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Resumo

Metabólitos secundários podem ser definidos como compostos que não estão
diretamente envolvidos com o crescimento e desenvolvimento dos organismos,
mas são essenciais para a sobrevivência e continuidade da espécie. Devido a
sua grande diversidade estrutural (alcalóides, terpenóides, glicosídeos, fenóis,
policetídeos, produtos da síntese de ácidos graxos, peptídeos) e o alto grau de
dificuldade de análise (matrizes de alta complexidade), o avanço instrumental
para a análise de metabólitos secundários é necessária. Até o presente momento,
técnicas multidimensionais não-abrangentes como LC/MS, CE/MS e GC/MS, bem
como técnicas multidimensionais abrangentes como LCxLC e GCxGC são umas das
mais utilizadas para este tipo de análise. Assim, o objetivo desta revisão foi mostrar
a diversidade de técnicas multidimensionais não abrangentes e abrangentes, com
ênfase para GCxGC, para o estudo de metabólitos secundários.
Palavras-chave: GCxGC, Metabólitos Secundários, Técnicas Multidimensionais.

Abstract

Secondary metabolites may be defined as the compounds who are not involved with
the growth and development of organisms, but they are but they are essential for
the survival and continuity of the species. Because of their great structural diversity
(alkaloids, terpenoids, glycosides, phenols, polyketides, the synthesis of fatty acid
products, peptides) and the high degree of difficulty of analysis (complex matrices),
the advancing of instrumentation machines for the analysis of secondary metabolites
is required. In recent decades, non-comprehensive multidimensional techniques as
LC/MS, CE/MS e GC/MS and comprehensive multidimensional techniques as LCxLC
e GCxGC can be considerate one of the most utilized for secondary metabolites
analysis. Thus, this review reports different types of multidimensional techniques
(emphasis in comprehensive two-dimensional gas chromatography) for secondary
metabolites studies and discusses its advantages and limitations.
Keywords: GCxGC, Multidimensional Techniques, Secondary Metabolites.
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1. Introdução

O conjunto de reações químicas que ocorrem
em um organismo é denominado metabolismo. O
metabolismo costuma ser dividido em primário e
secundário. Este primeiro engloba as reações essenciais
responsáveis por processos de assimilação, respiração,
transporte e diferenciação que ocorrem na maior parte,
se não em todas, as células de um organismo[1]. Diferente
do metabolismo primário, que vêm sendo descrito há
cerca de duzentos anos, o metabolismo secundário teve
sua definição estabelecida em 1891 pelo fisiologista
vegetal Albrecht Kossel como “opostos aos metabólitos
primários”[2]. Atualmente, o metabolismo secundário é
caracterizado por não participar diretamente de processos
de desenvolvimento e crescimento celular e muitas vezes
são sintetizados em células especializadas[1].
Pensava-se que metabólitos secundários ocorriam
apenas em plantas superiores, porém estudos revelaram
que são também sintetizados por bactérias, plantas
inferiores e fungos[3]. Produtos do metabolismo secundário
desempenham funções de relevada importância na
interação de plantas com o meio ambiente, tais como
adaptação à condições de clima e solo, competição entre
plantas e atração de organismos benéficos (polinizadores,
dispersores de sementes e microrganismos simbiontes),
defesa contra herbívoros e ataque de patógenos[4]. Além
disso, um vasto número de metabólitos secundários são
de grande importância comercial na área farmacêutica,
alimentar, agronômica, perfumaria e outras[5]. Um exemplo
é o taxol, um diterpenóide produzido pela planta Taxus
brevifolia e largamente utilizado no tratamento de câncer de
mama e de útero. Outro exemplo de extrema significância
são alguns flavonoides, metabólitos secundários da classe
dos polifenóis, tais como a baicalina, robustoflavona,
robinetina e miricetina (Figura 1), com eficiente atividade
inibidora de enzimas envolvidas na infecção, transcrição e
replicação do vírus da imunodeficiência humana (HIV)[6,7].
E a produção de diazoprogesterona, ftalato de dodecila
e cloreto de 9,12-octadienoila presentes no extrato de
Cynodon dactylon que servem como agente contra a
diabetes retinopática[8].
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Figura 1. Flavonoides com atividade inibidora do vírus HIV.

Até o momento, mais de 200.000 metabólitos
secundários foram identificados a partir de vários
organismos vivos, em sua maioria plantas, entretanto,
estima-se que esse número seja consideravelmente
maior, sendo em parte, limitado a técnicas analíticas.
Com o avanço instrumental, compostos de alto grau de
dificuldade de análise, seja devido a sua abundância,
diversidade estrutural ou a complexidade da matriz, tem
sido constantemente identificados[9].
Até o presente momento, a espectrometria de
massas (MS) vem sendo a técnica de detecção mais
escolhida para análise de metabólitos devido a sua
abrangência, sensibilidade e seletividade, principalmente
após o surgimento de técnicas mais suaves de ionização e
de alta resolução. Entretanto, apesar do potencial da MS,
por si só, esta técnica não é capaz de resolver uma mistura
complexa de metabólitos, sendo altamente requerida e
fundamental à elucidação estrutural, uma previa etapa
de separação e simplificação da amostra para posterior
detecção no MS. A cromatografia é um dos mais valiosos
e difundidos métodos indicados para essa função.

2. Técnicas multidimensionais de separação
utilizadas na investigação de metabólitos
secundários

A necessidade de melhorar os parâmetros
analíticos para atender áreas como a petroleômica,
proteômica e metabolômica, e as crescentes exigências
para adequada separação, identificação e quantificação
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de biomarcadores de petróleo, proteínas, metabólitos
primários e secundários, promoveram uma grande
sofisticação instrumental, elevando o poder de resolução
para detecção e identificação destes analitos[10]. Na
análise de amostras com certo grau de complexidade,
como por exemplo uma amostra contendo mais que 150
componentes relevantes, por técnicas unidimensionais,
o poder de separação destes compostos, na maioria
das vezes é falho, mesmo quando obtêm-se resultados
aceitáveis, a utilização desta por levar muitas horas de
análise. Por essas razões, o surgimento de novos sistemas
multidimensionais induziu um salto exponencial na
capacidade de análise dessas matrizes[11].
As técnicas multidimensionais podem ser
definidas como o acoplamento de duas ou mais técnicas
que aumentam a resolução em termos de separação,
detecção e identificação de uma amostra[12]. Podem ser
divididas em multidimensionais abrangentes e nãoabrangentes.
Para que seja considera abrangente, é necessário
que, no mínimo uma fração representativa de todos os
componentes da amostra sejam separados por duas
técnicas de separação com seletividades diferentes,
demonstrando assim um perfil distinto de retenção (é
preciso que haja ortogonalidade entre as dimensões)
e também que percentagens iguais de todos esses
componentes passem por ambas as dimensões. Além
disso, é necessário que os analitos separados em uma
das dimensões não sejam recombinados na dimensão
seguinte, para que seja mantido o perfil de eluição
observado na primeira separação[13-15].
Na cromatografia multidimensional nãoabrangente apenas algumas frações da primeira dimensão
são transferidas para o segundo sistema analítico, dessa
forma, não representando os componentes da amostra
em sua totalidade. Dentre as técnicas de separação
multidimensionais não-abrangentes, GC-MS destaca-se
como uma das principais e mais difundidas, sendo que na
primeira dimensão a separação é baseada em diferentes
pressões de vapor dos compostos (colunas com fase
Scientia Chromatographica 2016; 8(4):209-229
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estacionária apolar) ou de acordo com sua polaridade
(colunas com fase polar) e na segunda dimensão a separação
se dá pela diferença de massa/carga entre os íons.

2.1. Técnicas multidimensionais não-abrangentes

A Cromatografia gasosa (GC) e a Cromatografia
liquida (LC) acoplada a espectrometria de massas, são
as plataformas mais utilizadas na análise de metabólitos,
pois permitem a detecção e quantificação de maneira
robusta de um grande número de compostos, seja
em amostras simples ou naquelas com certo grau de
complexidade[16].
A GC-MS é aplicada a metabólitos voláteis ou
passíveis de volatilização por derivatização, alguns
de seus grandes atrativos são o custo relativamente
baixo e a reprodutibilidade e resolução cromatográfica
insuperável por técnicas não-abrangentes. Além disso,
as informações espectrais obtidas através da ionização
por elétrons (EI) nessa técnica, quando unida ao índice
de retenção, muitas vezes são suficientes para a concreta
caracterização do analito devido à reprodutibilidade e
ao extenso banco de dados de espectros de massas de
metabolitos secundários disponíveis na literatura.
Na ausência de dados que permitam caracterizar
um composto com base em seu espectro de massas aliado
ao índice de retenção, a utilização de experimentos de
MS sequencial (MSn) fornece informações estruturais
relevantes com base no monitoramento e fragmentação
de determinados íons. Gomathi et al. (2013)[17],
por exemplo, analisou e identificou 16 metabólitos
secundários bioativos presentes em extratos etanólicos
da planta medicinal Evolvulus alsinoides (L.) L. por
GC-MS. Esses compostos são de extrema importância,
pois foram caracterizados como responsáveis pelas
propriedades farmacológicas da planta no combate
ao câncer, diabetes, bem como a sua atividade
antimicrobiana e antioxidante. Contudo, foi possível
apenas a identificação dos componentes mais abundantes
do extrato, sem a distinção entre isômeros, o que dificulta
a identificação de qual isômero é o responsável pela
atividade farmacológica.
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A utilização de um analisador de massas de alta
resolução, tal como o do tipo tempo de voo (TOFMS,
do inglês “Time of Flight Mass Spectrometry”) acoplado
a outro método de separação, como a GC, permite
determinar a massa acurada dos compostos possibilitando,
dessa forma, realização de deconvolução espectral
de alguns compostos que coeluem e diferenciação
entre moléculas isobáricas[1]. Kim et al.[18] utilizaram
a técnica GC-TOF/MS com o auxílio da quimiometria
para a identificação das correlações existentes entre os
metabólitos primários e secundários em arroz (Oryza
sativa L.). Trabalhos como este, auxiliam na melhoria
de qualidade das culturas de espécies vegetais, através
do monitoramento desses metabólitos em detrimento de
experimentos de melhoramento genético.
Apesar do grande potencial da técnica de GCMS para analisar metabolitos secundários, várias classes
de metabólitos não são passiveis de serem analisados,
tais como terpenos com mais de 30 carbonos, vários
representantes dos polifenóis, alcaloides e todos os
instáveis termicamente na temperatura de operação do
sistema cromatográfico. A principal limitação da técnica
é a necessidade de volatilização dos analitos.

A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC),
apesar de possuir uma menor eficiência de separação
de compostos, já que colunas capilares utilizadas em
GC possuem um número pratos teóricos maior que
colunas recheadas usada em sistemas de HPLC, exige
apenas que o analito seja solúvel na fase móvel e, dessa
forma, abrange um conjunto significativamente maior de
metabólitos que podem ser analisados[19].
A cromatografia líquida ganhou um grande aliado
após o surgimento de métodos de ionização à pressão
atmosférica (Atmospheric Pressure Ionization)[20]. Com
isso, foi possível o acoplamento de maneira eficiente da
LC à MS. Dentre esses métodos de ionização, o de maior
destaque e mais amplamente utilizado em sistemas LCMS para análise de metabólitos é o de ionização por
eletrospray (ESI).
No processo de ionização (Figura 2), a amostra
é inicialmente transmitida através de um capilar, onde
é aplicada uma voltagem ocasionando acumulo de íons
na superfície do capilar, gerando uma distorção da
solução na forma de um cone de Taylor (a). Em seguida,
a densidade de carga na ponta do capilar supera a tensão
superficial e a gota se desprende, subdividindo-se e

Figura 2. Ilustração do processo de formação de íons numa fonte de electrospray. Adaptado de P. Gates (2004)[22].
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formando um spray eletrolítico (b). Com a evaporação do
solvente (c), as gotas desprendidas do capilar começam
a diminuir de volume e consequentemente a densidade
de carga aumenta até o ponto em que as repulsões de
Coulomb superam a tensão superficial. Nesse ponto,
ocorre a divisão da gota. Essas etapas continuas de
divisão e evaporação do solvente levam a gotículas com,
em média, um íon do analito que, após dessolvatação
origina o íon em fase gasosa (d) que posteriormente é
analisado no MS[21]..
A fragmentação produzida por dissociação
induzida por colisão (CID) em experimentos de
espectrometria de massas sequencial fornece informações
relevantes à elucidação estrutural. O processos de
obtenção dos espectros de MS/MS em uma análise
convencional de LC-TOFMS, por meio de ionização por
eletrospray, consiste em uma varredura previa à baixa
energia de colisão para a obtenção dos íons precursores, a
partir dos quais é possível determinar a massa molecular
do analito, e um segundo evento de MS onde alguns
desses íons precursores são selecionados e fragmentados
na célula de colisão do espectrômetro de massas por
CID, gerando espectros de MS/MS, os quais fornecem
informações estruturais a partir da interpretação dos
padrões de fragmentações características (eliminação de
água, CO, CO2, NH3, etc.) e/ou pela comparação com
espectros existentes em bancos de dados, tais como
METLIN, MMCD e MassBank[23].
Wajakowska et al. (2013)[24] analisou o perfil de
flavonoides glicoconjudados, bem como de compostos
até então inéditos, encontrados em raízes e folhas de
várias espécies Lupinus utilizando dois sistemas LC-MS
(um ion trap de baixa resolução e um quadrupolo-TOF
de alta resolução) por dissociação induzida por colisão
(CID). A união destas técnicas permitiu a separação bem
como a identificação vários flavanóides glicoconjugados
isoméricos e isobáricos que diferem principalmente
pelo grau de hidroxilação e de glicosilação. A
composição elementar das moléculas glicoconjugadas
foi determinada a partir da razão massa/carga exata das
Scientia Chromatographica 2016; 8(4):209-229
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moléculas protonadas/desprotonadas ([M+H]+ / (M-H)-]
pela análise no híbrido analisador do tipo quadrupoloTOF (qTOF) em um experimento de varredura à baixa
energia de colisão, o qual permite identificar os íons
precursores. A partir da CID, pôde-se obter informações
estruturais sobre as agliconas, o tipo de unidades de
açúcares (hexoses, pentoses ou deoxihexose) ligada as
agliconas e sobre os substituintes do grupo acila dos
flavonóides gliconjugados. Assim foi possível, a partir
do perfil de fragmentação, identificar 175 derivados
de flavonoides específicos. A identificação de alguns
desses compostos é, de certa forma questionável, já que
apenas o perfil de fragmentação pode ser muito similar
para determinados isômeros, requerendo, dessa forma,
uma técnica de caracterização como a NMR para a
confirmação concreta da estrutura da molécula. Porém,
para esse tipo especifico de análise, seria necessário
isolar os componentes, o que é uma tarefa de elevado
grau de dificuldade diante da semelhança estrutural dos
componentes da amostra. Alternativa para a confirmação
das estruturas propostas é através do uso da técnica
hifenada LC-NMR. Contudo este tipo de instrumentação
não suporta a extrema coeluição, o que requer uma
ótima separação, às vezes, não conseguida com a
utilização de um LC; além disso, outros inconevenientes
como a restrição aos solventes empregáveis como FM
(especialmente tampões) e relativa baixa sensibilidade
limitam essa hifenação.
Outras metodologias multidimensionais não
abrangentes comumente empregadas para a análise
de metabólitos são a eletroforese capilar (CE) e
cromatografia de fluido supercrítico (SFC) acopladas a
MS, além das técnicas convencionais com dois sistemas
cromatográficos do tipo “heart-cut”, tais como a GC-GC
e LC-LC.
A CE-MS é um método de alta eficiência de
separação e representa uma alternativa interessante a LC,
se baseia na separação de partículas carregadas quando
estas são submetidas a um campo elétrico externo. Em
geral, a ESI (Figura 2) é utilizada para transferir os
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metabólitos da fase líquida para a gasosa na interface do
CE com o MS. Destaca-se por sua simplicidade, variedade
de métodos de separação que podem ser efetuados em
uma única coluna capilar e diversidade de compostos
passíveis de serrem analisados em cada modo[25]. É
amplamente aplicada na análise de compostos nas áreas
farmacêutica, biomédica, microbiológica, alimentícia e
principalmente na análise qualitativa e quantitativa de
metabólitos secundários no extrato bruto de plantas e
purificação de proteínas[26].
O maior aproveitamento da técnica é obtido
pela análise de analitos polares e carregados, já que as
espécies neutras ou não-ionizáveis não sofrem influência
do campo elétrico aplicado. A LC de fase reversa e a CE,
devem ser consideradas técnicas complementares e jamais
competitivas já que o perfil de metabólitos analisável
pela LC de fase reversa é diferente daquele analisável
pela CE, como demonstrado por Saric et al. (2012)[27].
Os autores, ao analisar o perfil metabólico em urina
humana, demonstraram que, embora alguns metabólitos
tenham sido identificados por ambas às plataformas,
individualmente cada plataforma contribuiu para um
conjunto único de metabólitos, o que possibilitou a
identificação de 142 compostos.
Contreras-Gutiérrez et al. (2013)[28] determinaram
o perfil metabólico em Persea americana por CE-MS,
com o MS operando nos modos MRM (monitoramento
de reações múltiplas) e varredura (full scan), e comparou
com o perfil obtido pela técnica HPLC-MS, comprovando
que a CE-MS pode ser uma poderosa técnica para a
caracterização de metabólitos polares em amostras
complexas, fornecendo informações complementares
ou suplementares sobre a composição da amostra
em estudo. Neste trabalho o autor estudou alterações
bioquímicas durante o desenvolvimento e maturação
de frutos de abacate através do monitoramento dos
10 metabólitos (perseitol (1), epicatechina (2), catechina
(3), ácido abscísico (4), ácido pantothenico (5), ácido
quínico (6), ácido trans-cinâmico (7), ácido clorogênico
(8), ácido ferrúlico (9) e o ácido p-coumarínico (10)). O
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primeiro passo realizado nesse estudo foi a otimização
das condições experimentais de separação por CE. O pH
foi a variável que mais influenciou na separação. Com
base em estudos preliminares, foi observado que valores
de pH inferiores a 9,0, apesar de encurtar o tempo de
análise, fornece baixas resoluções, enquanto que,
valores superiores a 9,5 aumentam consideravelmente o
tempo de análise sem ganho significativo de resolução.
Dessa forma, ao avaliar três diferentes valores de pH,
9,50 foi determinado ótimo para o monitoramento dos
metabólitos.
A segunda etapa no estudo foi quantificar os
compostos e avaliar o comportamento destes ao longo
do período de maturação do fruto da espécie vegetal.
A CE-MS demonstrou eficiência na quantificação e
reprodutibilidade[29]. Observou-se que o conteúdo de
ácido ferrúlico e ácido p-cumárico aumenta com o
amadurecimento do fruto, enquanto que, os demais
metabólitos estudados demonstram tendência oposta.
Além disso, a comparação dos dados obtidos por CE-MS
e por HPLC-ESI-IT-MS revelou elevada correlação na
quantificação dos ácidos abscísico, pantoténico, ferúlico
e p-coumarínico. Perseitol e ácido quínico, mesmo que
possuíssem abundância relativamente alta na amostra,
eluiriam no tempo morto da LC e seriam suprimidos
íonicamente.
A análise de amostras complexas, como
extratos vegetais, amostras petroquímicas, ambientais
e biológicas, requer técnicas com alto poder de
separação, muitas vezes não conseguido por técnicas
convencionais como as discutidas até aqui. Apesar da
GC, LC, CE, terem evoluído demasiadamente, ainda
não são capazes de resolver componentes de amostras
com certo grau de complexidade. Nessas situações, uma
alternativa é aproveitar ao máximo o potencial do MS
que, muitas vezes é tratado como um simples detector
e seu poder de separação de íons é subutilizado. Pode
ser feito, por exemplo, monitoramento seletivo de íons
(SIM) e, mesmo que exista um alto grau de coeluição,
o íon do analito será detectado com precisão e exatidão,
Scientia Chromatographica 2016; 8(4):209-229
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exceto no caso em que um mesmo íon é proveniente de
diferentes compostos. Porém, nesse caso, a informação
espectral que fornece a base para a elucidação estrutural
é perdida. Alternativamente, sistemas de tamden (MSn),
são altamente seletivos e informativo quanto a estrutura
do analito. Entretanto, mesmo aproveitando ao máximo
o potencial do sistema cromatográfico e do MS, muitas
vezes não é possível obter a separação requerida à
caracterização dos componentes de determinada amostra.
Com o intuito de solucionar este problema, décadas
atrás, juntamente com a melhoria de espectrometria
de massas, técnicas hifenadas do tipo GC-GC, LC-LC
e LC-GC foram utilizadas. Seu acoplamento é feito
através de uma interface que permite a transferência
de algumas frações de interesse da primeira para uma
segunda coluna. Essas plataformas foram denominadas
“heart-cut” e, apesar de serem bidimensionais, geram
gráficos unidimensionais para todas as análises.
Neste tipo de sistema cromatográfico a amostra
é introduzida na primeira coluna e arrastada por um
fluxo de gás, sofrendo a primeira separação, até chegar
a interface. Esta interface transfere o efluente primário
para uma válvula limitadora de fluxo, no qual conduz a
amostra para um detector ou para a segunda dimensão,
até a amostra chegar ao segundo detector[30].
Recentes melhorias instrumentais em plataformas
de GC convencional fizeram com que as separações em
GC-GC se tornassem mais viáveis. Com o aparecimento
de novas fases estacionárias, tais como as de líquido
iônico e sólidos porosos, a técnica vem sendo cada vez
mais difundida. Estas fases combinam alta polaridade
com alto limite de temperatura, permitindo análises
que discriminam os componentes da amostra de acordo
principalmente com sua polaridade[30].
O parâmetro que serve como base para medir o
aumento da capacidade de separação da cromatografia
multidimensional, é chamada de “capacidade de
pico”[31]. Idealmente a capacidade de picos de uma
coluna unidimensional (1D) tem que exceder o número
Scientia Chromatographica 2016; 8(4):209-229
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de analitos de uma matriz, o que raramente ocorre para
amostras muito complexas, causando a sobreposição
de picos e diminuição da qualidade da análise[14]. Uma
alternativa para minimizar este problema é a escolha de
uma fase estacionária compatível com a amostra a ser
analisada, o que, em geral, promove uma separação mais
eficiente (funcionando apenas para matrizes de baixa
complexidade). Além disso, aumentar o comprimento
e diminuir o diâmetro interno da coluna favorece a
resolução dos componentes[32], porém, nessa situação, os
gastos com consumíveis são significativamente maiores,
já que o tempo de análise aumenta bastante.
A possibilidade de uma análise multidimensional,
proporciona aumento da capacidade de picos em relação
a 1D. Se por exemplo, a capacidade de pico da 1D for n1
e a capacidade da segunda dimensão (2D) “heart-cut”
for n2, a capacidade total de picos será dada por n1 + n2
picos[13]. Dessa forma, o plano de retenção contém maior
capacidade, adaptando-se a misturas um pouco mais
complexas.
Diversas áreas fazem uso deste modo de análise,
a indústria petroquímica com a análise de componentes
traços[33], análise de amostras ambientais[34,35], análise de
aromas e fragrâncias[36], e na área farmacêutica[37]. Apesar
da utilização de GC-GC em todas essas aplicações,
trabalhos na área de metabólitos secundários por GCGC são pouco difundidos, tendo mais relevância com a
utilização de LC-LC.
Assim como a GC-GC em comparação com a
GC convencional, a LC-LC apresenta maior poder de
separação que a LC convencional. Embora amplamente
utilizada em análises de metabólitos secundários,
a LC acoplada a MS de alta resolução, ainda sofre
limitações devido a semelhança estrutural existente
entre os componentes de extratos vegetais, por exemplo,
tornando quantificação desses compostos uma tarefa
difícil e muitas vezes inviável[38].
Embora a multidimensionalidade tenha sido mais
complicada em LC-LC, por conta da fase móvel utilizada
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entre dois sistemas diferentes, o seu ganho em resolução
é extremamente maior[39]. Assim como em GC-GC, esse
ganho em separação pode ser explicado pela medida da
capacidade de pico, sendo definido neste caso, pela soma
da capacidade de pico em cada dimensão[40].
A LC-LC pode ser realizada no modo on-line[40]
ou no modo off-line[41]. Neste primeiro modo, as frações
separadas na primeira dimensão, são transferidas
diretamente para a segunda dimensão, sem que haja
interrupção do processo na primeira dimensão (esse
processo ocorre simultaneamente entre as duas colunas).
No modo off-line, a fração contendo os compostos
separados na 1D são recolhidos e separados na 2D. Neste
caso, haverá somente a injeção de uma única fração[39].
Existem várias combinações de conjuntos
de colunas em LC-LC, entre elas, as mais utilizadas
são: coluna de troca iônica na primeira dimensão
cromatográfica e uma coluna de fase reversa na segunda
(RPLC) com utilização de fase móvel tamponada, colunas
de cianopropil na 1D e a 2D com RPLC, cromatografia
por exclusão de tamanho (1D) e RPLC (2D), RPLC
com cromatografia de interação hidrofílica (HILIC), e
principalmente a cromatografia em fase normal (NPLC)
com a RPLC.
Ren et al. (2013)[38] utilizou o conjunto de colunas
HILIC + RPLC (modificada) e HILIC + FENIL na
determinação de 12 metabólitos com estruturas similares
e polaridades diferentes, sendo alguns compostos das
classes dos flavonoides, glicosídeos fenilpropanóides,
ácidos orgânicos e compostos inorgânicos. Em
trabalhos anteriores feitos por seu grupo de pesquisa, foi
observado que a separação destes compostos utilizando
LC convencional seria possível com grande tempo de
análise, não sendo uma opção muito viável. Utilizando
uma cromatografia heart-cut on-line com parada de
fluxo, foi possível a análise destes compostos com alta
eficiência e seletividade. A otimização foi realizada
individualmente para cada coluna a partir da seleção de
diferentes gradientes. A HILIC foi escolhida com 1D por
conta da sua alta seletividade de retenção para moléculas
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altamente polares ou muito hidrofílicas. Após a análise
de diferentes colunas na 2D, aquela com fase fenil,
que apresenta uma alta seletividade para compostos
aromáticos, e com fase C18 (modificada com grupos
amida ligados a sílica), que apresenta maior seletividade
para flavonoides, foram escolhidas devido ao melhor
desempenho. Este artigo demonstrou que a utilização de
duas colunas em série com diferentes fases estacionárias,
proporciona uma maior eficiência de separação que os
sistemas convencionais.
Um outro método alternativo para a análise
de metabólitos é através da hifenização LC-GC. Esta
técnica une a ampla gama de mecanismo de separação
da LC com a elevada resolução da GC, assegurando a
limpeza de uma amostra e/ou separação de um grupo de
analitos, necessário na análise de amostras complexas[42].
Do mesmo modo que a LC-LC opera, a LC-GC pode
ser manuseada no modo off-line ou no modo on-line. No
sistema on-line, a análise torna-se mais sensível e mais
rápida, diminuindo a manipulação de amostras, o que
pode levar a erros, tais como a contaminação cruzada,
formação de artefatos, etc. O modo off-line, é de mais
fácil operação, no entanto requer alto tempo de análise,
intensiva operacionalidade e baixa reprodutibilidade[43].
Uma grande desvantagem é a necessidade de que a
fase móvel seja altamente volátil e, consequentemente,
volatilize rapidamente ao ponto de não interferir na
separação realizada na primeira dimensão, sendo esta a
principal limitação da LC-GC.
As técnicas hifenadas de heart-cut são eficientes
para uma grande variedade de amostras. Porém, muitas
vezes não são eficientes na separação de determinadas
matrizes altamente complexas. Esses sistemas complexos
são comuns em extratos vegetais devido a elevada
diversidade estrutural e físico-química dos metabólitos
secundários biosintetizados. Nesses casos, faz-se
necessário a utilização de técnicas multidimensionais
mais avançadas, abrangentes, tais como a LCxLC,
GCxGC, SFCxSFC, LCxGC, SFCxGC, SFCxLC.
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2.2. Técnicas multidimensionais abrangentes
2.2.1. GCxGC

A cromatográfica gasosa bidimensional
abrangente (GCxGC) foi inicialmente descrita por
John Phillips e colaboradores em 1991[44], onde foram
realizadas separações por duas colunas com diferentes
seletividades conectadas em série através de uma interface
denominada modulador. É considerada a maior inovação
da GC após o desenvolvimento de colunas capilares em
1958. Desde o seu desenvolvimento é considerado um dos
métodos de separação mais poderosos, extensivamente
aplicado na separação de matrizes complexas. Os
principais atrativos são a elevada capacidade de pico, o
aumento do sinal dos analitos devido a reconcentração
realizada pelo modulador e a habilidade em produzir um
cromatograma estruturado[12,45].
A capacidade de pico, explicada anteriormente,
é o parâmetro que mede a capacidade de separação das
colunas a serem utilizadas. Segundo Giddings[46], para se
ter uma separação de 100 picos ordenados, precisa-se que
uma coluna apresente aproximadamente 40.000 pratos,
ao passo que para resolver 82 de 100 picos aleatórios,
precisa-se de aproximadamente 4.000.000 pratos.
A separação e análise em um sistema
bidimensional abrangente é muito mais poderosa do que
em um sistema unidimensional ou multidimensional
não-abrangente. Se a capacidade de pico da 1D for n1
e da 2D for n2, a capacidade total de picos será n1 x n2
picos[13]. Sendo assim, o plano de retenção tem muito
mais capacidade de pico do que somente uma linha de
retenção (unidimensional), adaptando-se a misturas mais
complexas. O componente de identificação é muito mais
poderoso e confiável já que cada analito apresenta dois
tempos de retenção.
Em GCxGC os dados obtidos são plotados em
forma de um croamatograma tridimensional, no qual os
eixos são definidos de acordo com o tempo de retenção
da primeira dimensão (tR1) x tempo de retenção da
segunda dimensão (tR2) x sinal registrado pelo detector
Scientia Chromatographica 2016; 8(4):209-229
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(intensidade do sinal é dado pela altura do pico ou por
escala cromáticas, como nos diagramas de cores).
A Figura 3 ilustra a comparação entre um
cromatograma unidimensional obtido por GC-TOFMS
(A) e cromatogramas bidimensionais obtido por GCxGCTOFMS a partir da análise de metabolitos produzidos
por Escherichia coli mutante (B) e tipo selvagem (C).
A coloração e dimensão dos picos estão relacionadas à
intensidade do sinal.
Nesta figura, é possível observar que os
compostos leucina e glicerol coeluem no sistema
unidimensional (D) e são eficientemente resolvidos no
sistema multidimensional (E e F).
Uma boa estruturação do cromatograma é capaz
de fornecer informações sobre classes de compostos
(séries homólogas, isômeros, etc.) contidas nas amostras
(geralmente aglomerados em regiões bem definidas,
“clusters”) e fornecer informações qualitativas, já que é
possível fazer uma análise visual de grupos de compostos
e identificá-los com ajuda de um espectrômetro de
massas[11,45,46].
Contudo, para obter um cromatograma bem
estruturado é preciso ter uma alta capacidade de pico,
ortogonalidade, resolução e sensibilidade, além de uma
boa otimização desses parâmetros.
Idealmente, para que exista ortogonalidade é
necessário que a separação na primeira coluna não seja
correlacionada com a separação na segunda coluna.
Atenderá a este requisito sistemas multidimensionais que
apresentem dois mecanismos de separação diferentes
aplicados a toda a amostra[48].
Em GCxGC, a ortogonalidade é dada por anulação
do que há em comum entre as dimensões. Uma maneira
de ajustar o grau de ortogonalidade é com a utilização de
uma programação de temperatura, por exemplo, durante
a separação de uma série homóloga de n-alcanos[11].
O grau de ortogonalidade dependerá do quanto
estarão relacionadas as fases estacionárias entre as duas
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Figura 3. Comparação entre cromatogramas unidimensionais e bidimensionais (Adaptado de Marriott et al., 2002)[48].

dimensões. Não se pode presumir, portanto que todas as
separações em GCxGC serão verdadeiramente ortogonais,
mas sim, pode-se medir o grau de ortogonalidade do
sistema ou a sua ortogonalidade parcial. Uma coluna
ortogonal não nos dará necessariamente uma ótima
resolução dos picos, mas será possível a utilização do
máximo do espaço de separação disponível. Isto somente
é feito com ajuste instrumental correto[49]. Assim é
possível observar que quanto mais próximo do valor
teórico for a capacidade de picos do sistema real, maior
será a utilização do espaço de separação, mais ortogonal
será o sistema e mais estruturado será o cromatograma[49].
Desse modo, sistemas multidimensionais possuem
uma grande vantagem sobre os sistemas lineares, por
apresentarem uma gama de parâmetros que podem ser
218

ajustados para obter a melhor separação de compostos
em uma mistura complexa[44].
O número de parâmetros necessários para
separar analitos completamente em uma amostra, foi
definido em 1995 por Giddings et al.[46], com o termo
dimensionalidade da amostra. Um exemplo prático foi
apresentado na Figura 3, em que houve a necessidade
de uma segunda dimensão para que todos os compostos
pudessem ser separados de maneira eficiente.
Em geral, a GCxGC se destaca da GC convencional
devido ao ganho significativo de capacidade de pico,
aumento da seletividade com a utilização de duas fases
estacionárias diferentes, aumento da sensibilidade
(normalmente conseguida com a utilização de
Scientia Chromatographica 2016; 8(4):209-229
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moduladores térmicos com gases criogênicos que geram
o efeito de compressão de bandas e diminuição do ruído)
e a ordem espacial no qual os compostos quimicamente
similares eluem[50].
A configuração de um sistema GCxGC é
bastante simples e pode ser implementado em qualquer
instrumento GC disponível comercialmente. Duas
colunas com diferentes seletividades são conectadas
em série por uma interface chamada de modulador.
O sucesso de transferência da coluna primária para a
secundária deve-se a rápida e precisa transferência dos
analitos entre as colunas, mantendo a ortogonalidade[51].
As principais condições operacionais que devem
ser otimizadas em GCxGC são o período de modulação
ou frequência, escolha da fase estacionária e dimensões
da coluna, programação da temperatura e configurações
do detector[52].
O período de modulação ou frequência (Pm) é
o tempo que o modulador leva para coletar, focalizar e
reinjetar uma fração da amostra proveniente da primeira
coluna para a segunda coluna e está relacionado ao tempo
necessário para que os compostos sejam eluí que que dos
na 2D. Esse período tem que ser curto o suficiente para
que a separação da primeira dimensão não seja perdida,
ou seja, se o modulador não executasse sua função,
quando os analitos separados na primeira dimensão
percorressem a segunda coluna, os picos poderiam se
sobrepor e coeluiriam, fazendo com que fosse perdido o
principal requisito da GCxGC. Além disso, o Pm deve ser
frequente em toda a corrida. Para não perder a separação,
um pico deve ser no mínimo fracionado três vezes[53]. Por
exemplo, se um composto demora 24 segundos para sair
da primeira dimensão, então o período de modulação
deve ser de no máximo 8s.
Outro parâmetro a ser estudado são as dimensões
da coluna. Para que a separação na primeira coluna não
seja perdida, a separação na segunda dimensão deverá
ser suficiente rápida para que as frações injetadas pelo
modulador não se sobreponham. Para isto é necessário
Scientia Chromatographica 2016; 8(4):209-229
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que o mecanismo de separação na 2D seja tão rápido
quanto o período de modulação, ou seja, colunas muito
longas, poderiam levar a sobreposição de compostos.
Em geral, a primeira dimensão é sempre nas medidas
que já eram utilizadas para a sua análise unidimensionais
por GC. A escolha das dimensões da segunda coluna,
dependerá da velocidade com que os analitos saem para
o detector, mas em geral as dimensões variam de 0.5 m a
1 m de comprimento.
Além das dimensões do conjunto de colunas, o
sucesso da separação por GCxGC depende diretamente
das diversas fases estacionárias que as compõe. Por muitos
anos, pensava-se que a máxima separação ocorreria com
o máximo de diferença entre as fases estacionárias. Mas
existem trabalhos que utilizam conjuntos de colunas
com menores diferenças de polaridades e ainda assim
funcionam muito bem[50].
A otimização da fase estacionária para separações
de misturas complexas, é praticamente impossível sem
a prévia análise no sistema cromatográfico, ou seja,
é feita no modo tentativa e erro. Isto acontece devido
à imensidão de compostos com diversas estruturas e
polaridades presentes em amostras complexas. Colunas
do tipo de polímeros monolíticos macroporosos[59] e
líquido iônico, por exemplo, estão sendo cada vez mais
utilizadas principalmente por possuir um alto limite
de temperatura e por sua fase estacionária ser de alta
polaridade, que proporciona uma maior seletividade
por manter interações específicas entre analitos de alta
polaridade[55]. Diferenciando-se assim, das colunas
polares normais que geralmente possuem baixo limite de
temperatura[54]. Dessa forma, espera-se que seja altamente
seletiva para alcalóides, flavonóides e metabólitos
polares em geral e menos seletivas para terpenóides, por
exemplo. Ragonese et al. (2012)[56], fizeram uma breve
revisão sobre a utilização de colunas de liquido iônico
para diversos tipos de análises por GCxGC, no qual
observou que a maior eficiência é obtida para a análise
de ésteres metílicos de ácidos graxos[57,58].
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Além dos vários tipos de colunas existentes, o
avanço instrumental permitiu a análise de compostos
por duas fases estacionárias de diferentes polaridades
em paralelo, além da cromatografia bidimensional
(GCx2GC). Este sistema utiliza uma válvula que divide o
fluxo entre as segundas dimensões igualitariamente após
o modulador, aumentando a possibilidade de separação
de diferentes classes de compostos (hidrocarbonetos,
álcoois, ésteres, cetonas, compostos halogenados e
aromáticos), contidas numa mesma amostra, sendo
analisadas por um único detector, formando um
cromatograma bidimensional com maior número de
informações[60-62].
Apesar da elevada importância dos demais
componentes da GCxGC, o modulador é considerado o
coração da técnica, é a interface que interliga a 1D à 2D.
As principais funções de um modulador são: acumular
continuamente ou “aprisionar” pequenas frações
provenientes da primeira separação, também chamada
de fase de coleta, reconcentrar (focalização) as frações
eluídas no espaço ou tempo, e reinjetar estas frações
com pulsos rápidos (frações de segundos) e periódicos
na segunda dimensão. Normalmente a separação na
segunda dimensão termina antes que a próxima fração
reconcentrada é injetada[64]. Consequentemente, o
modulador é o maior responsável pela eficiência da
2D (se os analitos não forem remobilizados de maneira
rápida e eficaz, haverá um alargamento dos picos
adicional ao causado pela segunda separação.

de consumíveis adicionais e tem design muito mais
simples que outros moduladores, como os térmicos,
além de respondem muito bem a compostos altamente
voláteis. A sua maior desvantagem é a ausência de
aprisionamento dos analitos antes da reinjeção na coluna
secundária, diminuindo a sensibilidade e resolução
das análises. Além disso, são limitados a análises de
amostras contendo compostos com pontos de ebulição
de até 280°C[14].
Os moduladores com fluxo alternado (do
inglês flow-switching modulator) substituíram os
moduladores de válvulas. Neste não há a restrição
térmica, sendo possível a análise de amostras contendo
analitos com elevados pontos de ebulição, tais como
óleo diesel, compostos orgânicos de baixa volatilidade
e hidrocarbonetos aromáticos em gasolina[69,70]. Sua
desvantagem é a difícil otimização, se houver qualquer
variação, por exemplo mudança na vazão do gás, todos o
sistema pneumático teria de ser reavaliado e novamente
otimizado.

A única peça necessária para transformar um
sistema 1D-GC em 2D-GCxGC é um modulador e, desde
seu surgimento em 1991[65], assumiram vários formatos e
tamanhos. Dentre eles os que mais se destacaram foram
os de válvulas[66], térmicos[65], criogênicos[67] e os de
fluxo[68].

Como alternativa para tentar melhorar o modulador
de fluxo alternado, surgiu em 2006 o modulador de fluido
simples[71]. Outros aprimoramentos foram surgindo tais
como os moduladores de fluxo pulsado[72], modulador de
parada de fluxo[73] (do inglês stop-flow) e os moduladores
de chave Deans[74] (do inglês Deans switch). Em 2008,
a Agilent Technologies introduziu em seu programa os
moduladores de tecnologia de fluxo capilar baseado no
protótipo desenvolvido por Seeley et al. em 2006[71]. Os
mais novos moduladores também são versões melhoradas
de antigos moduladores de fluxo, como o desenvolvido
por Tranchida et al.[75], e o feito por Griffith et al.[76],
ambos baseados no modelo vendido pela Agilent, e o
modelo desenvolvido por Lidster et al.[77], baseado em
moduladores de válvulas.

Sistemas que utilizam válvulas de alta velocidade
para realizar a modulação, denominados moduladores
de válvulas, não estão entre os mais empregados, mas
são significativamente importantes. Uma das maiores
vantagens desses moduladores é que não necessitam

A invenção dos moduladores criogênicos
longitudinais permitiu um grande avanço e aceitação pela
comunidade científica da GCxGC, entretanto, devido
a sua complexa instrumentação, por serem utilizadas
muitas partes móveis, a reposição e quebra eram
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demasiadamente constantes quando utilizados a longo
prazo. Além disso, era impossível analisar de maneira
satisfatória compostos orgânicos voláteis (VOCs).
Então, com o intuito de resolver esses problemas,
surgiram os moduladores de duplo estágio ou conhecido
como modulados de quatro jatos.
Nesses sistemas, a modulação é realizada a
partir de dois jatos quentes e dois jatos frios de CO2
situados no topo da segunda coluna cromatográfica e
pulsados alternadamente. O primeiro jato frio coleta os
analitos provenientes da primeira dimensão. Quando
o primeiro jato quente e o segundo jato frio são
ligados simultaneamente, os analitos são mobilizados
e focalizados (reconcentrados), para posterior
remobilização e injeção na segunda dimensão com
o aquecimento local através do segundo jato quente.
Uma versão comercial ainda hoje utilizada é vendida
pela LECO Corporation. Dessa forma este tipo de
modulador vem sendo bastamente aplicado em áreas tais
como a indústria petroquímica, análises ambientais e na
metabômica, entre outros.
Por fim os moduladores são a peça chave da
cromatografia bidimensional abrangente, tentou-se
fazer um breve levantamento histórico dos principais
moduladores e das suas maiores diferenças. Abaixo
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resumidamente as maiores vantagens e desvantagens dos
diversos tipos de moduladores (Tabela 1).
A utilização da GCxGC na análise de metabólitos
secundários vem crescendo consideravelmente,
principalmente no estudo do perfil metabólico de
plantas e de suas interações com patógenos, bem como
possibilitar testes eficientes para o diagnóstico precoce
de doenças em plantas e vegetais.
Dentre as diversas classes de metabólitos
secundários, os terpenóides tem papel importante
no mecanismo de defesa de plantas. Hantao et al.
(2013a)[81], investigaram a presença de vários
terpenóides provenientes da fração volátil de Eucalyptus
globulus, que poderiam ser utilizados com sucesso
como biomarcadores de doenças causadas pelo fungo
necrotrófico Teratosphaeria nubilosa em eucaliptos,
utilizando para tal experimento um protótipo de
GCxGC-qMS. A otimização foi realizada buscando
aumento na detectabilidade dos analitos traço,
mesmo comprometendo a simetria de alguns analitos
majoritários (aparecimento de caudas na primeira e
segunda dimensão). O período de modulação escolhido
foi de 6s, tempo necessário para que houvesse separação
na 2D, e modulador do tipo criogênico de duplo
estágio. Foi necessária a utilização de uma ferramenta
quimiométrica para que fosse desconsiderada a presença

Tabela 1. Vários tipos de moduladores, suas vantagens e desvantagens (Fonte: Semard et al., 2011[80]).

Tipos de moduladores
Térmico
Criogênicos (CO2 e N2)

Vantagens

✓

Não utiliza líquidos criogênicos
100% da conservação do peso
100% da conservação do peso
Capacidade de pico na segunda dimensão

✓

Não utiliza líquidos criogênicos

✓
✓
✓

Desvantagens
✓

Trabalha a uma temperatura limite de 230°C

✓

Utilização de líquido criogênico
Ruim coleta de compostos <C7 (CO2)
80% da conservação do peso
Baixo período de modulação (<2s)
Trabalha a uma temperatura limite de 200°C

✓
✓

Válvulas

✓
✓

✓

Fluxo diferencial

✓
✓
✓

Fonte: Semard et al., 2011[80].

Não utiliza líquidos criogênicos
Modula compostos <C7 (CO2)
Capacidade de pico na segunda dimensão
100% da conservação do peso
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✓
✓

Resolução na segunda dimensão
Uso de H2 como gás de arraste
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dos componentes majoritários, já que estes reprimiam
a presença dos minoritários e possíveis biomarcadores.
O autor observou ainda que, com o desenvolvimento
do fungo, a espécie vegetal produziu um percentual
de monoterpenos menor e biossintetizou mais
sesquiterpenos. No estudo, foi possível identificar 40
compostos passíveis de serem biomarcadores para esta
espécie de planta/doença por fungo.
Hantao et al. (2013b)[82], em um estudo similar,
avaliaram a resistência desta mesma planta contra o
fungo causador da ferrugem (Puccinia psidii), que afeta
consideravelmente o crescimento de eucaliptos. Para isto,
foi utilizado uma ferramenta quimiométrica chamada de
PARAFAC (análise de fatores paralelos), que permite
avaliar simultaneamente as informações geradas por um
conjunto de dados obtidos por GCxGC. As condições
experimentais em ambos trabalhos foram similares, exceto
pelo fato de que indesejáveis efeitos de alargamento de
cauda foi solucionado pelo uso de um período de modulação
mais curto (5s) que aquele utilizado no primeiro estudo
(6s). Além disso, a utilização de uma segunda dimensão
de maior comprimento (200 cm) foi necessária para maior
resolução dos picos, já que os metabólitos analisados
apresentaram polaridades semelhantes. Neste contexto,
foi possível identificar analitos relevantes para a detecção
de espécies susceptíveis e não-susceptíveis à doença,
destacando-se principalmente a presença de eucalipitol
e acetato de α-terpenila como biomarcadores de plantas
resistente ao fungo.
A detecção dos metabólitos nos trabalhos
citados acima foi realizada através de um quadrupolo
com velocidade de aquisição de dados de 25 Hz, o que
poderia inviabilizar a realização de análises quantitativas
sem a adição de padrão. Em contrapartida, analisadores
de massas do tipo TOF, possuem alta velocidade
de aquisição de espectros (>5 Hz), permitindo que
compostos na faixa de nano até fentomolar sejam
passíveis de identificação e quantificação. Sua principal
desvantagem é o alto custo de aquisição.
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Dados obtidos por GCxGC-TOFMS foram
comparados com pesquisas feitas por CE-TOFMS na
identificação de metabólitos produzidos pela bactéria
Escherichia coli. Timischl et al. (2008)[84], identificou
58 metabólitos aniônicos (muitos destes por eletroforese
e entre esses, apenas 18 foram identificados por GCxGC.
Alguns compostos identificados por CE estava fora
da faixa de análise da GC, tais como nucleotídeos.
Entretanto, a GCxGC demonstrou maior sensibilidade,
conseguindo identificar e quantificar compostos que por
CE não foi possível.
Cai et al. (2013)[85] avaliaram o perfil metabólico
dos botões secos das flores de Lonicera japonica
Thunb, uma erva medicinal bastante difundida na
medicina tradicional chinesa através de um GCxGCTOFMS. A espécie é famosa devido a suas comprovadas
atividades farmacológicas, como bactericida[85], antiinflamatória[86], antipirética, antioxidante, antiviral[87] e
principalmente devido a atividade hepatoprotetora. No
estudo, os autores utilizaram uma coluna apolar na 1D
(DB-5ms; 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm) e uma coluna de
média polaridade (DB-17ht; 2 m × 0.1 mm x 0.1 μm) na
2D, o que permitiu separar os compostos na 1D de acordo
com a pressão de vapor desses e, na 2D, principalmente
devido a polaridade. O período de modulação otimizado
foi de 6s e o analisador de massas operou em uma
velocidade de aquisição de 100 Hz (espectos/s). Em
separações de GC bidimensional onde os compostos
eluem em frações de segundos, uma alta velocidade de
aquisição de dados do MS é essencial, sendo a de 100 Hz,
utilizada no estudo e conseguida em um analisador do
tipo TOF, considerada satisfatória à quantificação. A
análise permitiu identificar 73 compostos voláteis que
foram subdivididos em nove grupos (furanos, compostos
básicos, compostos ácidos, aldeídos, cetonas, álcoois,
terpenos, ésteres e outros). Além disso, foi possível
observar a eficiência do método cromatográfico ao
separar três compostos estruturalmente semelhantes
(2,3-dihidro-α-ionona, α-ionona e curcumeno). Sendo o
mecanismo de separação da 2D baseado principalmente
na polaridade dos componentes, o curcumeno, menos
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polar dentre os três, apresentou a menor interação com
a fase de média polaridade da coluna DB-17ht, seguido
por α-ionona e 2,3-dihidro-α-ionona. Este último
metabólito difere da α-ionona somente por apresentar
um instauração adicional no anel ciclohexeno.
Cao et al. (2011)[88] utilizou a GCxGC-TOFMS
para analisar os metabólitos voláteis presentes em partes
aéreas (caule, ramo, folha, inflorescência, flor e semente)
de Mentha haplocalyx Brip. Na análise, foi utilizada uma
coluna apolar DB-XLB (30 m x 0,25 mm x 0,1 µm) na
1D e uma coluna de média polaridade BPX-50 na 2D
(1 m x 0,1 mm x 0,1 µm), período de modulação de 7s
empregando um modulador térmico e o MS operando com
velocidade de aquisição de 100 espectros/s. No estudo
foram identificados 163 compostos, em sua maioria,
pertencente a classe dos terpenos, sendo o mentol (24%)
e a mentona (10%) os componentes mais abundantes.
É importante destacar que a resolução de compostos
em amostras complexas (>100 analitos) raramente será
realizada eficientemente em sistemas unidimensionais
e, quando é feita nesses sistemas, a inevitável coeluição
pode levar a caracterização precipitada de compostos
como reflexo da mistura de fragmentos de diferentes
componentes em um único pico.
Zhaoa et al. (2012)[89] realizaram um estudo
similar ao de Cao et al. (2011) ao analisar os voláteis
das partes aéreas de Mentha haplocalyx Brip utilizando
o mesmo método de extração (hidrodestilação em
um aparelho do tipo Clevenger), mas plataformas de
GC-qMS para detectar os compostos e GC-FID para
quantifica-los (velocidade de aquisição similar à do
TOFMS). No estudo foram analisados 37 acessos da
espécie, que diferem entre si devido às diferentes regiões
onde foram coletadas. A composição química e/ou do
percentual dos metabólitos variou significativamente
entre os acessos, permitindo a divisão destes em seis
diferentes quimiotipos da espécie (linaol, mentona,
pulegona, carvona e quimiotipo óxido de piperitona).
Porém, o fato a se destacar é que, apesar da diversidade
de amostras da espécie estudada, o número de compostos
identificados não ultrapassou 40, sendo bastante
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inferior aquele detectado na análise realizada por Cao e
colaboradores[88], refletindo a necessidade de um sistema
abrangente em análises de amostras complexas.

2.2.2. LCxLC

Quando uma amostra complexa não pode ser
analisada por GCxGC, devido a presença de componentes
termolábeis por exemplo, uma alternativa eficiente é a
técnica abrangente LCxLC. Essa técnica foi desenvolvida
em 1978 por Erni e Frei[90]. Assim como na GCxGC, um
dispositivo na interface entre as colunas é responsável
por coletar o efluente da primeira coluna em pequenas
frações e transferi-lo para a segunda coluna. Os mesmos
princípios de ortogonalidade e condições necessárias
a multidimensionalidade discutidos para GCxGC são
aplicados à LCxLC. Um grande vantagem da LCxLC,
além da variedade estrutural de metabólitos passíveis
de serem analisados, é que a composição da fase móvel
pode ser ajustada para otimizar a separação, diferente
da GCxGC. Além disso, diferente da cromatografia
gasosa abrangente que, em geral, é restrita a separação
por pressão de vapor e polaridade, existe uma ampla
variedade de métodos de separação aplicáveis à LCxLC,
como por adsorção, partição, exclusão de tamanho,
troca iônica ou cromatografia por afinidade. A principal
limitação da LC abrangente é a incompatibilidade da
fase móvel nas duas dimensões.
Desde que os analitos sejam analisáveis tanto
por GCxGC como por LCxLC, dois fatores podem ser
determinantes na escolha da técnica. O primeiro é que
a capacidade desta primeira é significativamente maior
que a capacidade de pico da LCxLC. O segundo é
que, em geral, os sistemas de detecção e ionização são
melhores acoplados à GCxGC, permitindo por exemplo,
a fragmentação dos analitos à 70 eV em uma fonte de EI
e, dessa forma, desfrutar dos inúmeros bancos de dados
existentes para esse tipo de fragmentação. Entretanto, as
duas técnicas não devem ser consideradas competitivas,
mas complementares já que raramente é possível analisar
determinados componentes de uma amostra complexa
por ambas as técnicas.
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Figura 4. Gráficos bidimensionais para a separação de saponinas extraídas das raízes de P. grandiﬂorum utilizando um conjunto de colunas C18xCN
(a) e C18xNH2 (b). Em “a” é possível observar que a separação ocorreu apenas na primeira dimensão, enquanto que em “b” a separação é eficiente
em ambas às dimensões como pode ser mais bem visualizado através da ampliação “c”, “d” e “e”. (Adaptado de Jeong et al., 2010)[91].

Jeong et al. (2010)[91] utilizaram a LCxLC-MS com
ionização por eletrospray (ESI) para analisar saponinas
presentes nas raízes de Platycodon grandiflorum A.DC.
(Campanulaceae). No estudo, foi utilizado uma coluna de
C18 (150 mm x 1 mm x 5 µm) na primeira dimensão e na
segunda dimensão foram testadas duas diferentes colunas,
uma revestida com ciano (Hypersil GOLD CN; 50 mm x
4 mm x 3 µm) e uma outra com fase estacionária revestida
por grupos aminopropil (Luna NH2; 50 mm x 4 mm x
3 µm). O conjunto de colunas C18xNH2 permitiu separar
três componentes minoritários do extrato e cinco saponinas
isoméricas relativamente abundantes (Figura 4). Enquanto
que, o conjunto C18xCN não demonstrou eficiência na
separação, sendo o perfil obtido similar ao da análise
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unidimensional utilizando uma coluna com fase C18. Essa
observação experimental provavelmente é atribuída à
falta de ortogonalidade devido a interação similar entre as
saponinas com ambas as fases C18 e CN.
Os picos 5 e 17 na Figura 4c foram caracterizados
como deapi-poligalacina E e poligalacina D2. A
eficiência da separação pode ser mais bem visualizada
nas Figuras 4d e 4e. Nesta primeira, é observada na 2D
a separação entre o 3-O-acetil-poligalacina D3 (pico 10)
e o dexil-3-O-acetil-poligalacina D3 (pico 15i). Por outro
lado a Figura 4 ilustra a separação entre o 2-O-acetilpoligalacina D3 (pico 10i; isômero do 10) e o dexil-2-Oacetil-poligalacina D3 (pico 15; isômero do 15i).
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3. Conclusão

Devido à complexa maquinaria enzimática
existente em espécies vegetais, a diversidade estrutural
de compostos biossintetizados por essas espécies é
extremamente grande. A importância de muitos desses
metabólitos, seja devido ao seu valor comercial, por
possuir determinada atividade farmacológica ou por
seu papel em mecanismos de defesa e adaptação das
espécies, entre outras propriedades, têm impulsionado,
desde sua primeira descrição[2], o desenvolvimento de
técnicas capazes de caracterizá-los. Nesse âmbito, as
técnicas multidimensionais abrangentes se destacam
por apresentar alta capacidade de pico que permite
a resolução de componentes presentes em amostras
complexas, como metabólitos secundários em extratos
vegetais. O uso dessas técnicas para analisar extratos
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vegetais de espécies extensivamente estudadas por
técnicas não-abrangentes tem revelado compostos até
então não detectados por metodologias não-abrangentes,
o que demonstra seu sucesso.
Dentre as técnicas multidimensionais abrangentes,
a GCxGC é a que possui maior capacidade de pico e,
em geral, mais eficientemente acoplada a sistemas de
detecção. Entretanto, é restrita a compostos voláteis.
Devido a grande diversidade estrutural de
metabólitos secundários não existem técnicas capazes
de analisar todas as classes químicas desses metabólitos.
Porém, as técnicas abrangentes disponíveis, quando
utilizadas em conjunto, podem fornecer um perfil global
dos metabólitos que constitui uma determinada espécie
vegetal.
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