específicos não sendo
por isso mesmo abrangente. Uma outra forma
de solucionar a limitação da SBSE(PDMS) para
compostos polares reside na utilização de fases
poliméricas mais adequadas e que apresentem
maior afinidade sortiva. Neste contexto, têm
sido propostas diversas fases mistas contendo
PDMS e outros materiais, nomeadamente, carvão ativado, β-ciclodextrinas, divinilbenzeno,
álcool polivinílico, polietileno glicol, etc., mas
também fases individuais à base de polipirrolo,
poliacrilato e até poliuretano[29]. No entanto, ape-

Nogueira JMF

sar da limitação que evidencia para compostos
polares, a SBSE(PDMS) continua a ser das técnicas mais implementadas, uma vez apresentar
grande reprodutibilidade, robustez e abrangência, comparativamente com outros métodos de
microextração analítica[30]. Recentemente, foi
proposta uma nova técnica para solucionar a
limitação da SBSE(PDMS) na análise de compostos com características mais polares, designada por microextração adsortiva (AμE), que
tem demonstrado grande potencial e complementaridade relativamente à primeira. A abordagem desta nova técnica envolve o uso de dispositivos contendo nanomateriais, alternativos e
com grande capacidade sortiva, que operam com
recurso à tecnologia de amostragem por flutuação[31]. A Figura 4 propõe um diagrama guia que
resume a melhor estratégia analítica para aplicação da SBSE de acordo com as características de
polaridade dos compostos alvo, o estado da arte e
os sistemas instrumentais compatíveis[10].

Figura 4 Diagrama guia que propõe a melhor estratégia analítica para aplicação da SBSE de acordo com as
características de polaridade dos compostos alvo, o estado da arte e os sistemas instrumentais compatíveis[10].
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4 Conclusões
De entre os métodos baseados em sorção, a
SBSE(PDMS) é, atualmente, uma das ferramentas analíticas mais bem estabelecidas, demonstrando grande capacidade de enriquecimento,
notável desempenho, elevada sensibilidade e seletividade, fundamentalmente na análise vestigial
de matrizes complexas. Esta técnica apresenta-se ainda como abordagem pouco dispendiosa,
comparativamente com outras alternativas, de
fácil implementação, exigindo pequeno volume
de amostra e muito promissora na monitorização de compostos emergentes em diversas áreas
científicas.
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Resumen
El género Vibrio comprende varias especies de importancia clínica, muchas de ellas relacionadas con
enfermedades transmitidas por los alimentos. Es conveniente contar con técnicas alternativas que apoyen
la identificación de especies de géneros bacterianos como Vibrio. Se puede utilizar la cromatografía gas
líquido para determinar el perfil de los ésteres metílicos de los ácidos grasos presentes en la estructura celular
de los microorganismos. El objetivo del presente trabajo es determinar y cuantificar el perfil de ésteres
metílicos de los ácidos grasos presentes en Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae y
Vibrio alginolyticus, además de otras especies como Escherichia coli y Staphylococcus aureus, con el fin
de determinar los ácidos grasos más relevantes presentes en los microorganismos, así como también
posibles relaciones entre ellos. Para esta identificación, cada cepa de Vibrio se hace crecer en caldo
soya tripticasa (TSB) con 1% de cloruro de sodio, después de la incubación se centrifuga el cultivo para
separar la masa microbiana del caldo. La masa bacteriana obtenida se somete a una lisis con ondas de
alta frecuencia, se le agrega una solución de hidróxido de potasio 0,5 Normal en metanol, se extrae
el insaponificable, el residuo se acidifica y los ácidos grasos se extraen y metilan, inyectándose a un
cromatógrafo equipado con una columna BPX-70 de 0,22 mm de diámetro y detector de ionización por
llama, FID. Los resultados indican que el perfil de ácidos grasos es único para cada especie analizada y
significativamente diferente, tanto para cada especie de Vibrio como para las otras bacterias consideradas.
Se destacan, como indicadores de diferenciación a los ácidos grasos mirístico, palmítico, cis-oleico,
trans-oleico, cis-linoleico y araquídico. También la relación ω-9/ω-6 es significativamente distinta para
cada especie ensayada. En consecuencia, el perfil de ácidos grasos puede ser una prueba alternativa para
la identificación del género Vibrio a un bajo costo y tiempo relativos.
Palabras clave
Ácidos grasos; Vibrio; cromatografía gas-líquido; bacteria.

Determination of fatty acid of Vibrio bacteria by gas chromatography
Abstract
The genus Vibrio includes several species of clinical importance, many of them related to foodborne
diseases. It is desirable to have alternative techniques to support the identification of bacterial genera and
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species of Vibrio. Capillary gas Chromatography can be used to determine GLC profile for the methyl
esters of the fatty acids present in the cellular structure of the microorganisms. The objective of this study
is to determine and quantify the profile of methyl esters of fatty acids present in Vibrio vulnificus, Vibrio
parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio alginolyticus, and other species such as Escherichia coli
and Staphylococcus aureus, in order to determine the fatty most relevant acids present in microorganisms,
as well as any relationship between them. For this identification, each Vibrio strain is grown in trypticase
soy broth (TSB) with 1% sodium chloride, after incubation the culture is centrifuged to separate the
broth microbial mass. The bacterial mass obtained was subjected to an breakage with high-frequency
waves, a 0.5 Normal potassium hydroxide solution in metanol is added, the unsaponifiable is extracted,
the residue was acidified and the fatty acids were extracted and methylated, injecting in a chromatograph
equipped with a BPX-70 column of 0.22 mm diameter and flame ionization detector, FID. The results
indicate that the fatty acid profile is unique to each species analyzed and therefore significantly different
for each species of Vibrio bacteria and for other consideration. Stand as indicators of differentiation fatty
acids myristic, palmitic, oleic cis-, trans-oleic acid, cis-linoleic and arachidonic. ω-9/ω-6 relationship
is also significantly different for each species tested. Consequently, the fatty acid profile may be an
alternative test for the identification of Vibrio at low cost and relative time.
Keywords
Fatty acids; Vibrio; gas liquid chromatography; bacteria.

1 Antecedentes generales
El Manual de Bergey define a Vibrio como
[...] pequeño, recto, ligeramente curvo, curvado,
o una coma en forma de barras, con un tamaño
variable entre 0,5-0,8 μm de ancho y 1,4-2,6 μm de
largo [...] (p. 494)[1].

Es una bacteria gram negativa que no forma
endoesporas, presenta movilidad debido a uno
o más flagelos polares que se encuentra adjunto
a una cápsula continua junto con la membrana
externa de la pared celular. En medio de cultivo
sólido pueden llegar a desarrollar numerosos flagelos laterales la que se mueven con una longitud
de onda menor que el flagelo polar principal. Son
bacterias anaerobias facultativas, o sea que son
capaces de utilizar metabolismo respiratorio y
fermentativo a la vez[1,3,4,8,9,14].
Existen 12 especies patógenas, de las cuales se ha demostrado que 8 de ellas están relacionadas directamente con los alimentos[4]. La
mayoría de las especies crecen bien en medios
que contengan agua de mar, a su vez existen distintos tipos de enriquecimiento asociados al agar
TCBS, de los cuales las especies de interés parti272

cular para este trabajo pueden ser divididos en
sacarosa-positivos (quiere decir que fermenta la
sacarosa): V. cholerae y V. alginolyticus y sacarosa-negativos: V. parahaemolyticus y V. vulnificus[1,4].
Uno de los objetivos primordiales de este
estudio es desarrollar una técnica que sirva para
apoyar una identificación de bacterias a nivel de
especie, con la ventaja de ser rápida y versátil.
Cabe destacar que el tipo de fase estacionaria utilizada en la separación cromatográfica es capaz
de discriminar ácidos grasos insaturados en isómeros cis- y trans-.
Las especies microbianas del género Vibrio
son bacterias propias del agua y especialmente
de ambientes marinos. La mezcla de agua marina
con agua dulce y en la cual las condiciones de
salinidad, temperatura o movimiento del agua,
entre otros factores, son más homogéneas, pueden incluso ser los microorganismos predominantes. Su alta presencia determina que los
alimentos más frecuentemente contaminados
sean los productos de la pesca. El género Vibrio
comprende varias especies de importancia saniScientia Chromatographica 2012; 4(4):271-280
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taria, relacionadas muchas de ellas con enfermedades gastrointestinales y en particular por
enfermedades transmitidas por los alimentos de
origen marino, principalmente moluscos bivalvos[2,12,13,14].
1.1 Ácidos grasos bacterianos
El metabolismo de ácidos grasos es un
componente fundamental del metabolismo
celular[10,14]. Los ácidos grasos son esenciales en
la elaboración de bloques de fosfolípidos de la
membrana. La necesidad para precisar la estructura de ácidos grasos es importante para entender aspectos relacionados con la biosíntesis y
para incrementar su taxonomía[5,6,7,10].
Para la determinación de ácidos grasos bacterianos por cromatografía de gases hay que tener
en consideración ciertos aspectos. En primer
lugar, si se quiere realizar un análisis cuantitativo
de los ácidos grasos hay que tener en cuenta el
medio que se utilizó para su crecimiento, porque
puede inducir a errores por los ácidos grasos que
el medio contiene[7,10].
Existen ciertos factores puntuales que
influencian el contenido de ácidos grasos y son
acetato, glicerol, carbohidratos, lípidos y sustancias nitrogenadas presentes en el medio, oxígeno
suplementario, pH y tiempo del cultivo[10].
Los ácidos grasos, entre 9 y 20 átomos de
carbono, de acuerdo a su naturaleza química,
pueden ser empleados como un criterio de clasificación en bacterias, especialmente en las gram
negativas no fermentadoras. Con el gran avance
que ha tenido la cromatografía gaseosa, se ha
podido lograr una buena resolución de estos ácidos grasos, incluyendo los hidroxiácidos, y se ha
convertido en una herramienta práctica para un
amplio rango de bacterias[10].
Se han detectado cadenas de ácidos grasos
menores a 10 átomos de carbono, pero en muy
pequeñas cantidades; por otro lado los ácidos
Scientia Chromatographica 2012; 4(4):271-280
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grasos con más de 10 átomos de carbono constituyen una proporción mayor del contenido total
de ácidos grasos, los que incluyen ácidos grasos
pesados (24:0, lignocérico y 28:0, octacosanoico).
Las cadenas ramificadas predominan en bacterias gram positivas, y no se ha reportado ácidos
grasos de cadena recta mayores a C28 excepto en
el género Mycobacteria[10,11].
El ácido graso que se encuentra con mayor
frecuencia es el palmítico que tiene 16 átomos de carbono. Le siguen, respectivamente:
esteárico (18:0), mirístico (14:0) y láurico
(12:0). En la bacteria Escherichia coli se pueden encontrar distintos tipos de ácidos grasos,
entre los que se incluyen 2 hidroxiácidos: ácido
β-hidroximirístico y β-hidroxidecanoico[10].
En especies de Vibrio y en E. coli, la mayor cantidad de ácidos grasos son el ácido hexadecanoico
y octadecenoico. Todas las especies de Vibrio se
pueden diferenciar fácilmente de E. coli, porque
el contenido del ácido hexadecenoico es mayor
que la del ácido hexadecanoico, lo que en E. coli
ocurre al revés. Siete de diez especies de Vibrio,
que incluyen el V. parahaemolyticus, V. cholerae,
V. alginolyticus, V. vulnificus, V. fluvialis, V. harveyi
y V. splendidus contienen los ácidos cis-9-hexadecenoico y cis-11-hexadecenoico, mientras que
V. metschnikovii, V. anguillarum y V. gazogenes
no presentan el acido cis-11-hexadecenoico, lo
que permite una primera separación de especies[7].

2 Parte experimental
2.1 Equipos
• Cromatógrafo de gas Agilent Technologies,
modelo 7890-A equipado con detector FID
y software Integrador GC ChemStation Rev.
B.03.02[341];
• Balanza semianalítica Sartorius modelo
TE313S;
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• Baño de agua de ultrasonido UltraSONIC
modelo 104H;
• Baño de agua Memmert modelo DIN
128677-K1;
• Centrífuga SLW modelo Ultra-8V.

2.2 Materiales
• Columna SGE BPX-70 (70% dicianopropil
30% dimetil polisiliconafenilsiloxano) 25 m,
ID 0.22 mm, espesor de fase estacionaria:
0,25 μm;
• Helio extra puro grado 4,5 AGA;
• Hidrógeno extra puro grado 4,5 Indura.
• Aire Indura extra puro;
• Nitrógeno AGA. 99,995%;
• Material usual de vidrio de laboratorio.

2.3 Reactivos y soluciones
• Estándar de ácidos grasos FAME mix
rapseed, 100 mg netos artículo nº 07756-1
AMP Supelco;
• Hexano Merck p.a. para cromatografía.

2.4 Cepas bacterianas utilizadas
• Vibrio alginolyticus ATCC 33840;
• Vibrio cholerae ATCC 39318;
• Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802;
• Vibrio vulnificus ATCC 43382;
• Escherichia coli ATCC 25922;
• Staphilococcus aureus ATCC 25923.

2.5 Condiciones cromatográficas
• Temperatura inicial: 150 °C;

• Presión del gas transportador: 15 psi;
• Razón de Split: 50:1.

2.6 Procedimiento
• Crecimiento de cepas: las cepas, previamente
aisladas, se hacen crecer en caldo TSB con
1% de NaCl a 25 °C durante 24 horas;
• Preparación de esteres metílicos de ácidos
grasos: Reunir entre 0,5 y 1 g de masa bacteriana libre de caldo, a la que se le adicionan
5 mL de agua destilada. Se introduce en
baño ultrasonido con temperatura, centrifuga y se elimina el agua. Saponificar con
4 mL de una solución de KOH en metanol
0,5 M durante 30 minutos a 80 °C en un
baño de agua. Extraer con hexano el material insaponificable y descartarlo. Al residuo,
adicionar H2SO4 al 15% hasta obtener un
pH 2. Extraer los ácidos grasos con hexano
y evaporar el solvente. Esterificar con una
mezcla de HCl-metanol 1 N a 80 °C en
un baño de agua por 30 minutos. Extraer
los esteres metílicos con hexano. Lavar el
residuo con buffer fosfato 0,3 M, pH 12 (se
pesan 4,257 g de Na2HPO4 y 1,2 g de NaOH
en un vaso de precipitado, se disuelven con
poca cantidad de agua y se diluye a 100 mL
con agua destilada), extraer con hexano y
evaporar el solvente hasta tener un volumen
de 1 mL aproximadamente e inyectar al
cromatógrafo 1 μL de muestra.

2.7 Expresión de resultados
Se utilizó el método de cuantificación por
normalización de áreas, inhibiendo la integración del solvente a tiempo de retención desde
0,00 hasta 1,60 minutos.

• Tiempo inicial: 2 minutos;
• Rampa: 5 °C/min;

3 Resultados

• Temperatura final: 210 °C;

La identificación bacteriana por cromatografía de gases es un método recomendado por la
APHA (American Public Health Association)[3],
la cual explica que es una técnica rápida para la

• Tiempo final: 10 minutos;
• Temperatura del inyector 220 °C;
• Temperatura del detector: 230 °C;
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identificación de bacterias pero el inconveniente
es que no explica detalladamente una metodología a seguir para una reproducción de lo
expuesto.
La mayor ventaja de este método es que a
partir del perfil de ácidos grasos permite identificar microorganismos tanto a nivel intraespecie
como interespecie, además permite analizar un
amplio rango de muestras distintas ya que utiliza
el mismo procedimiento. Este método es rápido,
porque la muestra ambiental o de alimento previamente tratada según procedimientos microbiológicos, puede ser sembrada en agar TCBS y
después del período de incubación, se toma una
colonia y se siembra directamente en caldo TSB,
con contenido variable de cloruro de sodio, de
acuerdo a la especie que se quiera investigar.
El trabajo aquí presentado es importante
también porque ayuda a ampliar el campo de
tipificación de las bacterias, ya que los ácidos
grasos pueden servir como indicadores de diferenciación entre especies bacterianas (Figura 1),
conociendo el contenido de los ácidos grasos
mayoritarios, principalmente. Se logra determinar los ácidos grasos por cromatografía de gases
por el método de normalización de área donde el
porcentaje de área de cada pico representa el porcentaje en peso del ácido graso; por lo cual este
tipo de análisis puede ser una prueba alternativa
y eficaz para la identificación microbiana.
Para que el método sea válido, se trató
cada muestra de bacterias en triplicado, y cada
extracto en hexano se inyectó en triplicado, mostrándose los valores promedio con la desviación
estándar calculada a nivel de método, no de la
réplica de inyección.
De la Tabla 1 y Figura 2 se puede observar
que para V. cholerae, de mayor a menor porcentaje de área, los ácidos mayoritarios para
la identificación respectiva son: palmítico con
22,81%, esteárico con 18,30%, araquídico con
Scientia Chromatographica 2012; 4(4):271-280
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8,74%, cis-oleico con 5.07% y láurico con 5,04%,
mientras que para V. parahaemolyticus los ácidos mayoritarios son: palmítico con 21,23%,
esteárico con 15,38%, láurico con 6,47%, trans-oleico con 5,00%, y cis-linoleico con 5,27%, respectivamente, por lo que claramente se pueden
asociar como distintos los ácidos que se repiten
en ambos, palmítico, esteárico y láurico, aparte
de existir una diferencia significativa en el % en
peso para cada ácido graso, además las desviaciones estándar del promedio de cada uno de ellos
es pequeña, por ende se comprueba que el contenido de ácido graso es un criterio de identidad.
Cuando se compara V. cholerae con
V. vulnificus, se repiten, para el último, los ácidos
esteárico con 18,12%, palmítico con 10,70%, araquídico con 6,45% y láurico con 2,76%, y nuevamente al presentar un menor % en peso para el
ácido palmítico los porcentajes de área, pueden
ser usados para la identificación respectiva. El
V. alginolyticus tiene en común con V. cholerae
los ácidos palmítico con 13,56%, esteárico con
13,21%, araquídico con 5,42% y láurico con
2,67%, respectivamente y por el % en peso de los
ácidos de mayor importancia pueden ser considerados como diferentes porque se aprecia que en
V. vulnificus el contenido es menor, y por lo tanto
tienen distinta identidad. V. vulnificus comparte
con V. parahaemolyticus los ácidos esteárico, palmítico, araquídico y láurico; y por el orden % en
peso mayor de estos, sobretodo de los dos primeros ya que en V. parahaemolyticus el % mayor es
el palmítico, pueden ser identificados separadamente. Por otra parte, V. alginolyticus se relaciona
con V. parahaemolyticus con los ácidos palmítico, esteárico y láurico; en este caso el orden de
mayor a menor de estos tres es el mismo, pero el
factor diferencial a nivel de especie para la identificación, es el porcentaje individual de los ácidos
en el cual siempre tiene un mayor porcentaje el
V. parahaemolyticus, pero para una mejor iden275
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Figura 1 Cromatogramas de metilésteres de ácidos grasos producidos por distintas cepas bacterianas.
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Figura 1 Continuación...
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Tabla 1 Perfil de ácidos grasos de cada muestra de bacterias analizada.

Ac. graso

Bacterias

% en peso ± desv.
estándar

Ancho
del pico
(minutos)

Tiempo
deretención
(minutos)

N° de
platos
teóricos

Ácido láurico
(12:0)

V. cholerae

5,04 ± 0,270

0,0293

3,209

191.922

V. parahaemolyticus

6,47 ± 0,765

0,0304

3,203

177.618

Ácido mirístico
(14:0)

Ácido palmítico
(16:0)

Ácido esteárico
(18:0)

Ácido trans-oleico
(18:1 t)

Ácido cis-oleico
(18:1 c)

Ácido cis-linoleico
(18:2 c)

V. vulnificus

2,76 ± 0,705

0,0294

3,176

186.718

V. alginolyticus

2,67 ± 1,118

0,0249

3,181

261.125

E. coli

6,83 ± 0,836

0,0295

3,212

189.682

S. aureus

2,78 ± 0,0351

0,0265

3,182

230.689

V. cholerae

4,50 ± 0,236

0,0364

4,6

255.524

V. parahaemolyticus

4,00 ± 0,369

0,0353

4,6

271.687

V.vulnificus

2,41 ± 0,0153

0,0477

4,589

148.087

V. alginolyticus

2,67 ± 0,136

0,0477

4,583

147.701

E. coli

5,85 ± 0,747

0,0322

4,614

324.126

S. aureus

7,45 ± 0,485

0,0455

4,595

163.180

V. cholerae

22,81 ± 1,348

0,0393

6,609

454.487

V. parahaemolyticus

21,23 ± 1,762

0,0418

6,589

398.650

V. vulnificus

10,70 ± 0,1744

0,0408

6,575

415.519

V. alginolyticus

13,56 ± 0,3044

0,0447

6,573

345.965

E. coli

34,68 ± 2,510

0,0434

6,614

371.594

S. aureus

32,89 ± 1,960

0,0514

6,634

266.529

V. cholerae

18,30 ± 0,481

0,0452

8,967

629.705

V. parahaemolyticus

15,38 ± 0,408

0,0493

8,942

526.375

V. vulnificus

18,12 ± 6,050

0,0442

8,947

655.587

V. alginolyticus

13,21 ± 0,0624

0,0557

8,936

411.809

E. coli

12,98 ± 1,274

0,0452

8,969

629.986

S. aureus.

9,86 ± 0,0458

0,0483

8,971

551.960

V. cholerae

3,55 ± 0,114

0,0418

9,376

805.012

V. parahaemolyticus

5,00 ± 0,962

0,048

9,361

608.530

V. alginolyticus

1,54 ± 0,121

0,0383

9,358

955.187

E.coli

2,59 ± 0,369

0,0449

9,384

698.881

S. aureus

2,66 ± 0,0917

0,0529

9,369

501.874

V. cholerae

5,07 ± 0,816

0,0451

9,374

691.221

E.coli

2,53 ± 0,0800

0,0422

9,493

809.659

V. alginolyticus

0,73 ± 0,011

0,0407

9,457

863.849

V. cholerae

3,52 ± 0,206

0,0422

10,149

925.425

V. parahaemolyticus

5,27 ± 0,0854

0,0453

10,138

801.361

V. vulnificus

9,68 ± 0,245

0,044

10,173

855.289

V. alginolyticus

2,64 ± 0,150

0,0426

10,128

926.520

E. coli

3,02 ± 0,439

0,0422

10,155

926.520

S. aureus

1,85 ± 0,136

0,0441

10,145

846.734

n = 3 replicados.
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Tabla 1 Continuación...
Ac. graso

Bacterias

% en peso ± desv.
estándar

Ancho
del pico
(minutos)

Tiempo
deretención
(minutos)

N° de
platos
teóricos

Ácido araquídico
(20:0)

V. cholerae

8,74± 0,136

0,0482

11,438

901.003

V. parahaemoyticus

2,66 ± 0,130

0,0496

11,41

850.121

V. vulnificus

6,45 ± 0,179

0,0469

11,417

948.153

V. alginolyticus

5,42 ± 0,331

0,0464

11,408

967.170

E. coli

2,14 ± 0,070

0,051

11,439

804.926

S. aureus

1,79 ± 0,0751

0,0516

11,424

784.254

n = 3 replicados.

Tabla 2 Relación % en peso entre ácidos grasos ω-9/ω-6.
Ac. graso
ω-9 (18:1 t + 18:1 c)

V. cholerae
8,62

V. parahaemolyticus V. alginolyticus
5,00

2,27

E. coli

S. aureus

5,12

2,66

ω-6 (18:2 t + 18:2 c)

3,52

5,27

2,64

3,02

1,85

Relación ω-9/ω-6

2,4

0,95

0,86

1,70

1,44

Figura 2 Distribución de los % de los ácidos grasos producidos por las distintas cepas bacterianas.

tificación hay que tomar en consideración los
otros ácidos presentes. Al analizar, finalmente, el
V. alginolyticus con V. vulnificus, el primero comparte los ácidos palmítico, esteárico, araquídico
y láurico pero se aprecia notoriamente la identificación ya que el porcentaje del ácido esteárico
para V. alginolyticus es 13,21% mientras que para
V. vulnificus, es 18,12%, además el contenido del
ácido palmítico para el primero es 13,56%, y para
el segundo es un 10,70%.
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Siguiendo con el análisis de la Tabla 1, se
puede diferenciar Vibrio de E. coli debido a que
el contenido del ácido mirístico es mayor para
este último (5,85%), ocurre lo mismo al diferenciar S. aureus de Vibrio. E. coli y S. aureus se
separan e identifican de acuerdo al contenido del
ácido mirístico (7,45% para S. aureus) porque,
además del porcentaje, las desviaciones estándar de ambos promedios de ellos en ambos son
pequeños así como también con el contenido
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de los demás ácidos mayoritarios restantes: en
E. coli el mayoritario es el cis-linoleico con 3,02%,
mientras que en S. aureus es el trans-oleico con
2,66%.
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En conclusión se logró desarrollar una
técnica complementaria para la identificación
microbiológica, donde se observan diferencias
en el perfil de ácidos grasos que permiten diferenciar a distintas especies dentro del género así
como también con otros microorganismos como
E. coli y S. aureus, que resulta ser rápida y de
bajo costo relativo teniendo la implementación
adecuada, presentándose como una alternativa
a los métodos microbiológicos clásicos y métodos modernos basados en la caracterización por
PCR.
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Resumo
Responsável pelas análises de gases inorgânicos e hidrocarbonetos leves, o engenheiro químico Jaroslav
Janák desenvolveu um cromatógrafo a gás, utilizando dióxido de carbono como gás de arraste e colunas
contendo carvão ativado ou sílica, para realizar a separação, e um detector volumétrico. Em 1952, ele
solicitou patente da sua invenção e pôde vivenciar a aplicação do seu sistema em várias indústrias.
Palavras-chave
História da cromatografia; cromatógrafo a gás; cromatografia gás-sólido; primeira patente de um cromatógrafo.

Prof. Jaroslav Janák and the first patent of a chromatograph
Abstract
As the analyst responsible for determining inorganic gases and light hydrocarbons, new chemical engineer
Jaroslav Janák developed a gas chromatograph using carbon dioxide as carrier gas, columns containing
activated charcoal or silica gel for the separation, and a volumetric detector. In 1952 he solicited a patent
on his invention and observed various industries applying his system.
Keywords
History of chromatography; gas chromatograph; gas-solid chromatography; first patent of a chromatograph.

O tchecoslovaco Jaroslav Janák (Figura 1),
nascido em 27 de maio de 1924, graduou-se em
Engenharia Química na Universidade de Praha
em 1947. Foi contratado pela maior indústria
química de Tchecoslováquia, localizada na cidade
de Most, no norte do país, para ser o responsável
pelas análises de gases (orgânicos e inorgânicos) e de outros produtos da firma, bem como
de possíveis contaminantes presentes em águas
residuais. A firma localizava-se próxima à maior
mina de lignita do país, que foi a matéria-prima

para a fabricação de vários derivados alifáticos e
aromáticos, bem como de diversos gases. Para as
análises de gases inorgânicos e hidrocarbonetos
leves, feita até então somente pela medida do seu
volume total, sem distinguir a composição, Janák
escolheu inicialmente um sistema de destilação
à baixa temperatura, disponível em uma firma
dos Estados Unidos (EUA). Entretanto, em razão
da então recente ocupação da Tchecoslováquia
pela União Soviética, a importação deste equipa-
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de rotina (ver Figura 5, Capítulo 11, Pilares[2]).
Também não gostou da detecção por condutividade térmica utilizada por Claessen, uma vez
que cada composto poderia ter uma condutividade diferente, o que tornaria necessário calibrar
o detector com certa frequência.
Em outras análises sob sua responsabilidade em Most, Janák aplicava um processo volumétrico para medir gases – um nitrômetro de
Dumas – e ele decidiu que este detector poderia
ser modificado para fornecer resultados somente
em volume, os quais poderiam ser convertidos
em composição, em porcentagem. Assim, Janák
resolveu construir um instrumento menos complicado, que poderia ser aplicado para a análise
de gases e de outros compostos voláteis.

Figura 1 Foto de Jaroslav Janák, em 2010.

mento para Most foi proibida e, desta forma, ele
precisava encontrar outro método para realizar a
determinação pretendida.
Durante seu curso de graduação, ele tomou
conhecimento da cromatografia líquido-sólido e
da cromatografia em papel. Na medida em que
ambas as técnicas utilizavam desenvolvimento
por eluição, Janák pensou que a cromatografia
poderia ser aplicada também para análises de
gases. Pesquisando na biblioteca da firma, encontrou o trabalho de Claessen[1], em que aplica a
cromatografia gás-sólido por análise frontal e
por deslocamento.
Este trabalho logo confirmou seu pensamento de que a cromatografia com uma fase
móvel gasosa poderia ser aplicada para efetuar as
separações de que ele precisava. Por outro lado,
ele pensou que o desenvolvimento por eluição
deveria ser mais prático. Também concluiu que
o sistema desenvolvido por Claessen seria complicado demais para ser aplicado em análises
282

Janák iniciou esse projeto em Most; entretanto, em 1951, ele o transferiu para o novo
Instituto para Pesquisa de Petróleo, em Brno,
com responsabilidades similares. Nessa ocasião,
ele encontrou os trabalhos publicados recentemente por Erica Cremer[3,4], descrevendo os
resultados obtidos por ela e seus colaboradores
na separação de gases por cromatografia gás-sólido[5]. Estas novas informações encorajaram
Janák a completar seu sistema para facilitar as
tarefas analíticas do seu novo laboratório.
Seu primeiro sistema (Figuras 2, 3) possuía
um gás como fase móvel, o dióxido de carbono
produzido pela reação de ácido clorídrico com
mármore em pó, sendo este lavado pela passagem através de soluções de bicarbonato de sódio
e ácido sulfúrico concentrado, um sistema de
injeção modificado de uma microbureta, uma
coluna mantida em temperatura ambiente e um
detector volumétrico, desenvolvido por ele. A
decisão de se utilizar dióxido de carbono como
gás de arraste foi baseada no fato de que, após
passar pela coluna com os componentes sendo
separados, este gás poderia ser removido pela sua
passagem através de uma solução de hidróxido
Scientia Chromatographica 2012; 4(4):281-285
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Figura 2 Sistema básico para cromatografia gássólido de Jaroslav Janák. 1 = jarra contendo mármore
em pó, a fonte do dióxido de carbono (fase móvel);
2 = frasco com ácido clorídrico (que reage com o
mármore); 3 = frasco com solução de bicarbonato de
sódio para lavar a fase móvel; 4 = frasco com ácido
sulfúrico concentrado, também para lavagem da
fase móvel; 5 = regulador de pressão recheado com
mercúrio; 6 = manômetro de mercúrio; 7 = medidor
de vazão; 8 = tubo com cloreto de cálcio para
secagem da fase móvel; 9 = microbureta que funciona
como injetor; 10 = unidade para estocar amostra,
controlada por mercúrio; 11 = válvula de três vias;
12 = coluna cromatográfica, podendo estar dentro
de um frasco Dewar, para controle da temperatura;
13 = detector volumétrico (nitrômetro); 14 = fonte
de solução de hidróxido de potássio concentrado.
(Modificada de Janák)[6].
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Inicialmente, as leituras de volume foram
feitas somente a cada vez que as bolhas de gás
deixavam de ser visíveis dentro do detector,
indicando que um composto tinha saído e outro
ainda não tinha chegado à solução de hidróxido
de potássio. Logo depois, começou-se a ler os
volumes em função do tempo (Figura 4), que
poderia ser convertido em volume de fase móvel,
utilizando-se a vazão da fase móvel (Figura 5).
A primeira versão operou somente à temperatura ambiente. Entretanto, as separações
de alguns gases, bem como de hidrocarbonetos
leves, comportaram-se melhor em temperaturas
acima da ambiente. Para resolver este problema,
a coluna foi inserida em um frasco tipo Dewar,
permitindo que a temperatura da coluna fosse a
mesma do líquido dentro do frasco. A Figura 6
mostra um cromatograma obtido em uma
temperatura de 20 °C nos primeiros minutos e
uma temperatura de 80 °C depois de 4 minutos. Durante toda a separação, a temperatura do
detector foi a temperatura ambiente.
Em 1952, Janák descreveu seu novo sistema na I Conferência de Química Analítica da
Sociedade Tchecoslovaca de Química e, em 20
de setembro de 1952, ele submeteu esse sistema a
um pedido de patente (Figura 7), que foi concedido em 1955. Esta foi a primeira patente mundial que descreveu um sistema para a separação
de compostos por cromatografia gasosa, um
feito que colocou Janák entre o pequeno grupo
de pessoas que fizeram contribuições significativas para esta área, no leste da Europa, naquela
década.

Figura 3 Foto da primeira versão do cromatógrafo
de Janák. (Modificado de Janák)[7].

de potássio concentrado, sendo que somente os
compostos separados entrariam, um por um, no
tubo calibrado do detector.
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Entre 1953 e 1959, Janák publicou 18 trabalhos descrevendo diversas aplicações de seu
equipamento e ajudou diversas pessoas e indústrias – como, por exemplo, BASF, Hoechst, Lurgi,
British Petroleum e Shell – a construir sistemas
similares, agora então com controle de temperatura de subambiente até próxima de 100 °C. Após
283

Collins CH

Janák e a primeira patente de um CG

Figura 4 Cromatograma mostrando o volume lido
no detector em função do tempo, de uma mistura
de hidrogênio, nitrogênio e monóxido de carbono.
Coluna: 57,5 cm × 7,5 mm; FM: dióxido de carbono a
uma vazão de 45 mL/min; FE: carvão ativado; volume
injetado: 92,7 mL; temperatura: 20 °C. Escala na
ordenada refere-se às linhas no detector. (Modificada
de Janák)[6].

Figura 5 Cromatograma mostrando o volume lido
no detector em função do volume da fase móvel
(dióxido de carbono) de uma mistura de nitrogênio e
monóxido de carbono. Coluna: 57,5 cm × 7,5 mm;
vazão da FM: 45 mL/min; FE: carvão ativado;
temperatura: 20 °C. Escala no ordenada refere-se às
linhas no detector. (Modificada de Janák)[6].

o registro da patente, uma firma dos EUA iniciou
a venda de uma versão portátil para análise de
gases (Figura 8). Entretanto, para uso em laboratório, a construção de um sistema próprio foi
considerada adequada naquela época. Às vezes,
a produção do dióxido de carbono para atuar
como gás de arraste partia de gelo seco, também
em um recipiente fechado.
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Figura 6 Cromatograma mostrando o volume lido
no detector em função do tempo de uma mistura de
gases nobres. Coluna: 57,5 cm × 7,5 mm; FM: dióxido
de carbono a uma vazão de 42 mL/min; FE: carvão
ativado; volume injetado: 25 mL; temperatura: 20 °C
de 0 a 3,5 minutos e 80 °C de 3,5 a 20 minutos.
Escala no ordenada refere-se às linhas no detector.
As percentagens observadas foram: neônio = 22,0%;
argônio = 54,6%; criptônio = 13,3% e xenônio = 9,8%.
(Modificada de Janák)[8].

Figura 7 Página do título da patente 83991,
emitida pelo Escritório de Patentes da República da
Tchecoslováquia em 1º de fevereiro de 1955. O título
da patente é “Aparelho para análises quantitativas
e qualitativas de hidrocarbonetos e outros gases
(Cromatografia a gás)”. As datas indicam a solicitação
em 20 de setembro de 1952, sendo válido desde esta
data. (Modificada de Janák)[7].

Em 1954, Jaroslav Janák obteve seu Mestrado
pela Universidade Técnica de Ostrava, defendendo um projeto no qual estudou as mudanças
na composição de águas subterrâneas profundas;
em 1964, ele obteve seu Doutorado em Ciências
(D. Sc.) pela Universidade Técnica de Praha, com
Scientia Chromatographica 2012; 4(4):281-285

Janák e a primeira patente de um CG

Collins CH

Referências
1

Claessen S. Studies on adsorption and adsorption
analysis with special reference to homologous series.
Arkiv for Kemi, Mineralogi och Geologi 1946; 23:1.

2

Collins CH. Os precursores da cromatografia
gás-sólido. Scientia Chromatographica 2011; 3:281.
http://dx.doi.org/10.4322/sc.2011.016

3

Cremer E, Prior F. Anwendung der chromatographischen Methode zur Trennung von Gasen und der
Bestimmung von Adsorptions energien. Zeitschrift
fürElektrochemie

und

angewandte

physikische

Chemie 1951; 55:66-9.
Figura 8 Foto do cromatógrafo a gás portátil
Chromanette 9495 produzido pela Podbielniak Co.
dos EUA, em 1956. (Modificada de Ettre)[9].

4

Cremer E, Müller R. Trennung und Bestimmung von
Substanzen durch Chromatographie in der Gasphase.
Zeitschrift

fur

Elektrochemie

und

angewandte

physikische Chemie 1951; 55:217-20.

uma tese sobre análises em escala semimicro de
gases por cromatografia a gás. Em 1965, ele foi
nomeado professor associado da Faculdade de
Ciências Naturais da Universidade J.E. Purkynĕ
(atualmente, Universidade Masaryk) em Brno,
aposentando-se como professor titular em 1993.
Em 1956, Janák foi convidado a organizar o novo Laboratório de Análise de Gases da
Sociedade Tchecoslovaca de Ciências, em Brno.
Em 1964, este laboratório foi renomeado de
Instituto de Química Analítica Instrumental e,
em 1974, o nome deste mudou para Instituto de
Química Analítica. Janák foi diretor destes institutos de 1964 a 1993, quando se aposentou. Prof.
Janák recebeu a Medalha M.S. Tswett em 1975 e,
entre outros prêmios, o título de doctor honoris
causa da Universidade Técnica de Brno.

5

Collins CH. As contribuições da Profa. Erika Cremer
à cromatografia gás-sólido. Scientia Chromatographica 2012; 4:107. http://dx.doi.org/10.4322/sc.2012.008

6

Janák J. Chromatographische Halbmikroanalyse von
Gasen I-III. Theoretische und praktische Grundlagen
der Analyse. Collection of Czechoslovak Chemical
Communications 1954; 19:684.

7

Janák J. In: Ettre LS, Zlatkis A, editors. 75 years of
chromatography - a historical dialogue. Amsterdam:
Elsevier; 1979. p. 173-185.

8

Janák J. Chromatographische Halbmikroanalyse von
Gasen VI. Die Analyse der Edelgase. Collection of
Czechoslovak Chemical Communications 1954; 19:917.

9

Ettre LS. The Janák-type gas chromatographs of
the 1950s. LC-GC Europe; 2002. Available from:
http://www.chromatographyonline.com/lcgc/data/
articlestandard//lcgceurope/482002/39691/article.
pdf.

Recebido: 01/11/2012
Aceito: 21/11/2012

Scientia Chromatographica 2012; 4(4):281-285

285

Scientia Chromatographica 2012; 4(4):287-297
Instituto Internacional de Cromatografia
http://dx.doi.org/10.4322/sc.2012.017

TÉCNICAS ELETROFORÉTICAS

ISSN 1984-4433

Conceitos básicos em Eletroforese Capilar
Daniel Alfonso Spudeit, Maressa Danielli Dolzan, Gustavo Amadeu Micke*
Departamento de Química, Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC,
Campus Universitário Trindade, CP 476, Cep 88040-900, Florianópolis, SC, Brasil
e-mail: gustavomicke@qmc.ufsc.br

Resumo
Historicamente, o químico sueco Arne Tiselius foi o pioneiro na utilização da Eletroforese como
ferramenta de separação, aplicando-a em proteínas presentes no sangue. A Eletroforese Capilar surgiu
após décadas de aperfeiçoamento dessa técnica, proporcionando aumento de eficiência e diminuição dos
tempos de análise. Sua aplicação é vasta e compreende desde moléculas pequenas e simples, orgânicas e
inorgânicas, até moléculas volumosas e complexas, como proteínas e ácidos nucléicos. Essa versatilidade
peculiar da Eletroforese Capilar a torna ferramenta promissora para diversas áreas do conhecimento.
As metodologias desenvolvidas por essa técnica podem ser auxiliadas e aperfeiçoadas offline através
de softwares de otimização e simulação, destacando-se o software Peakmaster®. O presente artigo irá
introduzir ainda aspectos da instrumentação da Eletroforese Capilar, modos de injeção e detecção, bem
como fenômenos peculiares da técnica, como o fluxo eletrosmótico.
Palavras-chave
Eletroforese Capilar; fluxo eletrosmótico; instrumentação; modos de injeção.

Basic concepts in Capillary Electrophoresis
Abstract
Historically, the Swedish chemist Arne Tiselius was the first to use Electrophoresis as a separation
tool, applying in blood proteins. The Capillary Electrophoresis emerged after decades as an improved
technique providing an increase in efficiency and reduced analysis time. Its applications are wide and
the range is from small and simple molecules organic and inorganic, to large and complex, as protein
molecules and nucleic acids. This peculiar versatility of Capillary Electrophoresis makes it a promising
tool for several knowledge areas. The methodologies developed by this technique can be improved offline
by optimization and simulation softwares, highlighting the Peakmaster® software. This present paper will
further introduce Capillary Electrophoresis instrumental aspects, injection modes and detection, as well
as peculiar phenomena of technique, as electroosmotic flow.
Keywords
Capillary Electrophoresis; electroosmotic flow; instrumentation; injection modes.
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1 Introdução
A palavra eletroforese é originada do grego
electro, eletricidade; phóresis, transporte. Assim,
a técnica de eletroforese é definida como uma
técnica de separação baseada na diferença de
migração de compostos iônicos ou ionizáveis na
presença de um campo elétrico. Historicamente,
a eletroforese foi apresentada pela primeira vez
pelo químico sueco Arne Tiselius[1] em sua tese
intitulada “The Moving Boundary Method to
Study the Electrophoresis of Proteins”, publicada
em 1930. A ideia surgiu pela necessidade de
separar as diversas proteínas que estavam sendo
descobertas desde o início do século XX, tornando possíveis estudos aprofundados acerca
de cada proteína. O trabalho pioneiro envolveu
a separação das proteínas presentes no plasma
sanguíneo[2].
Ao longo dos anos, a Eletroforese foi sendo
aperfeiçoada de forma a se obter uma maior eficiência e diminuição dos efeitos térmicos provenientes da aplicação de um campo elétrico[2].
Com esta finalidade, o avanço instrumental das
técnicas de eletroforese permitiu a introdução
de colunas capilares no sistema eletroforético, e
esta foi denominada Eletroforese Capilar (CE, do
inglês Capillary Electrophoresis).
A primeira tentativa de realizar separação em tubos com pequenos diâmetros internos surgiu em 1967, quando Hjertén realizou a
separação em tubos com diâmetro interno (d.i.)
de 300 μm. Porém, foi apenas após a publicação de Jorgenson e Lukacs em 1981[3] que a técnica começou a ser reconhecida. Este trabalho,
publicado no Journal of Analytical Chemistry,
demonstrou a capacidade da realização de separações em capilares com diâmetro interno reduzido, combinado com a aplicação de altas voltagens, resultando em um aumento de eficiência e
de resolução e diminuição dos tempos de análise.
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O uso do capilar oferece muitas vantagens
sobre os outros meios utilizados para eletroforese (placas de gel, papel, etc). Devido a fatores
geométricos (a relação entre a área superficial
interna e o volume é apreciavelmente grande),
um capilar possibilita a dissipação eficiente do
calor gerada pela passagem da corrente elétrica
(efeito Joule). Além disso, a alta resistência elétrica do capilar permite o estabelecimento de
campos elétricos elevados (100-1000 V cm–1),
resultando em separações de alta eficiência
(geralmente excede 105 pratos) e tempos de análise apreciavelmente curtos. Outras vantagens da
Eletroforese Capilar são a pequena demanda de
amostra, volumes tipicamente da ordem de 1 a
10 nL e a possibilidade de injeção e detecção em
fluxo[1,4].
Comparando com os demais métodos de
separação como Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência (HPLC, do inglês High Performance
Liquid Cromatography) e Cromatografia Gasosa
(GC, do inglês Gas Chomatography), a CE é considerada uma técnica analítica recente e vem
ganhando cada vez mais atenção na comunidade
científica, bem como no controle de qualidade de
produtos e monitoramento de processos industriais. Uma das razões para a sua crescente utilização é sua gama de aplicações. A princípio, a
técnica ficou conhecida apenas pela separação
de macromoléculas biológicas. No entanto, o
avanço dos equipamentos permitiu aos pesquisadores do mundo todo demonstrar o potencial
da Eletroforese Capilar na separação de moléculas pequenas e diversas como aminoácidos[5],
fármacos quirais[6], vitaminas[7], pesticidas[8],
íons inorgânicos[9], etc. Além da sua utilização
na separação e determinação quantitativa de
inúmeros analitos, a CE permite estudar cinéticas de reações e interações intermoleculares, no
modo online e offline, auxiliando na elucidação
destes mecanismos e obtenção de constantes de
Scientia Chromatographica 2012; 4(4):287-297
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associação[10,11]. A técnica apresenta-se útil e promissora para diversos campos da ciência, mas
destacam-se as vertentes da Química, Ciências
Forenses, e a Biologia Molecular.
Além da vasta aplicação da CE, outras
características da técnica a tornam bastante viável, como, por exemplo, o baixo custo analítico
(destacando-se o baixo custo das colunas capilares, algo em torno de U$ 5,00 a U$ 20,00), a simplicidade na operação e no manuseio, o tempo de
execução das metodologias desenvolvidas, além
da redução significativa nas quantidades de reagentes e solventes orgânicos utilizados, quando
comparada à técnica de HPLC. O solvente mais
utilizado em CE é água, e sempre em volumes
muito pequenos (poucos mililitros), gerando
quantidade mínima de resíduo e toxicidade. Por
estas razões, dentre as técnicas de separação, a
Eletroforese Capilar é a que mais bem se enquadra nos parâmetros da Química Verde.

2 Fundamentos teóricos
2.1 Fluxo eletrosmótico
A utilização de capilares de sílica fundida na
execução da técnica introduziu uma importante
peculiaridade: a geração do chamado fluxo eletrosmótico (EOF, do inglês Electroosmotic Flow),
como mostra a Figura 1.

Figura 1 Ocorrência do fluxo eletrosmótico.
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O fluxo eletrosmótico é consequência de
uma interação entre a solução e a superfície
interna do capilar. Quimicamente, a sílica fundida é caracterizada pela presença de vários tipos
de grupos silanóis (–SiOH), os quais apresentam um caráter ácido. Em contato com o meio
aquoso, alguns desses grupos são ionizados, e
com isso, a superfície do capilar torna-se negativamente carregada. Quando um campo elétrico é
imposto tangencialmente à superfície, forças elétricas causam um movimento unilateral de íons
em direção ao eletrodo de carga oposta. Durante
a migração, os íons transportam moléculas de
água, induzindo o fluxo da solução como um
todo em direção ao cátodo (pólo negativo). Este
modo é conhecido como fluxo eletrosmótico
normal[1]. A velocidade do EOF pode ser definida pela Equação 1.

(

)

VEOF = εζ / η E

(1)

onde ε é a constante dielétrica; η é a viscosidade
do eletrólito; E é o campo elétrico aplicado e ζ é
o potencial zeta medido entre plano de cisalhamento e a interface líquido-sólido.
O potencial zeta é essencialmente determinado pela carga na superfície do capilar. Como
a ionização dos grupos silanóis são dependentes do pH, temos que a magnitude do EOF varia
com o pH. Para valores de pH mais elevados
onde os grupos silanóis estão mais desprotonados, a magnitude do EOF é maior que em valores
de pH menores, onde os grupos silanóis estão
menos ionizados (Figura 2)[12].
Uma característica do EOF é seu perfil
radial, o que permite que o componente velocidade seja adicionado a todos os analitos de forma
homogênea, independente da posição radial do
analito. Essa característica permite separações
com maiores eficiências, distinguindo a CE dos
métodos cromatográficos em fase líquida em
coluna, que apresentam um perfil de velocidade
parabólico, característico do fluxo gerado por
pressão (Figura 3)[13].
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ção da superfície interna do capilar, que pode ser
dinâmica ou permanente, através da adsorção ou
alteração química da sílica, respectivamente[15].
A separação das espécies por eletroforese
se dá pela diferença da velocidade do soluto na
presença de um campo elétrico. A velocidade
eletroforética de um determinado íon pode ser
definido pela Equação 2.
Figura 2 Variação da mobilidade do fluxo
eletrosmótico em função da variação do pH em
um capilar de sílica fundida. Legenda: EOF, fluxo
eletrosmótico.

Figura 3 Perfil de velocidade do fluxo radial
(eletrosmótico – EOF) e laminar (pressão).

Em condições normais, o fluxo é proveniente do ânodo (eletrodo de carga positiva) para
o cátodo (eletrodo de carga negativa). Os ânions
são levados em direção ao cátodo nos casos em
que a magnitude do EOF é maior que a magnitude da sua mobilidade efetiva. Assim, cátions,
ânions e moléculas neutras podem ser analisados
em uma única corrida. Porém, não haverá distinção das moléculas neutras quando houver mais
de uma destas[14].
O EOF pode ser reduzido ou até mesmo
invertido. A redução do EOF ocorre com a alteração dos valores de pH para faixas mais ácidas,
onde os grupos silanóis estão menos ionizados.
Outra alternativa é utilizar aditivos catiônicos no
eletrólito de corrida que interajam com a superfície do capilar, de forma a reduzir a carga negativa dessa superfície. Já a inversão do fluxo pode
ocorrer também pela adição de componentes no
eletrólito, como surfactantes, ou pela modifica290

Vep = μep E

(2)

onde Vep é a velocidade do eletroforética, μep é a
mobilidade eletroforética e E é o campo elétrico
aplicado[13].
Todo íon em solução possui uma mobilidade que é característica para cada íon. Essa
mobilidade, também conhecida como mobilidade eletroforética (μep), é determinada pela força
elétrica que as espécies ionizadas, moléculas ou
partículas, sofrem, balanceada com as forças de
fricção geradas pela passagem das espécies pelo
meio. Para um determinado íon, sua mobilidade
eletroforética pode ser determinada através da
Equação 3[13-14].
μe =

q
6π η r

(3)

onde q é a carga do íon, η é a viscosidade da solução e r é o raio iônico.
Com base na Equação 3, é evidente que espécies menores e mais carregadas possuem mobilidades elevadas. Por outro lado, espécies com
maiores raios iônicos e menos carregadas possuem valores baixos de mobilidade. As mobilidades eletroforéticas são determinadas no ponto
em que o soluto está completamente ionizado
(α = 1) e extrapoladas para diluição infinita[1].
Espécies que se comportam como ácidos
ou bases fracas apresentam, no equilíbrio, duas
espécies: uma neutra, com mobilidade nula, e
outra iônica, que possui mobilidade que passa
agora a ser chamada de mobilidade efetiva ((μ)ef)
e pode ser obtida através da Equação 4.
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(4)

onde αi é o grau de ionização de uma determinada molécula.
Como o grau de ionização pode ser definido pelo pKa do soluto, a mobilidade efetiva é
altamente dependente do pH e da composição
do eletrólito de corrida. O efeito da variação do
pH na mobilidade efetiva pode ser observado na
Figura 4, onde temos um gráfico de mobilidade
efetiva versus pH para o ácido p-hidroxibenzóico
(pKa1 4,53 e pKa2 9,31), ácido acético (pKa 4,75) e
ácido clorídrico.
Observando-se o gráfico de curva de mobilidade podemos perceber que para os ácidos
p-hidroxibenzóico e acético, a mobilidade efetiva varia consideravelmente com a variação do
pH. Isso ocorre pelo fato destes serem eletrólitos
fracos. Por sua vez, o ácido clorídrico em solução
é um eletrólito forte, ou seja, sua ionização será
completa. Sendo assim, o íon cloreto não sofre
variação de mobilidade efetiva com o pH.
A combinação vetorial do fluxo eletrosmótico e a mobilidade do analito resulta na mobilidade aparente do composto.

Figura 4 Curva de mobilidade para o ácido
p-hidroxibenzóico (1), ácido acético (2) e ácido
clorídrico (3).
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3 Instrumentação
Uma característica fundamental da CE é sua
simplicidade instrumental. Uma representação
esquemática de um equipamento de Eletroforese
Capilar é demonstrada na Figura 5.
Basicamente, um equipamento de CE consiste em um sistema de injeção, uma coluna capilar onde ocorre a separação, uma fonte de alta
tensão, representada por F na Figura 5 (que opera
com voltagens até 30 kV), um par de eletrodos
(e1 e e2), um detector (D) e um computador (C)
para obtenção e tratamento dos dados[13,14].
A fonte de alta tensão é conectada, por meio
dos eletrodos, aos reservatórios que contém o
eletrólito adequado (R1 e R2). Os capilares preenchidos com eletrólito ajudam a manter o contato
elétrico, funcionando como um canal de migração.
Para minimizar os efeitos gerados pelo
aquecimento, os capilares devem ser mantidos à
temperatura constante, mantida principalmente
através da circulação de líquidos ou de ar.

Figura 5 Esquema ilustrativo de um equipamento
de Eletroforese capilar. Onde R1 e R2, e1 e e2 são
os reservatórios e eletrodos, respectivamente. F
representa a fonte de alta tensão, D é o detector, C
é o computador para obtenção dos dados e EOF
representa o fluxo eletrosmótico, que é gerado após
ser aplicado o potencial[16].
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3.1 Capilares
Em geral, os capilares utilizados em CE são
abertos, constituídos de sílica fundida e revestidos externamente com polímeros que fornecem
flexibilidade e resistência, geralmente poliimida ou poliacrilato. Dependendo do modo de
detecção, é necessária uma “janela de detecção”
no capilar, que seria um pequeno seguimento
ausente destes polímeros, já que estes absorvem
luz em comprimentos de onda que podem prejudicar ou tornar impossível a detecção dos analitos. A janela de detecção é feita num comprimento específico do capilar através da remoção
do polímero, geralmente realizada por calor. Os
capilares utilizados em eletroforese apresentam
tamanhos que variam de 10 a 100 cm, mais comumente se utilizam comprimentos de 25-75 cm e
diâmetros internos entre 25 e 75 μm, embora
possam ser encontrados capilares comerciais de
10 a 200 μm de d.i.[14].
3.2 Modos de injeção da amostra
Em CE, as amostras podem ser introduzidas
por injeção hidrodinâmica ou eletrocinética. A
injeção hidrodinâmica é feita aplicando-se uma
diferença de pressão que se estabelece entre o
reservatório do eletrólito e o capilar. O volume
da amostra injetada depende do tamanho do
capilar, da viscosidade da amostra e da diferença
de pressão usada, e apresenta-se na ordem de
nanolitros (1-50 nL). O volume (Vi) de injeção
pode ser calculado através da Equação 5.
Vinj =

ΔPd 4 π tinj
128 ηL

(5)

onde ΔP é a pressão aplicada no capilar, d é o diâmetro interno do capilar, t é o tempo em que a
pressão é aplicada, η é a viscosidade da amostra e
L é o comprimento total do capilar. Por exemplo,
em uma injeção de uma solução aquosa a 25 °C
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por 3 segundos, aplicando-se uma pressão de 50
mbar em um capilar de 70 cm de comprimento
total e diâmetro interno de 50 μm, o volume corresponde a aproximadamente 3,7 nL e o comprimento seria igual a 1,9 mm[14].
A injeção hidrodinâmica em CE permite
ser realizada individualmente ou em sequência,
sendo denominada de injeção simples e injeções múltiplas, respectivamente. Esta última
vem sendo demonstrada em trabalhos publicados principalmente na última década, tanto em
metodologias para determinação quantitativa de
analitos, quanto para metodologias empregadas
em estudos de interação intermoleculares[17,18].
A principal vantagem em se utilizar o modo de
injeções múltiplas é o aumento da frequência
analítica do método, ou seja, a possibilidade de
um maior número de análises num dado intervalo de tempo[18,19].
O segundo modo de injeção mais comum
em CE é a eletrocinética ou por eletromigração.
Neste caso, a amostra é introduzida através da
aplicação de uma tensão elétrica. A quantidade
injetada pode ser calcula através da Equação 6.
Q=

(μ

ep

)

+ μeo V π r 2Ctinj
L

(6)

onde μe é a mobilidade eletroforética do analito,
μEOF é a mobilidade do fluxo eletroosmótico, V
é a voltagem, r é o raio interno do capilar, C é a
concentração do analito, tinj é o tempo de injeção
e L é o comprimento total do capilar.
Assim sendo, a quantidade de amostra injetada no capilar será dependente da mobilidade
eletroforética de cada analito, o que pode acarretar discriminação entre espécies iônicas de maior
e menor mobilidade. Este fato pode ser limitante
deste tipo de injeção, bem como uma forma de
injeção seletiva. A injeção eletrocinética é simScientia Chromatographica 2012; 4(4):287-297
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ples, não requer nenhum equipamento adicional
e é vantajosa quando utilizada em amostras com
maior viscosidade[1,2].
3.3 Detectores
A Tabela 1 apresenta de forma resumida os
detectores mais comuns em CE e seus limites de
detecção característicos.
Muitos dos detectores utilizados em CE
são também empregados em HPLC. Em ambas
as técnicas, o detector de absorbância no ultravioleta/visível (UV-Vis) é o mais utilizado[13].
No entanto o espectrômetro de massas (MS, do
inglês Mass Spectrometer) apresenta-se universal
e altamente seletivo.
De um modo geral, para a escolha de um
detector adequado o analista deve atentar-se
primeiramente ao fato dos compostos separados apresentarem características que permitam
que sejam detectados pelo método selecionado.
Assim como em HPLC, outros fatores devem ser
levados em consideração na escolha do modo de
detecção, tais como sensibilidade, seletividade,
faixa linear e a capacidade de fornecer dados
quantitativos[14].
No caso de CE equipada com detector
UV-Vis, a técnica tem sua sensibilidade prejudicada com relação ao mesmo modo de detecção
em HPLC. Isso se deve ao reduzido caminho
óptico, cujo diâmetro do capilar é da ordem
de μm. Para detectores deste tipo, a absortivi-

dade do analito respeita a Lei de Lambert Beer,
Abs = b.C.ε, onde Abs é a resposta em absorbância, b é o caminho óptico, C é a concentração
molar e ε é a absortividade molar do analito. Por
este motivo, o feixe óptico deve ser bem focalizado no capilar, de forma a minimizar a dispersão da luz[13,14].
3.3.1 Modos de detecção no UV-Vis:
direto e indireto
O modo de detecção direto é comumente
utilizado e é adequado quando as espécies a
serem determinadas apresentam absorção na
região do ultravioleta e/ou visível. Nesse caso,
normalmente são utilizados como eletrólito de
corrida compostos que não apresentam absorção
nessa região. Assim sendo, o tamanho do pico
referente é dependente da Lei de Lambert Beer,
como descrito anteriormente[4,14,20].
Já a detecção indireta é aplicada com sucesso
em Eletroforese Capilar para analitos que não
apresentam absorção no UV-Vis, ou apresentam
absorção pouco intensa. Neste modo, faz-se uso
de um cromóforo no eletrólito de corrida, ou seja,
um dos componentes do eletrólito deve apresentar absorção na região UV-Vis. Os compostos
que são normalmente analisados utilizando-se
esse tipo de detecção são cátions e ânions inorgânicos, ácidos carboxílicos, aminoácidos e aminas
de cadeia curta[4].

Tabela 1 Detectores mais comuns usados em Eletroforese Capilar.
Modo de detecção
UV-Vis

Limite de detecção1
10–5-10–7

Fluorescência (LIF)

10–13-10–16

Espectrometria de Massas (MS)

10–8-10–10

Amperométrico

10–7-10–10

Condutométrico

10–7-10–9

1

Concentração em mol L–1.
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4 Modos de operação em
Eletroforese Capilar

4.3 Cromatografia Eletrocinética
Capilar (CEC)

Durante as décadas passadas, a Eletroforese
Capilar e suas muitas variantes, tal como a
Cromatografia Eletrocinética Micelar (MEKC, do
inglês Micellar Electrokinectic Chromatography),
Eletroforese Capilar em Gel (CGE, do inglês
Capillary Gel Electrophoresis), Cromatografia
Eletrocinética (EKC, do inglês Eletrokinetic
Chromatography),

Isotacoforese

Capilar

A CEC é uma técnica recente de separação que combina as vantagens da cromatografia líquida de alta eficiência com a Eletroforese
Capilar. Nesta técnica, o transporte de solvente
(fase móvel) é feito através do fluxo eletrosmótico ao longo da coluna. Os capilares utilizados
para esse tipo de separação são recheados com
uma fase estacionária, como C18 (octadecilsílica).

(CITP, do inglês Capillary Isotachophoresis) e
Eletroforese Capilar em Solução Livre (FSCE,

4.4 Isotacoforese Capilar (CITP)

do inglês Free Solution Capillary Electrophoresis),

A Isotacoforese Capilar é uma técnica em
que são empregados dois tipos de eletrólito e
os solutos ficam confinados entre duas regiões
compostas por estes eletrólitos. O primeiro eletrólito, que apresenta mobilidade eletroforética
maior que todos os componentes da amostra,
é chamado de eletrólito líder. O segundo, que
apresenta mobilidade eletroforética menor que
todos os componentes da amostra, é conhecido
como eletrólito terminador. Quando o potencial é aplicado, cria-se um estado estacionário
no qual as zonas dos analitos migram em ordem
decrescente de mobilidade, mas com velocidade
constante e única. Outro aspecto importante é
que todas as zonas adotam a concentração do
eletrólito líder. Desse modo, esse fenômeno pode
ser utilizado para concentração de amostras no
interior do capilar.

têm se demonstrado como técnicas de grande
poder de separação[14,21,22].
4.1 Cromatografia Eletrocinética
Micelar (MEKC)
A cromatografia eletrocinética micelar se
aplica principalmente à análise de compostos
neutros. Neste mecanismo de separação é baseada na partição diferenciada dos solutos entre a
fase móvel e uma “pseudo-fase” composta por
micelas, cuja mobilidade efetiva é uma resultante
da mobilidade do fluxo eletrosmótico e da mobilidade da própria micela.
4.2 Eletroforese Capilar em Gel (CGE)
Essa técnica é usada para a separação de
compostos, principalmente proteínas e ácidos
nucleicos, por diferenças de tamanho relativo. A
separação é obtida preenchendo-se um capilar
com uma matriz polimérica. A maior vantagem
sobre a clássica eletroforese em placas é a obtenção de resultados quantitativos mais exatos,
tempo de análise mais curtos e a possibilidade de
automação do processo.
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4.5 Eletroforese Capilar em solução
livre (FSCE)
Também
denominado
Eletroforese
Capilar de Zona (do inglês Capillary Zone
Electrophoresis), é o modo de operação em CE
mais utilizado pelos analistas. Neste modo, a
amostra é injetada dentro da coluna capilar previamente preenchida com o eletrólito de corrida,
Scientia Chromatographica 2012; 4(4):287-297
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e o potencial é aplicado gerando um campo elétrico, fazendo com que os solutos migrem dentro do capilar em zonas distintas. Dessa forma,
os solutos são separados de acordo com as diferentes mobilidades efetivas resultantes da composição entre as mobilidades eletroforéticas e a
mobilidade eletrosmótica.
4.5.1 Simulação de Eletroforese Capilar
em solução livre
A ferramenta que se destaca para otimização
e simulação de FSCE é o software Peakmaster®[27].
Vale reconhecer que a Eletroforese Capilar no
modo FSCE é o único, dentre todos os métodos
de separação, que pode apresentar simulação
completa da separação.
Para utilização do software é necessário
que sejam conhecidos os valores de mobilidade
iônica e pKa dos componentes da análise. Estes
dois parâmetros físico-químicos são, na verdade,
as informações preliminares mais úteis quando se
deseja desenvolver um método por CE. Quando
se pretende utilizar softwares de otimização e/ou
simulação, são fundamentais.
Conhecidos esses parâmetros, é possível
construir curvas de mobilidade efetiva versus
pH. A partir dela são obtidas informações como
pH ótimo e componentes do eletrólito de corrida
adequados para a análise.
O software Peakmaster® foi desenvolvido por
Bob Bohuslav Gaš[27-29] e fornece características
relevantes, como pH, força iônica, condutividade
e capacidade tamponante do eletrólito de corrida já estabelecido, bem como eletrodispersão
dos analitos (EMD, do inglês Electromigration
Dispersion) que acarreta alargamento dos picos e
mobilidades efetivas dos componentes da análise
nas condições determinadas. Detecção indireta e
detecção por condutividade também podem ser
simulados pelo software[23,25].
Scientia Chromatographica 2012; 4(4):287-297
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5 Conclusões
Dentre as técnicas analíticas de separação, a
Eletroforese Capilar é considerada a mais recente
e, de fato, ainda não está inserida nas comunidades acadêmicas, bem como em indústrias, tanto
quanto as técnicas cromatográficas. No entanto,
vem crescendo exponencialmente o interesse
pela técnica. Isto se deve principalmente a características como baixo custo operacional, abrangência das análises (versatilidade), simplicidade
instrumental, tempo e quantidades e toxicidade
de reagentes e resíduos extremamente reduzidos se comparados às técnicas de HPLC e CG.
Por outro lado, a CE necessita de investigações e
aperfeiçoamento para melhoria de sensibilidade
e reprodutibilidade das análises. De fato, a técnica é extremamente versátil, porém apresenta-se como complemento às técnicas de separação,
assim como as demais. Quando se deseja fazer
uma análise específica, é necessário uma escolha
criteriosa da técnica adequada, e para isto deve-se considerar seletividade, sensibilidade, robustez, tempo, quantidade de reagentes e amostras
disponíveis, concentração de analito, custo,
quantidade de resíduo, e outros. A relevância de
cada um destes fatores irá depender do objetivo
da análise que se deseja e das condições as quais
se encontram. A CE apresenta diversos modos
de operação e cada um é adequado para sistemas
determinados. No modo CZE é possível otimizar metodologias com auxílio de softwares de
otimização e simulação, destacando o simulador
Peakmaster®, desenvolvido por Gaš et al.[23]. No
mais, todos utilizam a mesma instrumentação,
exceto a eletrocromatografia capilar, em que a
coluna capilar se difere pelo empacotamento.
Análises de moléculas pequenas, como fármacos, vitaminas, aminoácidos, íons inorgânicos, etc, são possíveis de ser realizadas por CE,
bem como moléculas maiores, como polímeros,
proteínas e ácidos nucleicos. Além disso, estudos
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cinéticos e de interação para cálculos de constantes de ligação também vêm sendo realizados
exaustivamente por pesquisadores de todo o
mundo, demonstrando-se uma ferramenta útil
para diversas áreas do conhecimento.
O sistema da CE permite modificação de
diversos parâmetros, como os exemplos citados
ao longo do texto, modificação interna do capilar
e múltiplas injeções.
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Analítica
Todos os nossos produtos são fornecidos por alguns dos mais conceituados fabricantes de
equipamentos e materiais para laboratórios em todo o mundo, tais como: Gilson, Panasonic,
Christ, Hettich, Biochrom, Techne, Telstar, Hoefer, Slee, Labomed, QSonica, ACE, Photron, entre
outros. Isso garante que somente produtos de alta qualidade, confiabilidade, características e
especificações no “estado da arte” estejam a disposição do cliente.
O suporte técnico e comercial é completo, tanto para fornecimento local quanto para importação
direta do fabricante. Estudamos junto com nosso cliente não só a melhor definição técnica como
também as condições comerciais que mais valorizam seu investimento.
Para mais informações acesse: analiticaweb.com.br

LabWare Brasil
A LabWare Brasil é o centro de excelência da LabWare na América Latina para a distribuição
do sistema LabWare LIMS/ELN e para o desenvolvimento dos projetos na região, contando
com uma equipe de consultores totalmente dedicados para sua execução. O LIMS é o sistema
informatizado para gerenciamento de dados de laboratório que permite a automatização de
processos e uma gestão eletrônica do fluxo analítico; o ELN possui um ambiente de trabalho
com maior dinâmica, ideal para situações que envolvem muitas variáveis. Em sinergia, os dois
sistemas garantem eficiência e segurança para seu laboratório e a rastreabilidade das informações.
Solicite uma demonstração gratuita!

Merck Millipore
A Merck Millipore participou da COLACRO 2012 apresentando ao mercado as novas linhas de
equipamentos para cromatografia líquida da Hitachi, Chromaster 400 bar e 600 bar e Primaide
400 bar. Além disso, em parceria com a Bruker Daltonics, expôs o instrumento SCION para
cromatografia gasosa, além dos espectrômetros de massas quadrupolo simples e triplo quadrupolo,
com inúmeras características que os diferenciam da concorrência. Adquirir equipamentos com
a Merck Millipore é receber a solução completa: água Milli-Q, filtração de amostras e fase móvel,
colunas HPLC / CG e solventes com o grau de pureza ideal para sua necessidade.
Entre em contato conosco!

Metrohm Pensalab: Cromatografia de íons Inteligente
Metrohm Pensalab: Cromatografia de Íons Inteligente
A Metrohm apresenta solução analítica para determinação de cátions, ânions, cianeto, sulfeto,
carboidratos e ácidos orgânicos. A tecnologia do equipamento acoplada às técnicas de preparo
de amostras inline (diluição, ultrafiltração, diálise, eliminação de matriz) permite flexibilidade e
robustez para amostras complexas, em diferentes segmentos.
Excelente solução de baixo custo analítico, sem acessórios consumíveis como o supressor
que apenas a Metrohm oferece 10 anos de garantia, além de 3 anos de garantia em todos os
equipamentos! Este ano, a Metrohm completa 25 anos em Cromatografia de Íons, alinhando
tecnologia e expertise na determinação de íons.

Nova era na tecnologia para GC é inaugurada pela Thermo Scientific
A Analítica apresenta os novos cromatógrafos TRACE 1300 Series GC da Thermo Scientific com
a plataforma mais versátil no mercado. Seus injetores e detectores são miniaturizados e montados
em módulos facilmente trocáveis pelo usuário, sem interrupção da operação do instrumento.
Com esses módulos de “conexão instantânea”, exclusivos da Thermo, não é necessário treinamento
especial, ferramentas dedicadas, nem serviço especializado no local.
Os cromatógrafos TRACE 1300 Series GC são compactos, de fácil operação e disponíveis
em dois modelos: TRACE 1300 GC, ideal para rotinas básicas e TRACE 1310 GC, ideal para
laboratórios com grande quantidade de análises. Uma tela touch screen, com comandos inclusive
em português, permite a alteração dos parâmetros do forno, injetores e detectores, e leitura das
ocorrências no instrumento durante uma corrida.
Saiba mais: analiticaweb.com.br; revista@novanalitica.com.br
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Neobio
A Neobio é distribuidora oficial no Brasil da empresa Elemental Microanalysis, fabricante de
consumíveis para Analise de Isótopos.
A linha possui uma grande variedade de produtos, como cápsulas de estanho, tubos de quartzo,
lã de quartzo, óxido de crômio, óxido de cobre reduzido, entre outros.
Para cotações e solicitações: neobio@neobio.com.br
Fone: (14) 3882-3343
www.neobio.com.br

Peak Scientific Instruments Ltd
Peak Scientific Instruments Ltd are a manufacturer of laboratory Gas Generators including
Nitrogen, Hydrogen and Zero Air suitable to operate most laboratory analytical applications
such as LCMS (liquid chromatography mass spectroscopy) and GC (Gas chromatography).
Our Service & Support is world class. Without fail our expert engineers fix problems at the
first visit and you can find them all around the world- not that you will need them very
often. Even though our Laboratory Gas Generators take the strain in the lab, they deliver
all your gas requirements smoothly- and reliably.
www.peakscientific.com
PEAK SCIENTIFIC. GO WITH THE FLOW.

PerkinElmer
A PerkinElmer lança uma serie de plataformas em MS. Com inovações de alta tecnologia,
traduzimos robustez em simplicidade. O Clarus SQ8 series (GCMS), possuí a maior sensibilidade
do mercado (Clarifi™)e maior produtividade com a fonte SMARTSource™, possuibilitando fácil
acesso e dispensando uso de ferramentas especiais. O LC-TOF o Axion 2 TOF (LC-TOF) permite
Quantificação com Massa Exat, aumentando a confiabilidade em resultados de compostos
conhecidos e desconhecidos. Podendo acompanhar o acessório DSA™ - Direct Sample Analysis,
que permite analisar amostras em qualquer estado físico, em segundos, eliminando ou reduzindo
etapas de preparo, com redução de custos e aumento da lucratividade.
www.perkinelmer.com.br

Permution
Para a Permution foi um grande orgulho participar do COLACRO XIV em Florianópolis pois
éramos a única empresa com Ultrapurificador de Água (Tipo I) produzido no Brasil, o Aquapur –
AQ 3000 vazões de 15 ou 45 l/h. Todo o P&D e a produção são nacionais aplicando as tecnologias
mais modernas do mundo. O mercado nacional agora pode contar com o nosso produto de alta
tecnologia e qualidade com troca individual dos consumíveis obtendo assim uma ótima relação
custo/beneficio, além de uma garantia exclusiva de 2 anos. Acompanha software para registros e
rastreabilidade para ambiente Windows.

Sigma-Aldrich
A Sigma-Aldrich oferece soluções para pesquisa, controle de qualidade e manufatura através
das suas marcas Supelco, Fluka, Sigma, Aldrich, Vetec e SAFC. Abrange produtos para química
analítica, síntese química, bioquímica, biotecnologia e ciências da vida. As marcas Supelco
e Fluka oferecem produtos para química analítica. A tradicional marca Supelco é largamente
conhecida pelos produtos para cromatografia líquida e gasosa (colunas, septos, vials, etc), preparo
de amostra (SPE e SPME) e padrões analíticos. Recentemente, adquiriu e incorporou as marcas
Cerilliant e RTC no seu portfólio de padrões analíticos. A empresa oferece ainda reagentes e
solventes necessários para qualquer aplicação analítica.
Acesse www.sigmaaldrich.com ou contate (11) 3732-3100.

NOVIDADES TECNOLÓGICAS

Sinc do Brasil
Há mais de 15 anos no ramo de Instrumentação Científica, somos representantes exclusivos
de marcas mundialmente reconhecidas utilizadas em Universidades, Centros de Pesquisas e
Empresas Privadas.
Nossa equipe é altamente qualificada, com vendedores com formação nas áreas de química,
bioquímica e farmácia, aptos a recomendar as melhores técnicas analíticas e configurações de
equipamento, técnicos e químicos de aplicação especializado para prestarem a melhor assistência
pós venda.
A SINC do Brasil está sempre sintonizada com a mais alta tecnologia em instrumentação científica
e atendimento diferenciado, combinando sempre precisão e confiabilidade.
www.sinc.com.br - vendas@sinc.com.br – Fone: (11) 3864-1411

Thermo Scientific - Inovação em Cromatografia de Íons - HPIC
Este sistema revolucionário utiliza colunas com partículas de 4μm para separações rápidas com
alta resolução. Dedicado para análises de rotina, o cromatógrafo de íons aumenta a produtividade
do laboratório por empregar detecção simultânea de compostos por condutividade com supressão
e o novo detector de carga (QD).

Thermo Scientific Dionex ICS-4000 Capilar
(HPIC)

Menos tempo, melhores resultados
• Operação em pressões mais elevadas e partículas de diâmetro menor.
• Menor custo por amostra e menor produção de resíduos - 5 litros de eluente para 1 ano de
operação non-stop.
• Aumento de sensibilidade em 100 vezes (10fg).
• Aumento de resposta para analitos pouco ionizáveis com o exclusivo sistema de detecção por
carga (QD).

Purelab Flex, da Veolia Water Brasil
PURELAB ELGA FLEX, da Veolia Water Brasil
Com 75 anos de mercado a ELGA Labwater, linha da Veolia Water Brasil, traz soluções para sistemas
de purificação e ultrapurificação de água.
Apresenta uma gama de equipamentos e conta com a tecnologia PURELAB, concebida para oferecer
a pureza da água indicada para as diversas aplicações laboratoriais, desde água para simples lavagem
de vidraria até água no mais alto padrão de pureza para as análises críticas.
Um dos destaques da linha é o PURELAB Flex - sistema de ultrapurificação de água projetado para
disponibilizar precisão, flexibilidade e facilidade no uso com designe totalmente ergométrico e
inovador.
Apresenta muitas vantagens para aplicações analíticas e lifescience. O visor exibe as informações de
maneira clara e fácil a todo o momento, como: status do sistema, temperatura, alarmes, horário e
TOC (Carbono Orgânico Total) em tempo real.
O equipamento minimiza o crescimento microbiano tornando confiável a pureza da água. O
procedimento simples envolve um pacote único de sanitização de forma que nenhum produto
químico precise ser aplicado, manipulado ou misturado.
Maiores informações: www.veoliawaterst.com.br/ www.elgalabwater.com - Fone (11) 4617-9900.

A Waters Apresenta: Xevo G2-S QTof
A Waters tem o prazer de anunciar seu mais novo espectrômetro de massas de alta resolução,
o Xevo G2-S QTof, com a tecnologia Stepwave já consagrada com o Xevo TQ-S, o sistema
quadrupolo tandem que conseguiu como nenhum outro atingir altíssima sensibilidade com
excelente robustez e facilidade de uso.
O Xevo G2-S QTof possui: ampla linha de fontes de ionização, intercambiaveis entre sistemas da
linha Xevo® e Synapt, ampla faixa dinâmica de quantificação e no espectro, resolução de 32.000
(FWHM) e exatidão de massas < 1 ppm, independentes da faixa de massa ou da velocidade de
aquisição, possibilidade de upgrade Tof para QTof, ampliando as possibilidades experimentais.
Seja qual for o seu foco analítico, o Xevo® G2-S QTof fornece a informação mais completa e
confiável, possibilitando que voce tome as decisões certas, com a maior rapidez e confiança.

INSTITUTO INTERNACIONAL DE CROMATOGRAFIA

O Instituto Internacional de Cromatografia (IIC) possui como uma de suas principais missões
o oferecimento de cursos de curta duração nas áreas de cromatografia e técnicas relacionadas.
Os objetivos dos cursos do IIC são o aprimoramento/formação/ atualização dos usuários
das técnicas cromatográficas e afim (Preparo de Amostras, Espectrometria de Massas, Gestão da
Qualidade, dentre outras), tanto do ponto de vista teórico quanto prático.
A filosofia educacional do IIC é: “ao invés de ensinar apenas como operar um equipamento
específico (dar o peixe) o IIC ensina a técnica (como pescar)”.
Os cursos do Instituto Internacional de Cromatografia são coordenados pelos Diretores do
IIC, e ministrados pelos coordenadores, auxiliados por uma equipe técnica e científica altamente
qualificada, constituída de docentes pós-graduados nos melhores centros do país na área, e
pós-graduandos em fase de conclusão de suas teses. Na época em que cada curso for oferecido,
uma relação dos instrutores é disponibilizada no website do IIC.
O programa detalhado de cada curso pode ser obtido através de contacto com o IIC.
Os cursos são ministrados com auxílio de recursos audiovisuais modernos (datashow-computador;
vídeos, demonstrações, resolução de problemas e outros recursos instrucionais). Os alunos
recebem um livreto contendo cópia de todos os slides apresentados pelos instrutores, além de
material bibliográfico de apoio. Em vários cursos também são fornecidos livros de autoria dos
próprios docentes dos cursos. A maior parte dos cursos também tem aulas práticas de laboratório,
conforme anunciado no folheto explicativo de cada curso.
Observações:
• O I.I.C. oferece também cursos “in-house” (“in-company”). Interessados nesta modalidade
devem contatar o IIC para obter mais detalhes.
• Com exceção dos cursos da área da qualidade (ISO, Validação e Auditoria) todos os
demais possuem aulas teóricas e práticas de laboratório.
• O oferecimento efetivo de um curso depende de um número mínimo de inscritos no
mesmo.
• O número de vagas dos cursos que envolvem laboratório está sendo limitado para melhor
aproveitamento dos participantes.
• Visite o website www.iicweb.org para obter mais informações.

Scientia Chromatographica 2012; 4(4)

301

BOOKSTORE

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

Cromatografia Líquida Moderna - Fernando M. Lanças
Livro publicado pela Editora Átomo em maio de 2009, aborda de forma simples e
didática os principais assuntos relacionados à Cromatografia Líquida Moderna (HPLC ou
CLAE), desde a Teoria, Instrumentação, Colunas, Detectores, até aspectos da Validação,
Preparo da Amostra e Análise Quantitativa.
O IIC recomenda este livro para todos os interessados em iniciar-se ou atualizar-se
nesta técnica.

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

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

Extração em Fase Sólida - Fernando M. Lanças

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

DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS PELO IIC EM 2013
Código da

Carga

Mês

Data

Nome da Disciplina

LC-01

Março

20 a 22

Cromatografia Líquida Básica – (HPLC/CLAE)

24

GC-01

Abril

10 a 12

Cromatografia Gasosa Básica – (HRGC)

24

SP-01

Abril

24 a 26

Técnicas Modernas de Preparo de Amostras

24

LC-06

Maio

09 e 10

Como Desenvolver e Otimizar Método HPLC

16

QA-01

Junho

03 a 05

Gestão da Qualidade (ISO 17025 e BPL)

24

QA-02

Junho

17 e 18

Validação de Métodos Cromatográficos

16

LC-MS-01

Junho

25 a 28

Acoplamento LC-MS e LC-MS/MS

32

CRO-00

Julho

23 a 26

Técnicas Cromatográficas de Análise

32

QA-02

Agosto

08 e 09

Validação de Métodos Cromatográficos

16

QA-06

Agosto

26 e 27

Estimativa da Incerteza em Méd. Analíticas

16

GC-MS-01

Setembro

24 a 27

Acoplamento GC-MS e GC-MS/MS

32

LC-MS-01

Outubro

22 a 25

Acoplamento LC-MS e LC-MS/MS

32

GC-01

Novembro

20 a 22

Cromatografia Gasosa Básica (HRGC)

24

LC-01

Dezembro

04 a 06

Cromatografia Líquida Básica (HPLC/CLAE)

24

Disciplina

Horária

Seminários Temáticos
De maneira a completar a formação dos alunos da Escola de Cromatografia, o IIC oferecerá em 2013 seis Seminários Temáticos de 4 créditos (4 horas-aula) cada. Os seminários
serão ministrados por convidados do IIC, e abordarão vários temas de grande relevância no
momento. Consulte o IIC a respeito das datas e dos assuntos a serem tratados.
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Normas para publicação de artigos no Scientia Chromatographica (as normas mais detalhadas
podem ser obtidas no website do periódico http://www.scientiachromatographica.com).

Escopo
Scientia Chromatographica publica trabalhos em todas as áreas da Cromatografia, incluindo GC
(colunas capilares, empacotadas, preparativas), LC (convencional, HPLC, U-HPLC, Prep-LC, micro-LC, nano-LC, TLC, PC), SFC (colunas empacotadas ou capilares), Técnicas Acopladas (GC-MS,
LC-MS, SFC-MS, LC-GC, SFE-CE, GCxGC, LCxLC) e Técnicas de Preparo de Amostras (SPME,
SBSE, MEPS, QuEChERS, LLE, MAE,SPE, LLE, etc.). A partir de 2012 o Scientia publica os seguintes
formatos de artigos:
• Artigos Originais de Pesquisa
• Comunicação (“Short Communication”)
• Artigos de Revisão Crítica

Os artigos de Revisão Crítica deverão antes de sua submissão serem discutidos com um dos
co-editores mais relacionados ao assunto em questão. Devem conter uma contribuição nova a respeito de um assunto de grande interesse atual, incluindo uma discussão a respeito das vantagens e
desvantagens do mesmo. O Scientia não publica apenas relato de artigos descritos na literatura, sem
uma discussão crítica sobre os mesmos.
Os artigos Originiais de Pesquisa deverão conter resultados de laboratório e/ou teóricos, que
signifiquem uma contribuição expressiva para a área de técnicas de separação, seja ela conceitual, na
instrumentação, ou na aplicação.
Os artigos do tipo Comunicação deverão ter a mesma qualidade dos artigos Originais, porém
devido a seu caráter de comunicação preliminar usualmente são de menor extensão.

Envio do Artigo
Os artigos deverão ser encaminhados para periodico@scientiachromatographica.com. Os artigos
do tipo Revisão deverão antes de seu envio pelo website ter o aval de um dos co-Editores do periódico, caso contrário não serão avaliados. Todos os artigos, independentemente do formato, deverão
ser submetidos exclusivamente ao Scientia, com o entendimento de que eles não foram anteriormente
submetidos, não estão sendo e não serão posteriormente publicados em outro veículo. Autores que
utilizarem tabelas, ilustrações, figuras, ou textos contendo mais de 25 palavras, anteriormente publicados em outro periódico – sendo ou não autores do artigo – deverão obter a devida permissão por
escrito do portador dos direitos de cópia (“Copyright”). Esse documento deverá permanecer de posse
dos autores, sendo encaminhado ao Scientia, quando solicitado.

Idioma
Os artigos, com exeção dos de Revisão, podem ser escritos preferencialmente em inglês, porém
em Português e Espanhol também serão aceitos. Os autores cujo idioma nativo não for o empregado
na redação do artigo são orientados a solicitar a colaboração de colegas fluentes no idioma, antes de
enviar o artigo para o periódico.
Scientia Chromatographica 2012; 4(4):311-312

311

INFORMAÇÃO PARA AUTORES

Tipos de contribuições aceitas para publicação no Scientia
O Scientia Chromatographica considera para publicação quatro tipos de contribuição:
• Artigos Originais de pesquisa: descrevem resultados de estudos completos. Deverão conter resultados de laboratório e/ou teóricos, que signifiquem uma contribuição expressiva para a área de
técnicas de separação, seja ela conceitual, na instrumentação, ou na aplicação. Este tipo de contribuição é limitado a 6.000 palavras, incluindo as legendas das figuras e as referências, e no máximo
5 tabelas e/ou figuras 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 figuras e tabelas
do mesmo. Este critério não é aplicado aos artigos convidados, cujo número de páginas será 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 qualidade 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, figuras 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 específica das técnicas cromatográficas 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 figuras 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 área em que se enquadre para parecer e, somente então, serão enviados aos revisores, podendo
atrasar significativamente 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 máxima de todo o sistema Editorial do periódico. Para justificar sua publicação como
alta prioridade, os manuscritos deverão apresentar, de forma resumida, resultados importantes de
recentes desenvolvimentos na área de cromatografia e técnicas relacionadas (espectrometria de
massas, preparo de amostras, eletroforese capilar e outros). Não precisam conter resultados experimentais detalhados, sendo limitados a 2.500 palavras e três figuras e/ou tabelas combinadas.
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