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EDITORIAL

A contribuição especial dos Editores Associados
Volume 9, Número 1 de 2017

Este ano o Scientia completa aniversário: dez anos sendo produzido e disponibilizado gratuitamente
para a comunidade de usuários, tanto autores quanto leitores. O periódico iniciou com o V0 N0 (volume
zero, número zero) e agora estamos disponibilizando o V9 N1. Ao longo desses anos conseguimos elevar
consideravelmente a qualidade do periódico, o qual hoje é referência na área não apenas no Brasil e América
Latina mas também em vários países de língua portuguesa e hispânica. Contando também com artigos da
mais alta qualidade na língua inglesa, redigidos por reconhecidos especialistas internacionais em suas áreas
de atuação, o Scientia tem ultrapassado suas fronteiras projetadas inicialmente e sendo lido e utilizado
também em países onde predomina a língua inglesa. Certamente vários fatores contribuiram para tal,
incluindo a qualidade e esforço dos membros do Conselho Editorial, dos autores e a ajuda da internet na
disseminação rápida e ampla das informações.
Neste décimo ano de existência, estamos iniciando uma modificação no website do periódico,
de maneira a introduzir informações adicionais referentes à area, além de mais infomações a respeito da
submissão dos artigos. Esperamos que esta inovação traga uma melhora para os leitores e colaboradores
do Scientia. Sugestões a respeito sempre serão muito bem vindas e, sempre que possível, implementadas.
Este número traz uma contribuição especial dos Editores do Scientia na forma de vários artigos de
diferentes matizes e aplicações. Está imperdível. No próximo número daremos continuidade à publicação de
excelentes artigos cuidadosamente preparados por outros Editores.
Reafirmo nossa intenção maior de continuar com a excelência das contribuições, assim como manter
o custo zero para autores e leitores.

Fernando Mauro Lanças
Editor-in-chief
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Fases estacionárias/ extratoras core-shell : desenvolvimento,
características e aplicações
Core-shell stationary phases/extraction phases: development, characterization and
applications

Claudio de C. Ferreira
Isabel C. F. S. Jardim*
Departamento de Química Analítica,
Instituto de Química, Universidade
Estadual de Campinas, CP 6154,
CEP 13083-970, Campinas (SP), Brasil
*icsfj@iqm.unicamp.br
Recebido: 26.10.2016
Aceito: 18.11.2016

Resumo

Fases estacionárias (FE) core-shell foram desenvolvidas para se tornarem fortes
concorrentes às partículas sub-2 μm, empregadas em Cromatografia Líquida de Ultra
Alta Eficiência (UHPLC), por fornecerem separações rápidas, com alta eficiência e sem
aumento na pressão, podendo ser utilizadas em um sistema cromatográfico convencional,
dispensando, dessa forma, o uso de aparelhos mais sofisticados como o utilizado em
UHPLC. A morfologia das partículas core-shell é o ponto chave para o entendimento
do desempenho cromatográfico atribuído à essa tecnologia. O menor caminho de
difusão gerado pela fina camada (shell ) dessas partículas favorece a transferência de
massa e, consequentemente, melhora a eficiência cromatográfica e diminui o tempo
de análise. Essas partículas também são produzidas em escala nanométrica e aplicadas
como sorventes em preparo de amostra, sendo muitas delas enquadradas na técnica de
extração magnética em fase sólida (MSPE) que tem como vantagem o uso de um campo
magnético para separar o sorvente do meio de extração. Existem vários métodos descritos
na literatura para produção das partículas core-shell que são apresentados nesta revisão
juntamente com suas características, vantagens, desvantagens e aplicações.
Palavras chaves: core-shell, cromatografia líquida, fase estacionária, preparo de
amostra, sorvente.

Abstract

Core-shell stationary phases have been developed to become strong competitors to
the sub 2 μm particles, employed in Ultra-High Performance Liquid Chromatography
(UHPLC), for providing fast separations with high efficiencies and without an increase
in pressure, to be used with a conventional chromatographic system, eliminating thus
the use of more sophisticated equipment such as that used in UHPLC. The morphology
of the core-shell particle is the key to understanding the chromatographic performance
attributed to this technology. The shorter diffusion path generated by the thin layer
(shell) of the particles favors mass transfer and thus improves chromatographic efficiency
and decreases the time for analysis. These particles are also produced in the nanometric
scale and are applied as sorbent in sample preparation, many of which are classified
in the magnetic extraction solid phase technique (MSPE), which has the advantage of
using a magnetic field to separate the sorbent extraction medium. There are several
methods for the production of core-shell particles described in the literature and these
are described in this review together with their features, advantages, disadvantages, and
applications.
Keywords: core-shell, liquid chromatography, stationary phase, sample preparation,
sorbent.
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1. Introdução

A cromatografia líquida de alta eficiência (do
inglês, high performance liquid chromatography –
HPLC) é uma técnica de separação consolidada, que
utiliza colunas recheadas com partículas, normalmente
de ~5 µm, e é empregada em laboratórios de pesquisa
e de rotina. Um dos maiores desafios para o avanço
contínuo da HPLC é conseguir separações cada vez mais
rápidas e com maior eficiência[1].
As principais estratégias para reduzir o tempo de
análise e aumentar a eficiência em HPLC baseiam-se,
respectivamente, em diminuir o tamanho da coluna e
reduzir o diâmetro das partículas do leito cromatográfico,
geralmente de sílica. Contudo, esta última estratégia
acarreta em um acréscimo significativo na pressão e
sistemas comuns de HPLC podem não suportar esse
aumento. Dessa maneira, para utilização de colunas
recheadas com partículas de tamanho inferior a 2 µm
foi necessário desenvolver um novo equipamento,
principalmente bomba e conexões, que suportassem as
novas condições exigidas para análise[2]. Neste contexto,
foi desenvolvida a cromatografia líquida de ultra alta
eficiência (do inglês, ultra-high performance liquid
chromatography - UHPLC).
A UHPLC foi bem aceita tanto no meio acadêmico
quanto na indústria, devido às inúmeras vantagens
associadas a mesma, como: maior eficiência, diminuição
considerável no tempo de análise, melhor resolução e
detectabilidade, economia de fase móvel (FM) e de FE e
facilidade de transferência de métodos de um sistema de
HPLC para UHPLC e vice-versa[3].
Outro avanço em relação ao recheio
cromatográfico foi o desenvolvimento de partículas
superficialmente porosas, também conhecidas como
core-shell (camada-núcleo) ou fused-core (núcleo
fundido) ou simplesmente shell (camada). Elas foram
desenvolvidas com a finalidade de fornecerem menor
tempo de análise, sem perder o poder de separação,
sendo que a principal vantagem é que a sua utilização
não requer um equipamento especial, podendo ser
8

empregado um cromatógrafo a líquido convencional,
uma vez que eles suportam a pressão exercida pelas
colunas de núcleo sólido. O aumento da velocidade das
análises é atribuído a menor espessura, 0,5 µm, da camada
porosa que recobre o núcleo sólido (de diâmetro 1,7 µm),
o que possibilita um aumento na taxa de transferência de
massa, levando à separações rápidas, mais eficientes e
com baixas pressões[4].
Essas partículas também são confeccionadas em
escala nanométrica e, geralmente, combinam dois ou
mais materiais para otimizar sua finalidade, assim como
a estrutura empregada[5]. Por exemplo, partículas com
estrutura semelhante a um chocalho, nas quais o núcleo
é oco, com uma pequena esfera em seu interior, são
utilizados em catálise heterogênea, com alta seletividade
e homogeneidade no processo catalítico[6].
Nesta revisão, serão abordadas as partículas
core-shell para uso como FE em HPLC e, também,
as nanopartículas (NP) utilizadas como sorventes em
extração em fase sólida no preparo de amostra.

1.1. Breve histórico sobre as partículas core-shell

O conceito de partículas superficialmente porosas
foi introduzido por Horváth e Lipsky[7] em 1967. Estas
partículas tinham 50 µm de tamanho e eram constituídas
por um núcleo de contas de vidro revestido por uma
camada fina de um polímero orgânico, conhecida como
partículas peliculares. Kirkland[8], em 1969, publicou
um trabalho sobre o desenvolvimento de partículas
superficialmente porosas, as quais apresentavam
melhores propriedades de transferência de massa, que
foram denominadas de empacotamento poroso ou contas
com camadas porosas (porous layer beads). As partículas
apresentavam diâmetro médio de 30-40 µm, eram
compostas de um núcleo de contas de vidro recobertas
por uma camada porosa de 1-2 µm de espessura, que
forneciam separações mais rápidas comparadas com
as partículas totalmente porosas de mesmo tamanho.
A diferença básica entre as partículas superficialmente
porosas das totalmente porosas é a extensão do caminho
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23
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Figura 1. Representação esquemática das estruturas das partículas: (a) superficialmente porosas (desenvolvida por Kirkland em 1969), (b) totalmente
porosas de 30-40 µm e (c) de núcleo fundido (fused core ) desenvolvida por Kirkland em 2000.

de difusão (Figura 1), isto é, as partículas totalmente
porosas apresentam um caminho de difusão maior que
as superficialmente porosas, o caminho maior resulta em
uma lenta transferência de massa. Essas colunas foram
comercializadas pela Du Pont Company com o nome
de Zipax e pela Waters Corporation como Corasil, mas,
rapidamente, caíram em desuso.
Essas partículas se tornaram obsoletas, após o
surgimento, nos anos de 1970 e 1980, das partículas
esféricas com diâmetro de 10 e 5 µm[9]. O motivo pelo
qual essas novas partículas tiveram sucesso foi a sua
estreita distribuição de tamanho de partícula, o que
torna o leito mais homogêneo, diminuindo os múltiplos
caminhos percorridos pelo analito. Outro fator, é que seu
caminho de difusão também foi diminuído, favorecendo
a transferência de massa. Ambos, contribuem para o
aumento da eficiência.
No ano de 2000, Kirkland et al.[10] ressurgiram
com a ideia de partículas superficialmente porosas,
porém com uma distribuição de tamanho mais uniforme
e leito cromatográfico reprodutível (diâmetro de 2,7
µm) e um caminho de difusão apropriado de 0,5 µm e
diâmetro de poro de 90 Å (Figura 1c), o que as tornou
competitivas com às atuais partículas esféricas porosas
de diâmetro ≤ 2 µm.

1.2. Estrutura e desenvolvimento

As partículas core-shell são utilizadas em diversos
campos da ciência, como catálise, liberação controlada
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23

de fármacos, sorventes, células fotovoltaicas, entre
outros[11]. Com isso, existem vários tipos com estruturas
e composições diferentes. Em cromatografia líquida, o
núcleo e a superfície porosa são, geralmente constituídos
por sílica[5,12].
As partículas core-shell podem apresentar
diferenças tanto na estrutura do núcleo rígido quanto
na camada superficial, sendo estas esquematizadas na
Figura 2[12]. Quanto ao núcleo, este pode ser constituído
por uma única esfera não porosa (Figura 2 a1, b1, b2, c1
e c2), um aglomerado de pequenas esferas (Figura 2 a2
e b3) ou um núcleo oco com uma pequena esfera em seu
interior (Figura 2 a3), similar a um chocalho. A camada
superficial pode ser contínua, como nas Figuras 2 a1-a3,
como agregados de esperas de um único tipo de material
ou mais (Figura 2 b1 - b3) e multicamadas, intercalando
entre si camadas uniformes (Figura 2 c2) ou camadas
uniformes com estruturas esféricas (Figura 2 c1).
As partículas core-shell podem ser encontradas
basicamente em duas escala de tamanho: as microesferas
(≤ 5 µm) e as nanométricas (NP) (≤ 100 nm). As
partículas na escala micrométrica são mais vantajosas
que as nanométricas, porque são facilmente recuperadas
através de uma simples filtração ou centrifugação. Além
disso, em cromatografia líquida, essas microesferas são
mais convenientes devido a baixa pressão gerada no
sistema cromatográfico[12].
9
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Figura 2. Representação esquemática dos diferentes tipos de partículas core-shell. A) Partículas com camada uniforme: (a1) núcleo de uma única
esfera com camada uniforme, (a2) núcleo de contas esféricas e camada uniforme, (a3) núcleo oco com uma esfera pequena e camada uniforme
(chocalho). B) Partículas com camadas esféricas: (b1) núcleo de uma única esfera e camada esférica, (b2) núcleo de única esfera e camadas esféricas
de dois materiais, (b3) núcleo com contas esféricas e camadas esféricas de dois materiais. Partículas com multicamadas: (c1) núcleo de única
esfera com camada esférica recoberta com camada uniforme e (c2) núcleo de única esfera com camadas uniformes de dois materiais. Adaptado
de Hayes et al.[12].

O procedimento de preparo das partículas coreshell pode ocorrer em duas etapas ou múltiplas etapas,
dependendo do tipo de partícula que se quer obter e
do material utilizado. Na literatura, há uma quantidade
significativa de procedimentos para preparação desses
materiais. Nesta revisão, somente serão abordados os
principais métodos de preparo das partículas utilizadas
como fase estacionária para HPLC e sorventes em
preparo de amostra.
10

1.2.1. Preparação de partículas core-shell
1.2.1.1. Fases estacionárias core-shell para HPLC
O método mais usual para preparação de fases
estacionárias core-shell para HPLC é o de camada-porcamada (layer-by-layer- LbL) e este envolve a síntese
inicial do núcleo rígido.
Dos procedimentos empregados para obtenção
do núcleo rígido, o método de Stöber[13] é o mais
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23
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comum, porque é capaz de fornecer uma faixa estreita
de distribuição de tamanho de partícula com maior
reprodutibilidade. O núcleo é formado a partir de
partículas de sílica de sub-2 µm não porosas, pois
somente com elas conseguem caminhos de difusão curtos
e menores pressões. As partículas core-shell feitas com
núcleo poroso mostram desempenho de separação pobre.
No método de formação de camada porosa,
LbL, como o próprio nome sugere, várias camadas
são depositadas sobre o núcleo a fim de formar um
recobrimento homogêneo (Figura 3). O processo se dá
pelo tratamento do núcleo em meio básico, para aumentar
o pH e favorecer a formação de cargas negativas sobre
a superfície do mesmo, subsequentemente, se faz a
deposição de polímeros catiônicos, como o cloreto
de poli(dialidimetilamônio). O excesso de material
é removido por lavagem, filtração ou centrifugação
e, posteriormente, faz-se o recobrimento com uma
suspensão de NP de sílica (com diâmetro médio 10-16
nm), com cargas opostas. O procedimento é repetido
até a obtenção da espessura desejada. Após a inserção
das múltiplas camadas, faz-se um tratamento térmico
para remoção do material orgânico e obtenção do
núcleo fundido[14]. Segundo Chen et al.[15], a repetição
de 5-6 vezes do processo LbL leva a obtenção de uma
camada com espessura próxima a 0,25 µm e 0,50 µm

Ferreira CC; Jardim ICFS

quando repetido de 40-60 vezes. Como foi observado,
esse procedimento é muito trabalhoso e consome muito
tempo, além disso, cada passo afeta a variabilidade do
processo, bem como seu rendimento[16].
Como alternativa, Kirkland et al.[17], em 2000,
introduziram o método de coacervação para o preparo
de microesferas superficialmente porosas. Esse método
consiste em aplicar um polímero sobre o núcleo que é
capaz de absorver várias camadas de partículas coloidais
ao mesmo tempo, sendo que cerca de 5-10 camadas
são formadas em um único procedimento. Entretanto,
mais de 10 etapas de recobrimento são necessárias
para obter uma espessura de 0,5 µm e, além disso, esse
procedimento não se mostrou otimizado e reprodutivo.
Mais recentemente, em 2010, Chen e Wei[18]
propuseram um método de coacervação melhorado e
reprodutível (Figura 4). Neste novo método, a superfície
do núcleo sólido é suspensa em uma mistura contendo
ureia, formaldeído e partículas coloidais de sílica, em
condições ácidas. A coacervação do polímero ureiaformaldeído com a sílica coloidal é formada e depois
depositada sobre o núcleo. Após, o polímero é removido
da partícula por tratamento térmico ou lavagem e a mesma
é sinterizada para aumentar a sua resistência mecânica.
Parâmetros como tamanho de partícula, tamanho de poro
e espessura da camada podem ser controlados pelo ajuste

Figura 3. Representação esquemática do processo layer-by-layer (LbL) para obtenção de camada superficialmente porosa. Adaptado de Chen et al.[15].
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23
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Figura 4. Método de coacervação para obtenção da camada porosa modificado por Chen e Wen. Adaptado de Chen et al.[15].

das condições reacionais. O sucesso desta técnica levou
a aplicação da mesma na produção comercial, como das
colunas conhecidas como Poroshell 120, confeccionadas
pela Agilent Technologies, Inc[15].
Um enfoque multicamada (ML, filme de mais de
uma camada) por multicamada (ML) foi desenvolvido
para tornar o processo de obtenção dessas partículas
mais rápido. As camadas de sílica criadas pelo método
de ML-b-ML têm maior porosidade do que aquelas
obtidas pelo processo tradicional de LbL. O fenômeno
de adsorção múltipla foi atribuído à formação de
nanopartículas agregadas, forças repulsivas reduzidas
entre as nanopartículas e aumento da força de atração não
eletrostática entre as nanopartículas e os polieletrólitos[11].
Ahamed et al.[19] prepararam partículas de
sílica do tipo esfera sobre esfera (sphere-on-sphere
- SoS, Figura 2 b1) em uma única etapa, utilizando o
3-mercaptopropiltrietoxissilano como precursor de
sílica. Primeiramente, uma solução aquosa de poli(vinil
álcool) e brometo de cetiltrimetilamônio foi preparada.
Subsequentemente, foram adicionados metanol, solução
de amônia e 3-mercaptopropiltrietoxissilano. Após
agitação, por 24 h, as microesferas de sílica com uma única
camada de nanoesferas recobrindo a superfície foram
coletadas, centrifugadas, calcinadas e denominadas de
partículas SoS. Embora o material preparado possuísse
porosidade inadequada para HPLC (diâmetro de poro
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< 2 nm)[9], a estrutura característica das partículas SoS
apresentava uma grande vantagem referente aos espaços
vazios entre as nanoesferas depositadas sobre o núcleo
que eram ideais para a difusão do analito. O insucesso
desse método está atrelado ao baixo desempenho da
coluna quando aplicada na separação de compostos
polares e macromoléculas.
Partículas core-shell com diferentes intervalos de
tamanho de poros encontram-se disponíveis para separação
de analitos de diferentes tamanhos. Partículas com tamanho
de poros na camada no intervalo de 8-10 nm são adequadas
para separação de moléculas pequenas. Moléculas
maiores requerem poros maiores para uma separação
eficiente, isto é, poros de 16 nm são usados para separar
peptídeos e proteínas pequenas (MM < 15 kDA). Partículas
superficialmente porosas maiores com um tamanho de poros
de 40 nm são empregadas para separação de moléculas
maiores (MM < 500 kDA) como proteínas. Apesar da
camada superficialmente porosa ser relativamente estreita,
ela representa mais de 70% do volume total da partícula
aumentando assim a sua capacidade, ou seja, a quantidade
de amostra que ela suporta.

1.2.1.2. Nanopartículas core-shell como sorventes

Embora muitos dos métodos aplicados para
obtenção de microesferas de núcleo fundido sejam
usados na produção de NP core-shell, elas são mais
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23
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complexas, uma vez que resultam da combinação de
diferentes materiais com estruturas variadas. Dessa
forma, são necessárias combinações de métodos a fim de
atender o seu propósito[11].
Atualmente, NP magnéticas core-shell vêm
sendo empregadas como sorvente e se enquadram
na técnica conhecida como extração em fase sólida
magnética (magnetic solid-phase extraction– MSPE).
Essa técnica tem como diferencial a facilidade do
sorvente ser removido da amostra pela simples aplicação
de um campo magnético externo. Além disso, quando a
dispersão do material sobre a matriz for possível, tem-se
uma grande área de contato entre o analito e o sorvente,
o que resulta em transferência de massa e equilíbrio de
extração rápidos[20].
A maioria das NP magnéticas é constituída de
um núcleo de ferro (Fe3O4) recoberto por uma camada
de sílica porosa, que é funcionalizada com um agente
sililante. Primeiramente, o núcleo de Fe3O4é preparado
baseado no método de coprecipitação. São misturados
precursores de ferro, como FeCl3.6H2O e FeCl2.4H2O em
água, essa mistura é agitada a uma temperaturade 80 °C
por 30 minutos, seguida da adição de amônia. O material
obtido é separado magneticamente e seco a vácuo por
24 horas[20-24].
Qiao et al.[21] prepararam a camada de sílica por
dispersão das NP de Fe3O4 em uma solução de etanol/
água seguida da adição de tetraetilortossilicato (TEOS).
Após o preparo, este material foi funcionalizado com
octadeciltrietoxissilano (C18).
Muitos trabalhos se baseiam no método de Stöber
para obtenção da camada de sílica, devido ao uso de
amônia no seu preparo, que é fundamental para controlar
a morfologia do material. Como exemplo, Cai et al.[20]
utilizaram esse método que consistiu em dissolver as NP
de ferro em um solução de 2-propanol/água, seguida da
adição de solução de amônia e TEOS e funcionalização das
partículas com um grupo fluorenil (FE3O4@SiO2@Flu),
resultando em partículas de diâmetro médio de 200 nm, que
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23
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foram utilizadas como sorvente na extração em fase sólida
para determinação de 16 hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos em amostras de águas, com recuperações
no intervalo de 96,0 - 106,7 %; Zang et al.[25], além de
prepararem as NP Fe3O4/SiO2 pelo método de Stöber,
introduziram uma camada adicional de sílica mesoporosa
sobre esse material, a fim de obter um sorvente com alta
eficiência de extração. A camada extra foi introduzida
através do método LbL e funcionalizada com C18.
Es’haghi e Esmaeili-Shahri[26] também utilizaram
o método LbL para prepararem NP com múltiplas
camadas porosas, sendo uma de sílica e outra de óxido
de titânio (SiO2/TiO2).
Existem também NP magnéticas com polímeros
molecularmente impressos (molecular imprinted
polymer – MIP). Nesse processo, o núcleo de ferro é
recoberto pela sílica, subsequentemente, grupos vinil
são inseridos na superfície da sílica e o filme de MIP
é formado pela copolimerização dos grupos vinil e do
monômero funcional junto com a molécula modelo[27].
Estas partículas foram usadas para extração efetiva e
determinação de sulfonamidas em aves.
Além das NP magnéticas, também são encontrados
outros tipos de partículas utilizadas como sorventes,
como as, microesferas core-shell de diamante para
extração em fase sólida (solid-phase extraction –SPE).
Essa fase sólida mostrou ser uma excelente alternativa
à sílica, devido a sua maior resistência química, térmica
e mecânica. O preparo consiste em depositar camadas
de diamantes e de polialilamina sobre o núcleo de sílica
empregando o procedimento LbL[28].

1.3. Desempenho cromatográfico das partículas
core-shell

O diferencial das partículas core-shell é a sua
morfologia. A melhora no desempenho cromatográfico
das colunas recheadas com estas partículas está
diretamente relacionada aos seus parâmetros físicos,
como distribuição mais estreita do tamanho de partícula
e maior rapidez na transferência de massa. Para melhor
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entendimento da relação da morfologia destas partículas
com seu excelente desempenho cromatográfico, é
necessário investigar, individualmente, os termos (A, B
e C) da equação de van Deemter (Equação 1) que afetam
a altura equivalente a um prato (H), com a velocidade
linear da fase móvel (u)[12,29].
H =A+

B

υ

+ ( Cs + Cm )υ

		

(1)

1.3.1. Termo A

O termo A, difusão de Eddy, refere-se aos
múltiplos caminhos percorridos pela molécula através
da coluna. Quanto maior esses caminhos, maior a altura
do prato e, como consequência, menor será a eficiência
da coluna. Como solução, se faz a redução do diâmetro
interno da coluna e a diminuição da distribuição do
tamanho de partícula, isto é, partículas com tamanhos
mais uniformes[29]. As partículas core-shell por
apresentarem um distribuição de partícula menor
que as totalmente porosa, além de um núcleo denso,
proporcionam um leito mais homogêneo, o que reduz os
vários caminhos de difusão do analito[12,16]. A influência
desse termo na largura do pico cromatográfico está
representada na Figura 5 A, na qual se pode visualizar
que partículas superficialmente porosas apresentam
menor distribuição de tamanho de partícula, diminuindo
o termo A, resultando em picos mais estreitos, enquanto
que as partículas totalmente porosas (TP) apresentam
menor uniformidade no tamanho de partícula, o que
aumenta o alargamento do pico.

1.3.2. Termo B

O termo B remete a difusão longitudinal do
analito, isto é, a dispersão da banda através da coluna[29].
Esse termo é menor em colunas core-shell devido ao
aumento do volume de ocupação das partículas no
interior da coluna. Em termo de comparação, partículas
totalmente porosas ocupam somente 1/3 de uma coluna
recheada, enquanto que a quantidade ocupada por
partículas core-shell é cerca de 20-30% maior quando
comparada as totalmente porosas[12].
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1.3.3. Termo C

O termo C, transferência de massa do analito, está
relacionado com a velocidade de equilíbrio do analito
entre a FE (Cs) e a FM (Cm)[29]. Todos os fornecedores
de partículas de núcleo fundido, como: Agilent, AMT,
Phenomenex, Supelco, Waters e Thermo Scientific,
afirmam que: a menor região de difusão das partículas
core-shell permite uma transferência de massa mais
rápida, resultando em um menor alargamento de pico e
maior eficiência, sendo essas partículas mais eficientes
que as partículas totalmente porosas sub-2 µm[31]. De
acordo com a Figura 5 B, quando maior a partícula
totalmente porosa, maior é o caminho de difusão do
analito e menor é a velocidade de transferência de massa.
Ao contrário das partículas superficialmente porosas,
que oferecem menor região de difusão, resultando em
picos mais estreitos. Na Figura 5 B pode verificar que as
colunas core-shell de 2,7 µm mostram menor caminho
de difusão, consequentemente, maior velocidade de
difusão e maior eficiência (picos estreitos). As colunas
recheadas com partículas totalmente porosas sub-2 µm,
3 µm e 5 µm comprovam que quanto maior a partícula
com essa tecnologia, menor é a velocidade de difusão e
maior o alargamento do pico.

1.4. Partículas totalmente porosas, core-shell e
monolíticas: uma comparação

As partículas superficialmente porosas propiciam
separações rápidas e podem ser usadas tanto em sistemas
de UHPLC como de HPLC convencional. A maioria
dos sistemas de HPLC opera em pressões abaixo de
6000 psi (400 bar), sendo assim, partículas sub-2
µm são inapropriadas para uso em HPLC, pois estas
operam com pressões da ordem de 10000-12000 psi.
Em contrapartida, colunas recheadas com partículas de
núcleo fundido de 2,7 µm requerem pressão de cerca da
metade das colunas recheadas com partículas totalmente
porosas ≤ 2 µm[32].
Para entender as características das partículas
core-shell será feita uma comparação, em termos de
eficiência e pressão, com as partículas totalmente porosas
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23
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Figura 5. Ilustraçaõ da influência dos termo A e C da equação de van Deemter na largura do pico cromatográfico. A) Influência da distribuição do
tamanho de partículas (Termo A). B) Influência da cinética de difusão do analito em vários tipos de partículas. Adaptado da Phenomenex Inc[30].

de 3-5 µm, ≤ 2 µm e monolíticas, sendo que esta última
também foi desenvolvida com o intuído de garantir
separações mais rápidas, com eficiências aceitáveis.
Lomsadze et al.[33] estudaram, de forma
comparativa, uma coluna recheada com partículas
de núcleo fundido (2,6 µm) e outra com partículas
totalmente porosas (TP) de 3 µm. As colunas recheadas
com FE core-shell apresentaram alta eficiência, fator de
separação adequado e capacidade de operação em altas
vazões de fase móvel sem perda de desempenho, o que
não foi observado com as partículas totalmente porosas
de 3 µm.
O estudo do desempenho das colunas monolíticas
confrontadas com as superficialmente porosas é
importante, pois a morfologia dessas partículas também
é diferenciada. O monolito é um leito contínuo de sílica
porosa, no formato de um bastão ou haste, que apresenta
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23

em sua estrutura uma distribuição de tamanho de poro
bimodal, composta por mesoporos (13 nm) e macroporos
(2 µm) capazes de fornecer alta permeabilidade, o
que também permite separações rápidas e com alta
eficiência[34].
Oláh et al.[35] fizeram um estudo comparativo
entre FE baseadas em partículas core-shell, sub2 µm e monolíticas. Neste estudo, foram avaliadas,
sistematicamente, as separações obtidas por colunas
recheadas com partículas core-shell de 2,6 µm
(Kinetex™); por outro tipo de FE de núcleo fundido
Ascentis Express™; por partículas totalmente porosas
1,7 µm (Waters Acquity BEH) e 1,9 µm (Hypersil
Gold); e por monolitos (Chromolith Fast Gradient). A
coluna Kinetex apresentou melhor resultado em termos
de transferência de massa. As colunas ≤ 2 µm revelaram
resultados similares entre elas, mas um pouco inferiores
às partículas core-shell. A coluna monolítica apresentou
15
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baixa transferência de massa e perda de eficiência com
o aumento da velocidade linear da fase móvel. No geral,
as partículas superficialmente porosas se mostraram
promissoras e ofereceram alta eficiência empregando
eluição isocrática.
Na Figura 6 A está mostrado o comportamento
das FE com diferentes tecnologias e tamanho de
partículas, frente ao aumento linear da fase móvel. A
coluna sub-2 µm exibiu comportamento semelhante
à coluna superficialmente porosa, porém diferente da
coluna recheada com partículas totalmente porosas de 3
µm que apresentou eficiência menor que a das outras.
O grande diferencial das colunas recheadas com
partículas core-shell é que com o aumento da vazão da
fase móvel não ocorre perda de eficiência, somente um
pequeno incremento na pressão do sistema. Gritti[36]
estudou a relação da vazão da fase móvel com a pressão,
que está mostrada na Figura 6 B. As colunas monolíticas
apresentaram menor resistência à passagem da fase
móvel do que as demais colunas, as colunas core-shell
mostraram pressões maiores do que as colunas recheadas
com partículas totalmente porosas de 3 µm, no entanto,
menores que as sub-2 µm.
Apesar das colunas core-shell terem resultado
em pressões maiores que as colunas monolíticas e

totalmente porosas de 3 µm, elas forneceram eficiências
substancialmente maiores que as colunas citadas. Desta
maneira, é mais conveniente usar esse tipo de coluna para
obterem separações mais rápidas e com alta eficiência
cromatográfica em um sistema de HPLC convencional,
descartando a necessidade de adquirir um equipamento
mais caro e com maior custo de manutenção, como o
UHPLC.

1.5. Tipos de fases estacionárias core-shell

Com o sucesso das colunas recheadas com
FE superficialmente porosas, muitos fabricantes se
disponibilizaram a produzi-las em escala comercial.
Atualmente, como pode ser visto na Tabela 1, vários
fabricantes fornecem esse tipo de FE com diversos
tamanho de partícula e diferentes químicas de superfície,
capazes de atender um amplo campo analítico.
Existem muitas FE para serem usadas no modo
reverso (reversed phase-RP), uma vez que a maior
parte das análises em HPLC é feita usando este modo
de separação[12]. Apesar das colunas C18 e C8 serem
as mais utilizadas em cromatografia líquida, elas
apresentam limitação por proporcionarem somente
interações hidrofóbicas, o que dificulta a separação de
compostos de outra natureza[29,34]. Dessa forma, para
aumentar o poder de separação de misturas complexas,

Figura 6. A) Curva de van Deemter para diferentes tipos de partículas. B) Comparação das pressões geradas em colunas recheadas com diferentes
tipos de partículas em função do aumento da vazão da fase móvel. Adaptado da Phenomenex, Inc.[30] e Hayes et al.[12].
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Tabela 1. Fases estacionárias core-shell disponíveis atualmente.

Fornecedor

Denominação da
Coluna

Tamanho de
partícula (µm)

Advenced Material
Technology

Halo/ Halo BioClass

2/2,5/5

Agilent

PoroShell 300/120

2,7/4

Sigma Aldrich

Ascentis Express

2,7/4/5/1,3/1,7/2,6

Phenomex
Termo Scientific
Sunniest
Waters Corporation

Kinetex
Accucore
SunShell
Cortecs

5
2,6
2,1/3/3,6
1,6/2,7

Química da Fase Estacionária
C18, C8, RP-amida, Fenilexil, Pentafluorfenil, CN, HILIC,
PentaHILIC, Protein (C4 e C18), Peptídeo (C18)
C18ec, C8ec, HPH-C18, HPH-C8, Bonus-RP,
HILIC, CN, SB-C18, SB-C8 e SB-Aq
C18, C8, RP-amida, Fenilexil, Pentafluorfenil, CN,
HILIC, PentaHILIC, Peptídeo (C18)
C18, C8, Fenilexil, Pentafluorfenil, HILIC, Bifenil
C18, aQ, RP-MS, HILIC, Fenilexil e Pentafluorfenil
C18, C8, HILIC-amida, Pentafluorfenil
C18, C8, Fenil, C18+ e HILIC

colunas recheadas com FE contendo partículas coreshell de diferentes seletividades tornaram disponíveis
comercialmente, aliando-se as vantagens que estas
partículas apresentam com as das FE fenil, com grupo
polar embutido, pentafluorfenil e àquelas utilizadas
em cromatografia líquida de interação hidrofílica (do
inglês- hydrophilic interaction liquid chromatography
– HILIC), que oferecem múltiplas interações, além das
hidrofóbicas. A característica e aplicação de cada uma
delas encontram-se brevemente descrita a seguir.

As colunas pentafluorfenil (PFF) reúnem em sua
composição, o grupo fenil e átomos de flúor. Além da
interação p-p fornecida pelo anel aromático, há também
o aumento do caráter polar da fase devido a presença
dos átomos de flúor, o que potencializa a separação de
composto polares. As fases PFF são capazes de reterem
melhor compostos aromáticos, aromáticos halogenados
e poliaromáticos do que as FE fenil, devido a formação
mais pronunciada de complexos doador-receptor[37,38].

As FE com grupo polar embutido exibem em sua
composição um grupo polar inserido na cadeia alquila,
como as FE RP-amida, que apresentam o grupo amida
embutido em um grupo C18. A presença do grupo amida
fornece interação do tipo aceptor de ligação de hidrogênio,
com isso retém efetivamente composto com grupos
doadores de ligação de hidrogênio (fenóis, sulfonamidas,
ácidos carboxílicos, entre outros). Além disso, essas fases
são compatíveis com o uso de FM com elevado conteúdo
aquoso, aceitando até 100% de água[29].

As fases HILIC compreendem fases polares
próprias para o modo HILIC. Nesse modo, são
empregadas FE polares e FM menos polares. Essa
modalidade é utilizada para separar compostos polares,
assim como o modo normal, no entanto, a FM é composta
por acetonitrila (algumas vezes, metanol ou acetona)
que está em maior quantidade (80-95%) e água. A alta
polaridade da FE e a presença de água na FM, leva a
formação de uma camada aquosa imobilizada sobre
superfície da FE, o que aumenta a retenção de compostos
polares[25].

As colunas com grupo fenil apresentam em sua
estrutura um anel aromático. A seletividade dessa FE
é diferenciada devido às interações p-p entre a FE
(doador p) e os compostos que aceitam elétrons p que
são aceptores p. O aumento do conteúdo aromático na
FE aumenta a conjugação p-p entre o analito e a FE[29].
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23

Diante da elevada eficiência das colunas coreshell e das diversas químicas de superfícies das mesmas,
é possível obterem separações rápidas, seletivas, com
alto poder de resolução e eficiência.
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2. Aplicações

Neste item, serão discutidos alguns trabalhos nos
quais foram aplicada a tecnologia core-shell como FE
em colunas cromatográficas e como sorvente no preparo
de amostra.

2.1. Fases Estacionárias para HPLC

Preti et al.[39] desenvolveram um método rápido
para determinação de aminas biogênicas em três matrizes
de alimentos de complexidade diferentes, que são:
solução 1 mg/L de 11 aminas biogênicas (metilamina,
etilamina, agmtina, β-feniletilamina, putrescina,
cadaverina, histamina, serotonina, tiramina, espermidina
e espermina), vinho e néctar de abricot, empregando
HPLC com coluna core-shell C18 Kinetex (100 mm x
4,6 mm d.i, dp = 2,6 µm), fabricada pela Phenomenex, Inc.
A separação foi conseguida usando eluição por gradiente
de ACN:H2O, em um tempo de corrida de 13 min, a
uma vazão de 0,6 mL min-1 e temperatura de 50 °C.
Empregou-se um detector UV, no comprimento de onda
de 254 nm, em série com um detector de fluorescência
com ʎexcitação 320 nm e ʎemissão 523 nm.
Os autores verificaram que a nova tecnologia
de coluna core-shell, ao usar solução das 11 aminas
biogênicas, permitiu obter alta reprodutibilidade e
resolução, em um tempo curto de corrida (13 min),
usando uma bomba de HPLC tradicional e consumindo
um volume relativamente pequeno de fase móvel, 7,8
mL, reduzindo custos, diminuindo o impacto ambiental
e atendendo a Química Verde. Os autores verificaram
que comparando com métodos anteriormente publicados
para determinação de um número similar de aminas
biogênicas em vinhos e em produtos de carne, o método
proposto por eles usando coluna core-shell reduziu o
tempo de análise em 60% e o consumo de solvente em
75%, com resultados comparáveis aos fornecidos pelo
uso de colunas recheadas com partículas sub 2 µm.
Eles afirmaram que a alta eficiência das colunas coreshell para moléculas pequenas resultou da combinação
dos parâmetros de difusão longitudinal e coeficiente
de difusão de Eddy reduzidos, além do coeficiente de
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transferência de massas de compostos com massa molar
inferior a 1000 Da ser pequeno ou desprezível.
Os autores não deixaram claro, mas implicaram
que como os cromatógrafos a líquido não foram
projetados para operarem com as colunas desenvolvidas
recentemente, para obterem alta eficiência, alguns
ajustes no equipamento tiveram que ser feitos, como a
substituição de todos os tubos de conexão convencional
por tubos de menor diâmetro e as celas dos detectores por
celas de menores volumes, para melhorar o desempenho
da coluna, de forma a ser semelhante ao fornecido pelas
colunas sub 2 µm. Porém, isto resulta em aumento de
pressão se opondo a uma das grandes vantagens de
colunas core-shell que é o uso de um equipamento
convencional de HPLC, gerando eficiência e rapidez
semelhante às colunas sub 2 µm, porém com pressão
inferior, o que resulta em menor desgaste da coluna e do
instrumento.
Dolzan et al.[40] prepararam uma FE core-shell de
ciclofructano 6 (CF6) quimicamente ligada à sílica de
2,7 µm e compararam com outras duas FE totalmente
porosas (TP) de mesma química de superfície, mas
com tamanhos de partícula diferentes (3 e 5 µm). O
preparo da FE foi conduzido baseado no trabalho de
Qui et al.[41]. Após a obtenção das FE, as mesmas foram
caracterizadas por análise elementar (CHN), cujo valores
são importantes para o entendimento do desempenho da
coluna e também para avaliar a influência da morfologia
das partículas na funcionalização da FE com o agente
sililante. Os conteúdos de carbono obtidos foram de
32,2%, 27,9% e 12,8% na FE totalmente porosa de 5 µm,
de 3 µm e na core-shell de 2,7 µm, respectivamente. A
FE preenchida com sílica superficialmente porosa (SSP)
apresentou um percentual de recobrimento inferior
às colunas TP, esses dados eram esperados devido ao
menor volume da camada porosa. Espera-se também que
um filme monomérico menos denso leve a uma rápida
transferência de massa, gerando maior eficiência de
coluna.
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As três colunas utilizadas foram de mesma
dimensão (150 mm x 4,6 d.i). Todas as separações foram
conduzidas em um sistema de HPLC, com volume de
injeção de 0,5 µL e temperatura de 30 °C. A comparação
das três colunas foi feita em dois modos de separação,
HILIC e fase normal (FN).

tanto em eficiência como em tempo de análise sem perda
de seletividade. As curvas de van Deemter mostraram que
as colunas SSP exibiram vazões ótimas mais elevadas
que as colunas TP de 3,0 e 5 µm. O ganho de eficiência
no modo HILIC usando colunas SSP é atribuído ao
melhor recheio da coluna que reduz a difusão de Eddy.

As FE CF6 de SSP e TP foram empregadas na
separação de 3 compostos polares (uracila, adenosina
e citosina) no modo HILIC (Figura 7). As três colunas
apresentaram ótima separação dos três compostos e
resolução adequada entre os compostos analisados. A
eficiência cromatográfica, calculada para o pico da citosina,
foi maior para a FE de SSP 2,7 µm (25200 N/m) do que para
as FE TP de 3 µm (19100 N/m) e de 5 µm (10900 N/m).
O tempo de eluição desses compostos nas duas colunas
totalmente porosas (~ 6 min) foram semelhantes, entretanto,
maior que na coluna de SSP (4 min). A menor região de
difusão do analito na partícula core-shell diminuiu o tempo
de análise e resultou em maior eficiência.

Entretanto, ao comparar a altura de prato
para os mesmos compostos estudados empregando
a cromatografia em fase normal, as eficiências
cromatográficas obtidas foram maiores que no modo
HILIC. Isto pode ser explicado pela maior interação do
composto polar com a camada de água que recobre a
FE no modo HILIC, o que acarreta em transferência de
massa mais lenta e, consequentemente, menor eficiência
cromatográfica. Apesar disso, o desemprenho no modo
HILIC ainda é considerado adequado, pois o ganho de
eficiência em FN não foi tão significativo e, não se pode
esquecer as vantagens da HILIC em relação a FN, que
são: FM menos tóxicas, equilíbrio mais rápido quando
se muda a seletividade da FM, possibilidade de emprego
de eluição por gradiente e uso de água como solvente de
FM.

Os autores indicaram que as FE de SSP operando
no modo HILIC mostraram vantagens em relação as TP

Figura 7. Cromatogramas no modo HILIC da separação de 3 nucleosídeos em 3 colunas do tipo CF6 recheadas com diferentes tipos de partículas.
Condições cromatográficas: dimensão da coluna (150 mm x 4,6 d.i); volume de injeção: 0,5 µL; FM: ACN:25 mmol/L NH4Ac (75:25, v/v);
vazão: 0,75 mL/min; temperatura: 30 °C; detecção UV ʎ=254 nm. Adaptado de Dolzan et al.[40].
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2.2. Fase Extratora
[42]

Guo et al. prepararam NP de Fe3O4 recobertas
com sílica e funcionalizada com C18, resultando em
NP magnéticas Fe3O4@SiO2-C18. Estas partículas com
propriedades magnéticas foram utilizadas para extração
e determinação de 4 ésteres ftalatos [(dibutilftalato,
dipentilftalato, dicicloexilftalato e di-(2-etil ftalato)] em
água e em infusão de ervas chinesas.
As NP de ferro foram preparadas de acordo com
o método de coprecipitação. O material final, Fe3O4@
SiO2, foi lavado com água, etanol e liofilizado, ao invés
de seco em estufa a vácuo. A liofilização foi utilizada
para fornecer uma suspensão de NP mais estável, sem a
formação de agregados, como pode ser visto na Figura 8.
O mecanismo de extração baseou-se em interações
hidrofóbicas do grupo C-18 do Fe3O4@SiO2-C18 com
os ésteres ftalatos. Para obter melhor eficiência de
extração os autores otimizaram, de forma univariada,
vários parâmetros que afetam a extração, como massa de

sorvente, pH, força iônica, solvente de eluição, tempo de
extração e volume da amostra.
Os estudos de recuperação, feitos pelos autores,
mostraram intervalos de recuperação de 87,4 - 104,0 %
para as amostras de água fortificada com os ésteres de
ftalatos a 100 ng/mL e de 78,3 a 105,2 % em infusão de
ervas. Boas recuperações dos ésteres de ftalatos em água
foram obtidas após uso de Fe3O4@SiO2-C18 por pelo
menos cinco vezes consecutivas.
Os autores também fizeram uma comparação do
sorvente preparado por eles e aplicado na extração de
ésteres de ftalatos em infusão de ervas chinesas com
os sorventes preparados por outros dois autores, que
também fizeram a extração de ésteres de ftalatos, porém
usando a matriz água, como mostrado na Tabela 2.
Analisando a Tabela 2, verifica que o limite de detecção
obtido por Guo et al.[42] foi adequado, porém superior ao
conseguido com os sorventes Fe3O4@SiO2-C18 baseado
em bário e em quitosana, entretanto, a quantidade de
sorvente e o volume de amostra empregados foram bem
inferiores, assim como o tempo de extração.
O uso de NP Fe3O4@SiO2 funcionalizada com
agente sililante mais polar (ou/e que apresente carga na
superfície) poderá auxiliar na dispersão da fase extratora
sobre a matriz, melhorando a eficiência de extração,
dependo da natureza do analito.

3. Considerações Finais
Figura 8. Ilustração que mostra a dispersão em meio aquoso da NP
Fe3O4@SiO2-C18 obtida pela tecnologia (a) liofilização e (b) secagem
a vácuo.

Atualmente, as partículas core-shell e, particular
mente, as NP têm ganhado muita atenção em diversos
campos da ciência com ampla aplicabilidade. Em
cromatografia líquida, esses materiais são aplicados em

Tabela 2. Comparação entre sorventes Fe3O4@SiO2-C18. Adaptado de Guo et al.[42].
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Sorvente

Quantidade de
sorvente (mg)

Tempo de
extração (min)

Volume de
amostra (mL)

LOD
(ng/mL)

F3O4@C18 baseado em bário
Fe3O4@SiO2-C18 em quitosana
Guo et al.[42]

100
100
2

30
20
10

500
500
20

0,019-0,059
0,012-0,030
1,10-1,89
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escala micrométrica (1,3-5 µm) e são feitos, na maior
parte, de sílica (tanto o núcleo quanto a camada).
O método mais utilizado para preparar as FE coreshell é o LbL que acende a dúvida de quão reprodutivas
são as colunas de SSP, pois a repetição do procedimento
para obtenção da espessura da camada interfere na
reprodutibilidade da FE.
Técnicas em que a camada superficialmente
porosa é adquirida em uma única etapa são desejáveis.
O método de coacervação otimizado por Chen e
Wei[18] se mostrou ideal para o preparo dessas fases. A
comprovação do sucesso deste método está no seu uso
na preparação das colunas Poroshell 120, fabricadas pela
Agilent.
O método SoS, também considerado de única
etapa, não teve sucesso, pois as nanoesferas na superfície
do núcleo exibem tamanho de poros inadequados, o que
leva a baixa transferência de massa de analitos de massa
molar pequena. Entretanto, os espaços vazios entre as
esferas são ideais para análise de macromoléculas.
A morfologia das FE core-shell é responsável pelo
seu ótimo desempenho cromatográfico. A uniformidade
do tamanho de partícula é atribuída ao método de Stöber,
pois a otimização do tipo de solvente e quantidade de
solução de amônia influenciam na cinética de formação
das partículas, e, consequentemente, na distribuição
de tamanho de partícula. O leito homogêneo e denso
favorece a diminuição do termo A da curva de van
Deemter. A pequena extensão da camada porosa também
é responsável pela alta velocidade de transferência de
massa.
Resumidamente, as colunas core-shell podem
apresentar as seguintes vantagens: menor tempo de
análise, alta eficiência e resolução, maior capacidade de
pico, melhor detectabilidade, sem aumento significativo
da pressão do sistema. Entretanto, alguns ajustes no
equipamento de HPLC convencional são necessários para
que estas vantagens sejam alcançadas. Estes são: uso de
injetor com menor volume (quando não disponível um
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23
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injetor automático), redução do diâmetro das tubulações
(para 0,12 mm ou 0,17 mm), redução do comprimento
das tubulações (para evitar excesso de volume morto)
e uso de cela do detector com volumes menores (celas
convencionais de HPLC são maiores que 10 µL, é
necessária a substituição por celas de volumes menores
que 3 µL, dependendo do d.i. da coluna). A melhora nos
termos da equação de van Deemter possibilita o emprego
de altas vazões sem a perda de resolução, contudo, os
ajustes requeridos no equipamento de HPLC leva a um
aumento na pressão do sistema, o que se opõe à grande
vantagem das colunas core-shell.
Embora o volume total da camada porosa
nestas colunas seja menor pela presença do núcleo
sólido, a diminuição, geralmente pequena, na retenção
e na capacidade de carregamento não é problemática.
Isto pode ser constatado pelo uso, atualmente, destas
partículas em cromatografia preparativa. Entretanto, a
produtividade das partículas core-shell é baixa, devido às
numerosas etapas de centrifugação que são necessárias
para remover espécies extras e fracamente ligadas em
cada ciclo do recobrimento, para evitar agregação da
partícula. Portanto, pesquisas têm que continuar sendo
realizadas para otimizar os métodos de preparação.
Hoje, com a evolução dessas partículas, há uma
quantidade significativa de fornecedores desse tipo
de colunas e com uma ampla variedade de química de
superfície. O emprego no modo HILIC vem crescendo
devido ao uso dos mesmos solventes do modo reverso
na fase móvel, mas com seletividade similar ao modo
normal. A combinação das vantagens desse modo de
separação com a morfologia da coluna core-shell se
mostraram favoráveis para separação de compostos
polares, isto é, análise com alta eficiência de separação e
tempo de análise adequado.
A tecnologia core-shell também é empregada no
preparo de amostra na técnica de extração MSPE. Os
procedimentos utilizados para a preparação dessas NP
são os mesmos das microesferas core-shell, no entanto,
envolve a combinação de dois ou mais materiais, o
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que aumenta a complexidade dos mesmos. As NP de
MSPE apresentam alta eficiência de extração, fatores de
concentração elevados e baixo custo.
A técnica de MSPE tem como vantagem o uso
de um campo magnético externo para retirada da fase
extratora do meio. Para que essa técnica apresente um
desempenho aceitável, a NP produzida deve ter alta
área superficial e capacidade de se dispersar no meio
sem formar agregados. Para que o material dispersado
ofereça estabilidade no meio de dispersão, estudos como,
quantidade de sorvente, influência do pH e força iônica,
são indispensáveis.

Como se constatou há poucas desvantagens
atribuídas às aplicações das partículas core-shell e elas
podem ser consideradas superiores as totalmente porosas
de 3 ou 5 µm e fortes concorrentes às partículas totalmente
porosas sub-2 µm do ponto de vista cromatográfico.
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Resumen

Los metabolitos secundarios volátiles de Satureja viminea L. se aislaron por diferentes
técnicas, i.e., hidrodestilación asistida por microondas (MWHD), destilación-extracción
simultánea con solvente (SDE), extracción con fluido supercrítico (SFE-CO2), y
microextracción en fase sólida de espacio de cabeza (HS-SPME). La identificación
de los componentes se realizó por GC-MS y su cuantificación por GC-FID, usando
n-tetradecano como estándar interno (Istd). Los monoterpenos oxigenados p-ment3-en-8-ol (51,2%) y pulegona (17,8%) fueron los compuestos mayoritarios del aceite
esencial, mientras que en los extractos, obtenidos por SDE y SFE-CO2, el componente
mayoritario, p-ment-3-en-8-ol, alcanzó 58.0% y 38.9%, respectivamente. En la
fracción volátil de la planta, aislada por HS-SPME, predominaron p-ment-3-en-8-ol
(46,2%), pulegona (11,2%) y pulegol (5,9%). La actividad antioxidante del aceite
esencial, determinada por diferentes métodos (ensayos ORAC, ABTS+• y monitoreo
de la peroxidación lipídica), en general, fue más baja que la de las sustancias de
referencia, i.e., α-tocoferol (vitamina E) y 2,6-di-tert-butil-4-metilfenol (BHT), excepto
la determinada por el ensayo ORAC, cuyo valor (1060 ± 16 mmol Trolox®/g sustancia)
era casi dos veces más alto que la de las sustancias de referencia (vitamina E o BHT).
Palabras clave: Satureja viminea L., aceite esencial, MWHD, SDE, SFE-CO2, HS-SPME,
GC/FID, GC/MS, actividad antioxidante.
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Abstract

Volatile secondary metabolites from Satureja viminea L were extracted by microwave-assisted hydro-distillation, supercritical fluid (SFECO2) extraction, simultaneous distillation-solvent extraction (SDE), and headspace solid-phase micro-extraction (HS-SPME). Component
identification was based on data from gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) and their quantification employed
gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID), with n-tetradecane as internal standard. The oxygenated monoterpenes
p-menth-3-en-8-ol (51,2%) and pulegone (17,8%) were the main components of the essential oil. In the extracts obtained by SDE and SFECO2 the major component, p-menth-3-en-8-ol was found at 58,0% and 38,9% abundances, respectively. The composition of the volatile
fraction isolated with HS-SPME was dominated by p-menth-3-en-8-ol (46,2%), pulegone (11,2%), and pulegol (5,9%). The antioxidant
activity of the essential oil determined by different methods (ORAC, ABTS+• and lipid peroxidation monitoring) was lower than those of
the reference substances α-tocopherol (vitamin E) and 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT), except for that determined with the ORAC
assay (1060±16 mmol Trolox®/g substance), which were almost twice those of the reference substances (vitamin E or BHT).
Keywords: Satureja viminea L., essential oil, MWHD, SDE, SFE, HS-SPME, GC/FID, GC/MS, antioxidant activity.

1. Introducción

Las plantas del género Satureja (Familia
Lamiaceae), son hierbas o arbustos principalmente
aromáticos de muy diverso hábito, conformado por 30
especies ampliamente distribuidas en Europa, Asia,
África y las Américas. Epling y Játiva[1] llevaron a cabo
una revisión extensa sobre este género en América del
Sur, en la que destacaron la presencia de plantas en
Perú, Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia, Argentina y
Colombia. Sin embargo, en su publicación, no figura
Satureja viminea L., en ningún país de América del
Sur, lo que evidencia, que aún falta investigación más
completa sobre la distribución geográfica de Satureja
viminea L.en América.
Gran parte de plantas del género Satureja son
hierbas aromáticas, que se utilizan como condimento y
en medicina folclórica, por lo que se encuentra mucha
información sobre la composición química de sus aceites
esenciales. Más de 50 especies han sido reportadas[2]
y, según la naturaleza química de sus componentes
mayoritarios, los aceites esenciales de este género
se pueden dividir en tres grupos. Los aceites, ricos en
monoterpenos aromáticos como carvacrol, timol y
p-cimeno, pertenecen al Grupo I; aquellos, en los cuales
abundan los monoterpenos oxigenados como mentona,
iso-mentona, pulegona y piperitona, constituyen el
Grupo II, y los aceites esenciales de Satureja spp.,
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ricos en monoterpenos y sesquiterpenos como limoneno,
cariofileno y germacreno, respectivamente, forman
el Grupo III. Sin embargo, existen excepciones, pues
las plantas como S. atropatana, S. mutica, S. obovata,
S. cuneifolia, entre otras, según la composición de
sus aceites esenciales, pueden pertenecer a más de un
grupo[3,4].
Aunque la composición de un aceite esencial
depende del estado ontogénico de la planta, el lugar de
su origen, el periodo de colecta, la parte de la planta
utilizada, etc., en general, se ha observado en muchos
estudios, que plantas del género Satureja procedentes de
la región Mediterránea pertenecen al Grupo I, y especies
cultivadas en el Sur y Centro América pertenecen al
Grupo II[2]. Dentro de este género, la especie S. viminea
L. es muy popular debido a su agradable olor a menta y
a su uso medicinal. Aunque no se encuentran reportes
científicos sobre su origen, se sabe, que es abundante y
muy conocida en Jamaica, Cuba, la Española y Costa
Rica, donde constituye, después de la manzanilla
(Matricaria recutita), la infusión de menta con mayor
popularidad. En los Estados Unidos, se conoce con el
nombre de “Menta de Jamaica”. Es un arbusto perenne
aromático que puede crecer de hasta 4 m de altura, con un
tallo leñoso en la parte inferior, hojas opuestas simples,
flores pequeñas de 3 a 10 mm de largo[5].
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El olor aromático de las hojas de especies de
Satureja spp., producto de la presencia de aceites
esenciales, desde la década de los 80, despertó el interés
científico por determinar la composición química de sus
aceites y la taxonomía. En 1983, cuando la planta era
conocida como “Mentha sp.”, se identificó en su aceite
esencial la pulegona como uno de los componentes
principales, acompañada de un terpeno, que tiene en
su esqueleto un doble enlace y un alcohol terciario,
que podría ser el p-menta-3-en-8-ol[5]. La planta fue
clasificada como S. viminea L.
Posteriormente, en el año 2000, se publicaron dos
estudios sobre la composición química del aceite esencial
de S. viminea L. Vila y colaboradores[6] identificaron 40
componentes que representan el 94% del aceite esencial;
el p-menta-3-en-8-ol (40%) y la pulegona (35.3%)
fueron los componentes principales. Los monoterpenos
oxigenados representaron el grupo mayoritario (77,6%).
Tucker y colaboradores[7] identificaron 31 componentes,
de los cuales el p-menta-3-en-8-ol (48,3%) y la pulegona
(14,4%) también fueron los compuestos principales.
A pesar de todos los beneficios atribuidos a
esta planta, existe un solo estudio sobre la actividad
farmacológica de su aceite esencial[8]. En este estudio,
se observó un efecto analgésico de la administración oral
del aceite esencial de S. viminea, que se comparó con el
observado con la indometacina; en otro ensayo, el aceite
esencial inhibió el tránsito intestinal y el vaciamiento
gástrico; la LD50 del aceite esencial de S. viminea alcanzó
556,8 mg /kg[8].

2. Materiales y Métodos
2.1. Material vegetal

La planta Satureja viminea L. (Familia
Lamiaceae) se cultivó en parcelas experimentales
ubicadas en el Complejo Agroindustrial Piloto del
CENIVAM (N 07°08,442; WO 73°06,960; 977 msnm),
en la Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga,
Santander, Colombia). La caracterización taxonómica
de la planta se realizó por el botánico Dr. José Luis
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):25-39
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Fernández-Alonso del Instituto de Ciencias Naturales
de la Universidad Nacional de Colombia (COL. Bogotá,
Colombia). Un espécimen de la planta quedó registrado
en el Herbario Nacional de Colombia con el número de
voucher COL566449.

2.2. Obtención del aceite esencial

La extracción del aceite esencial de Satureja
viminea L. se llevó a cabo mediante hidrodestilación
asistida por radiación de microondas en un equipo de
destilación tipo Clevenger[9] adaptado a un sistema de
calentamiento, en un horno de microondas doméstico
Samsung MS-1242zk, con potencia de salida de 1600
W y frecuencia de radiación de 2,4 GHz. Hojas y tallos
de S. viminea L. (210 g) suspendidos en agua (300 mL)
se colocaron en un balón de 2 L, que se conectó a un
equipo de vidrio, tipo Clevenger, con un reservorio de
destilación Dean-Stark. La muestra vegetal se calentó
por irradiación de microondas durante 45 min (3x15
min, consecutivos). El aceite esencial obtenido se secó
con sulfato de sodio anhidro, se pesó y se almacenó
en un frasco color ámbar, a una temperatura de 4 ºC.
Con el fin de comparar los rendimientos de aceites, se
usaron plantas tanto frescas, como secadas a temperatura
ambiente o en horno a 50 ºC. Todas las extracciones se
hicieron por triplicado.

2.3. Obtención de extractos
2.3.1. Destilación-extracción simultánea con
solvente

SDE se llevó a cabo, según la metodología
descrita por Stashenko et al.[10], en un equipo a microescala para solventes de alta densidad, diseñado por
Godefroot y colaboradores[11]. Se empleó material
vegetal seco (2,5 g), finamente picado, y se le adicionó
agua destilada (15 mL); la duración de la extracción fue
de 2 h. Diclorometano (grado HPLC) fue el solvente de
extracción. El extracto se concentró bajo corriente de
nitrógeno, se le adicionó n- tetradecano (Istd, 1 μL), se
aforó con diclorometano a 1 mL, y se guardó (4 °C) en
un frasco color ámbar para su posterior análisis.
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2.3.2. Extracción con fluido supercrítico

La obtención del extracto de la planta S. viminea
L. con CO2 en estado supercrítico (SFE-CO2) se realizó
siguiendo la metodología descrita por Stashenko et al.[9].
Brevemente, en un extractor Soxhlet de alta presión (J&W
Scientific, Folsom, CA, EE.UU.), se colocó material
vegetal seco (2 g), se introdujo el extractor Soxhlet
dentro de una cámara de acero inoxidable, se llenó con
hielo seco comercial (500 g), se cerró herméticamente
y se introdujo en un baño de temperatura controlada
(40-50 ºC); la extracción se llevó a cabo durante 2 h,
contadas a partir de cuando el manómetro indicara una
presión interna de 1050-1100 psi. Al extracto obtenido
se le adicionó n- tetradecano (Istd, 1 μL), se aforó con
diclorometano a 1 mL, y se guardó en un frasco color
ámbar (4 °C) para su posterior análisis cromatográfico.

2.4. Obtención de la fracción volátil

La técnica HS-SPME se realizó, según lo
indicado por Stashenko et al.[12], con una fibra de
poli(dimetilsiloxano)-divinilbenceno, PDMS/DVB (65
μm de espesor; Supelco-Sigma-Aldrich, Milwaukee,
Wisconsin, EE.UU.). Planta fresca (1,30 g) picada
finamente, se colocó en un frasco (12 mL) provisto de
una tapa con sello de caucho/teflón. El frasco se sometió
a un pre-equilibrio térmico a 60 ºC durante 10 min; luego,
la fibra se expuso al espacio de cabeza del frasco por 30
min. La selección de este tiempo se basó en experimentos
preliminares y estudios previos. La fibra fue removida
después de este tiempo y los compuestos volátiles se
desorbieron térmicamente en el puerto de inyección de
un cromatógrafo de gases, a 250 ºC, durante 5 min.

2.5. Análisis cromatográfico
2.5.1. Análisis de muestras por GC-MS

Las muestras se analizaron en un equipo Agilent
Technologies 6890N Series Network System (Palo Alto,
California, EE.UU), acoplado a un detector selectivo de
masas Agilent Technologies MSD 5975 Inert XL. Se
utilizaron una columna capilar, DB-5MS, de 60 m x 0,25
mm (d.i.) x 0,25 μm (df), con fase estacionaria apolar de
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5%-fenil-poli (dimetilsiloxano), y una columna capilar,
DB-WAX, de 60 m x 0,25 mm (d.i.) x 0,25 μm (df), con
fase estacionaria polar de poli (etilenglicol). Se utilizó
helio como gas de arrastre (99,995% gas AP, Linde,
Bucaramanga, Colombia), con un flujo volumétrico
constante de 1 mL/min. La temperatura del horno se
programó de 45 °C (5 min) hasta 150 °C (3 min) a 3 °C/
min, luego, hasta 220 °C (5 min), a 4 °C/min. Cuando
se utilizó la columna apolar, se agregó una etapa de
calentamiento final a 10°C min-1 hasta 275 °C (15 min).
La temperatura del inyector se mantuvo a 250 °C, se usó
la relación split 1:30.
Los espectros de masas se obtuvieron por impacto
de electrones (EI) con energía de 70 eV. Las temperaturas
de la cámara de ionización y de la línea de transferencia
permanecieron a 230 y 285 ºC, respectivamente. Los
espectros de masas, corrientes iónicas totales (TIC) y
del ion extraído (EIC) se obtuvieron con un analizador
cuadrupolar, por medio de barrido automático de
radiofrecuencia (full scan) en el rango de masas de m/z
40-350 (5,5 espectros/s). Los componentes de los aceites
esenciales se identificaron por comparación de sus
espectros de masas, obtenidos por GC-MS, e índices de
retención lineales (LRI) en dos columnas, polar y apolar,
calculados con base en la serie homóloga de n-alcanos C9C25 (Sigma-Aldrich, Milwaukee, Wisconsin, EE.UU.) y
comparados con los de diferentes bases de espectros de
masas (NIST 2014 y Wiley 2008) y datos de literatura
científica[13-16]. Para la identificación confirmatoria
de componentes en aceites esenciales, extractos o
fracciones volátiles, se usaron las siguientes sustanciaspatrón, adquiridas a Sigma-Aldrich (Milwaukee,
Wisconsin, EE.UU.), a saber: acetato de geranilo (98%),
aromadendreno (97%), benzoato de bencilo, β-cariofileno
(98,5%), 1,8-cineol (99%), p-cimeno (99%), α-copaeno
(90%), trans, trans-farnesol (96%), geraniol (98%),
hexanal (98%), α-humuleno (96%), linalool (97%), (R)(+)-limoneno (97%), mentol (99%), (+)-mentona (98,5%),
trans-nerolidol (85%), óxido de cariofileno (95%),
α-pineno (98%), PFPH (pentaflúorfenilhidracina, 98%).
Todos los solventes empleados fueron grado HPLC.
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2.5.2. Análisis de muestras por GC-FID
La cuantificación de los metabolitos secundarios
volátiles presentes en S. viminea, se realizó utilizando
un cromatógrafo de gases Agilent Technologies 7890A
(AT, Palo Alto, California, EE.UU.), equipado con un
detector de ionización en llama (FID, 250 °C), un puerto
de inyección split/splitless (250 °C, relación split 1:30,
volumen de inyección de 1 µL), y un sistema automático
de inyección Agilent 7683 B (AT, Palo Alto, California,
EE.UU.). La separación de los componentes se realizó en
dos columnas, apolar y polar, de características idénticas
a las descritas para el análisis GC-MS. El gas de arrastre,
su flujo, y la programación de temperatura del horno
fueron iguales a los utilizados para el análisis GC-MS.

2.6. Determinación de la capacidad antioxidante
del aceite esencial
2.6.1. Prueba de decoloración del radical ABTS+•
La capacidad antioxidante se determinó
por el método del ABTS [ácido 2,2’-azino-bis
(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico][17]. La solución de
ABTS+• se preparó por reacción de ABTS (7 mM) y
persulfato de potasio (2.45 mM), y dejada en reposo,
en oscuridad por 24 h a 4 ºC. A partir de esta solución
inicial, se preparó otra de trabajo de absorbancia 0,710
± 0,003. Posteriormente, en una placa de 96 pozos, se
adicionaron 10 µL de una solución del aceite esencial
de concentración 1000 ppm y 190 µL de la solución
de ABTS+•. Después, se midió la absorbancia a λ=734
nm en un lector de microplacas Modulus TM II (Turner
Biosystems Inc., Sunnyvale, California, EE.UU.),
equipado con módulos de absorbancia (UV-Vis) y
fluorescencia. El mismo procedimiento se utilizó para
las sustancias de referencia 2,6-di-tert-butil-4-metilfenol
(BHT) y α-tocoferol (vitamina E), obtenidos de
Sigma-Aldrich (Milwaukee, Wisconsin, EE.UU.). Los
resultados se expresaron como µmoles de equivalentes
de Trolox® (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman2-carboxílico) por g de sustancia. Todos los ensayos se
realizaron por triplicado.
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2.6.2. Prueba de capacidad de absorción del
oxígeno radical

Se utilizó la medición de la capacidad de
absorción del radical oxígeno (ORAC)[18,19]. A una
placa de 96 pozos, se agregó aceite esencial (25 µL)
y se completó el volumen (200 µL) con buffer fosfato
de potasio (75 mM, pH 7,4). Una alícuota (25 µL) de
cada pozo se transfirió a una nueva placa, se adicionó
fluoresceína (8,16x10-5 mM, 50 µL), se incubó por 30
min, se agregó AAPH [dihidrocloruro de 2,2’-azobis (2-amidino-propano), 25 µL, 153 mM en buffer
fosfato], y se registró la fluorescencia de la fluoresceína
en función del tiempo (lector de microplacas Modulus
TM II (Turner Biosystems Inc., Sunnyvale, California,
EE.UU.). El grado de protección antioxidante se midió
como el cambio en el área bajo la curva de la intensidad de
fluorescencia respecto al tiempo con y sin el antioxidante
bajo estudio. Los resultados se expresaron como µmol
de equivalentes de Trolox® por g de sustancia. El mismo
procedimiento se aplicó a las sustancias de referencia
BHT y α-tocoferol. Los experimentos se hicieron por
triplicado.

2.6.3. Peroxidación lipídica con muestreo por
microextracción en fase sólida

Se utilizó la medición del hexanal, un producto
final de la oxidación lipídica, como herramienta para
supervisar el efecto protector impartido por la sustancia
bajo ensayo, a una matriz lipídica (se usó aceite de girasol
adquirido en el mercado local), sometida a radiación UVA
(24 h, 25 °C). En el procedimiento se empleó la técnica
de micro-extracción en fase sólida con derivación directa
(con pentaflúorfenilhidracina, PFPH) sobre la fibra, para
muestrear el hexanal en la fase vapor, según la metodología
descrita por Stashenko y colaboradores[20-23], usando
cromatografía de gases acoplada al sistema de detección
con captura de electrones (ECD-63Ni, 280 °C, gas auxiliar
argón/metano en relación 9:1, 5 mL/min, en una columna
DB-5 de 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm). Las mediciones se
realizaron por triplicado. El grado de protección (GP, %)
de las muestras en el sistema lipídico (aceite de girasol), se
calculó utilizando la siguiente ecuación:
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no se han encontrado publicados valores de estas
propiedades para aceites de S. viminea de otros orígenes.

(A – A X ) 

GP,% = 100 × 0
 [1]
A0



• A0: Área cromatográfica del pico de hexanal (C6PFPH) medida en el sistema lipídico sometido a
radiación UV, sin antioxidante.
• Ax: Área cromatográfica del pico del hexanal (C6PFPH) medida en el sistema lipídico sometido a
radiación UV, con antioxidante.

2.7. Determinación de las propiedades
fisicoquímicas del aceite esencial de S. viminea

Se determinaron las siguientes propiedades,
según la metodología descrita en diferentes normas ISO,
a saber: punto de congelación (ISO 1041, 1973)[24], índice
de refracción (ISO 280, 1998)[25], densidad relativa (ISO
279, 1998)[26], humedad (ISO 11021, 1999)[27], rotación
óptica (ISO 592, 1998)[28], índice de acidez (ISO 1242,
1999)[29], solubilidad en etanol (ISO 875, 1999)[30] y
punto de inflamación (ISO 11018, 1997)[31].

3. Resultados y Discusión
3.1. Obtención del aceite esencial

El aceite esencial de S. viminea, obtenido por
MWHD, presentó un olor intenso a menta y un color
ligeramente amarillo; sus características físico-químicas
están resumidas en la Tabla 1. En la literatura científica

El rendimiento del aceite esencial, obtenido por
MWHD (n=3), fue de 0,90±0,09%, cuando el aceite
se extrajo de la planta fresca; para la planta secada a
la sombra el rendimiento del aceite esencial fue de
2,20±0,06%, y 2,10±0,03%, cuando la planta se secó en
un horno (50 °C). A escala de laboratorio, se observó
que la hidrodestilación asistida por microondas fue más
eficiente, comparada con los rendimientos y tiempos de
extracción reportados por Vila et al.[6] y Tucker et al.[7],
quienes obtuvieron el aceite esencial por hidrodestilación
convencional a partir de la planta fresca. En la presente
investigación, se observó que el rendimiento del aceite fue
más alto, cuando se usó la planta secada a la sombra. Es
de resaltar, que las composiciones químicas de los aceites
esenciales, obtenidos por MWHD de plantas frescas o
secas, no se diferenciaron mucho, solo se observaron
unos pequeños cambios en cantidades relativas (%) de
algunos componentes. Asekun et al.[32] encontraron que el
aceite esencial obtenido de la Mentha longifolia, luego de
secado en horno (40 °C), no poseía cantidades detectables
de pulegona, que normalmente es el componente
mayoritario. Sin embargo, en este trabajo, no se observó
el mismo efecto. La cantidad relativa de pulegona fue la
misma (ca. 17,1%) en los aceites obtenidos de material
vegetal secado en horno o a la sombra, y un poco más alta
en el aceite aislado de la planta fresca (17,8%).

Tabla 1. Propiedades físico-químicas (ficha técnica) del aceite esencial de Satureja viminea (Labiatae), cultivada en Colombia.

Propiedad físico-química/prueba

Valor*

Aspecto general

Líquido traslúcido, ligeramente
amarillo, olor a menta

Norma

Punto de congelación
Índice de refracción a 20 °C
Densidad relativa a 20 °C
Rotación óptica
Humedad
Índice de acidez
Punto de inflamación
Solubilidad en etanol

Inferior a -20 °C
1,481
0,923
+56,8
1,22%
6,0
78 °C
Soluble en todos volúmenes ensayados

ISO 1041 (1973)
ISO 280 (1998)
ISO 279 (1998)
ISO 11021 (1999)
ISO 592 (1998)
ISO 1242 (1999)
ISO 11018 (1997)
ISO 875 (1999)

*Cada prueba se realizó por triplicado, se reportan valores promedio.
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3.2. Identificación de los metabolitos volátiles

esencial, extractos y fracción volátil, obtenidos de
plantas frescas, junto con sus cantidades relativas (%
promedio, n = 3), y los índices de retención lineales
(LRI), obtenidos en ambas columnas, polar (DB-WAX,
60 m) y apolar (DB-5MS, 60 m).

La Figura 1 muestra el perfil cromatográfico de
metabolitos secundarios volátiles aislados por MWHD
de hojas y tallos frescos de S. viminea. En la Tabla 2,
se registran los compuestos identificados en el aceite

Figura 1. Cromatograma (TIC) del aceite esencial de Satureja viminea (Labiatae), cultivada en Colombia. Columna DB-5MS (60 m), split 1:30. La
identificación de componentes y su cantidad relativa (%) aparecen en la Tabla 2.
Tabla 2. Metabolitos secundarios aislados por diferentes técnicas de extracción de Satureja viminea (Labiatae), cultivada en Colombia.

N°
Fig.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Compuesto

Familia

α-Pineno

HM
HM
HM
CO
CO
HM
HM
MO
HM

Sabineno
β-Pineno
3-Metil-ciclohex-2-en-1-ona
Octan-3-ol
p -Cimeno
Limoneno
1,8-Cineol
p-Menta-3,8-dieno
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LRI
DB-5
936
974
978
980
993
1024
1031
1032
1072

Cantidad relativa, %

DB-WAX MWHD
1025
1123
1110
1312
1390
1270
1199
1212
1270

0,16
0,14
0,16
0,05
0,03
0,11
0,47
0,12
1,89

SDE

SFE

SPME

Modo de
identificación

0,22
0,29
0,36
0,04
0,03
0,16
0,84
0,21
3,05

0,01
0,02
0,01
tr
tr
0,02
0,32
0,10
2,86

0,88
0,41
0,45
0,09
0,08
0,29
0,59
0,31
3,56

a,b,c
a,b
a,b
a,b
a,b,c
a,b,c
a,b,c
a,b,c
a,b
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Tabla 2. Metabolitos secundarios aislados por diferentes técnicas de extracción de Satureja viminea (Labiatae), cultivada en Colombia.

N°
Fig.1

Compuesto

Familia

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

p-Menta-2,4(8)-dieno
Linalol
p-Ment-3-en-8-ol
Mentona
iso-Pulegol
iso-Mentona
iso-Mentol
α-Terpineol
Mirtenol
Pulegol
Pulegona
Geraniol
Piperitona
Acetato de pulegilo
Acetato de mirtenilo
2-Epoxi-p-ment-8-eno
Piperitenona
Acetato de geranilo
α-Copaeno
β-Burboneno
8-Hidroxi-ment-3-en-2-ona
α-Gurjuneno
β-Cariofileno
α-Humuleno
Aromadendreno
Germacreno D
Biciclogermacreno
δ-Cadineno
trans-Nerolidol
Espatulenol
Óxido de cariofileno
Isospatulenol
α-Cadinol
cis,cis-Farnesol
C15H24O, M+. 220
C15H24O, M+. 220
trans,trans-Farnesol
Benzoato de bencilo
Acetato de farnesilo
Salicilato de bencilo
Acetato de nerolidilo

HM
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
HS
HS
MO
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
MO
CO
SO
CO
SO

LRI
DB-5
1090
1099
1148
1152
1154
1160
1179
1190
1194
1220
1234
1254
1258
1326
1328
1332
1342
1378
1380
1386
1390
1408
1419
1452
1460
1482
1494
1524
1564
1578
1580
1634
1652
1694
1710
1726
1746
1760
1844
1868
1872

Cantidad relativa, %

DB-WAX MWHD
1293
1544
1618
1465
1580
1485
1560
1696
1790
1734
1654
1842
1734
1668
1692
1682
1910
1752
1492
1530
1664
1532
1600
1670
1656
1710
1736
1760
2044
2130
1990
2232
2230
2330
2130
2122
2358
2615
2262
2788
2210

0,54
0,16
51,66
0,30
0,11
0,09
0,05
0,14
0,08
5,78
17,83
0,05
0,03
0,03
0,12
0,01
0,47
0,05
0,69
0,02
0,01
0,08
4,68
0,38
6,85
2,02
1,89
1,28
0,05
0,32
0,56
0,03
0,02
0,08
0,01
0,02
0,03
0,10
0,04
0,09
0,02

SDE

1,56
0,18
58,01
0,21
0,10
0,08
0,06
0,11
0,05
4,56
9,43
0,04
0,01
0,03
0,11
0,01
0,54
0,04
0,72
0,04
0,01
0,11
5,02
0,51
7,21
2,21
1,71
0,81
0,01
0,08
0,09
0,01
tr
0,01
tr
tr
tr
0,01
0,01
0,01
tr

SFE

1,21
0,01
38,91
0,12
0,08
0,01
0,01
0,08
0,04
6,21
11,25
0,02
0,01
0,02
0,10
tr
0,61
0,02
0,84
0,14
tr
0,16
8,93
0,71
9,25
3,21
3,02
4,01
0,08
1,11
0,76
0,12
0,08
0,11
0,01
0,02
0,04
0,08
0,09
0,11
0,02

SPME
2,87
0,22
46,21
0,21
0,09
0,07
0,04
0,11
0,09
5,91
11,21
0,03
tr
0,04
0,10
tr
0,81
0,01
0,92
0,10
tr
0,16
9,26
1,21
10,11
2,28
1,96
0,99
0,02
0,01
0,07
0,08
tr
tr
tr
tr
0,01
0,02
tr
0,01
tr

Modo de
identificación
a,b
a,b,c
a,b
a,b,c
a,b
a,b
a,b,c
a,b,c
a,b
a,b
a,b
a,b,c
a,b
a,b
a,b
a,b
a,b
a,b,c
a,b
a,b
b
a,b
a,b,c
a,b,c
a,b
a,b
a,b
a,b
a,b,c
a,b
a,b,c
a,b
a,b
a,b
b
b
a,b,c
a,b,c
a,b
a,b,c
a,b

a - Índices de retención lineales (LRI) medidas en las dos columnas, polar y apolar, y comparados con bases de datos[13-16].
b - Espectros de masas (EI, 70 eV) experimentales, estudio de patrones de fragmentación y comparación con los espectros de masas de las bases de datos (NIST, 2014 y Wiley, 2008).
c - Uso de sustancias-patrón (material de referencia certificado).
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La identificación de sustancias se basó en tres
criterios, a saber: (a) Índices de retención lineales
(LRI), medidos en dos columnas, polar y apolar, y su
comparación con diferentes bases de datos[13-16]; (b)
Espectros de masas experimentales, estudio de patrones
de fragmentación y su comparación con los espectros de
masas de las bases de datos (Adams[13], NIST, 2014 y
Wiley, 2008) y (c) Uso de sustancias patrón (material
de referencia certificado), infortunadamente, no siempre
disponibles para todas las sustancias presentes en las
mezclas analizadas.
El uso combinado de los índices de retención
lineales medidos en dos columnas (polar y apolar)
junto con los espectros de masas (EI, 70 eV, patrones
de fragmentación y el uso de bases de datos) es
imprescindible, sobre todo para terpenos, sustancias que
tienen muchos isómeros y sus espectros de masas son a
menudo casi idénticos. Así, por ejemplo, los espectros
de masas de α-pineno y sabineno son muy parecidos;
empero, sus LRI en columnas apolar (936 y 974) y polar
(1025 y 1123), respectivamente, son diferentes. Los LRI
de limoneno (1031) y 1,8-cineol (1032), medidos en
una columna apolar (DB-1 o DB-5) son muy parecidos,
pero los patrones de fragmentación observados en
sus espectros de masas son bien distintos. Es muy
importante confirmar las estructuras químicas con el
estudio de patrones de fragmentación de moléculas e
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iones característicos que aparecen en sus espectros de
masas, que deben ser concordantes con la estructura
propuesta. Por ejemplo, en el espectro de masas (EI, 70
eV) de la piperitona (Figura 2), se observan iones típicos
que confirman la estructura de esta monoterpenona, a
saber: (M – CH3)+ en m/z 137 (14%); el fragmento (M
- CH3-CH=CH2)+ en m/z 110 (73%) es producto del
reordenamiento de McLafferty, que al perder luego
un radical metilo, genera el ion [(M - CH3-CH=CH2)
– CH3]+ en m/z 95 (23%), mientras que el fragmento,
pico de base, en m/z 82 (100%), es el producto típico
de la reacción retro-Diels-Alder (RDA) del anillo
ciclohexénico, [M – CH2=CH-CH(CH3)2]+, que, después
de la pérdida de una molécula de CO, produce el ion [M
– CH2=CH-CH(CH3)2 - CO]+ en m/z 54 (17%).
Los compuestos mayoritarios del aceite esencial
de S. viminea fueron los monoterpenos oxigenados
(Figura 3) p-menta-3-en-8-ol (51,7%), pulegona
(17,8%) y pulegol (5,8%), seguidos de los sesquiterpenos
(Figura 4) aromadendreno (6,9%), β-cariofileno
(4,7%), germacreno D (2,0%), biciclogermacreno
(1,9%) y δ-cadineno (1,3%). Vila et al.[6] reportaron
cantidades de 40 y 35% para p-menta-3-en-8-ol y
pulegona, respectivamente, en S. viminea cultivada en
Costa Rica. Por otra parte, Tucker et al.[7] observaron en
los aceites esenciales obtenidos de las plantas de origen
costarricense adquiridas en un mercado de hierbas en

Figura 2. Espectro de masas (EI, 70 eV) de la piperitona.
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Figura 3. Corrientes de iones extraídos (EIC, GC-MS, EI, 70 eV; iones moleculares, M+., en m/z 150, 152 y 154) de monoterpenos oxigenados, C10H14O,
C10H16O y C10H18O, respectivamente, presentes en el aceite esencial de Satureja viminea (Labiatae), cultivada en Colombia.

los Estados Unidos y luego cultivadas en materas, el
p-menta-3-en-8-ol (48%) como componente principal,
seguido de la pulegona (14%).
Los resultados de este trabajo, en cuanto a los
componentes mayoritarios del aceite, son más parecidos
a los obtenidos por Tucker et al.[7], pero difieren un poco
de los encontrados por Vila et al.[6]. Estas diferencias
en cantidades relativas de los metabolitos secundarios
se pueden atribuir a factores como el tipo de suelo,
clima, humedad, altitud, etc. Es importante considerar
la concentración relativamente alta de la pulegona (1040%) en el aceite esencial y en S. viminea L., debido
a su posible toxicidad. Se ha demostrado que en ratas,
la pulegona afecta el hígado, el pulmón y el riñón[33];
en humanos, se ha asociado con el daño de hígado y
34

riñones[34]. Un estudio del Instituto Nacional de Salud
Pública de los Estados Unidos[35] alertó sobre la toxicidad
y carcinogénesis de la pulegona contenida como
saborizante en muchos productos de consumo humano.
Los metabolitos secundarios volátiles obtenidos
por los métodos extractivos SDE y SFE-CO2 se reportan
en la Tabla 2. Los compuestos p-menta-3-en-8-ol y
pulegona aparecieron en ambos extractos, SDE y SFECO2, con cantidades relativas de 58,0 y 38,9%, y de 9,4
y 11,3%, respectivamente. Con la técnica SFE-CO2 se
obtuvo un porcentaje más alto de sesquiterpenos (>30%),
que con la extracción por SDE (<20%), lo cual pone de
manifiesto que la SFE-CO2 es importante para obtener las
fracciones más pesadas y no-polares (e.g. hidrocarburos
sesquiterpénicos) (Tabla 3). Al hacer el análisis
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):25-39
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Figura 4. Corriente del ion extraído (EIC, GC-MS, EI, 70 eV; ion molecular, M+., en m/z 204), de sesquiterpenos, C15H24, presentes en el aceite esencial
de Satureja viminea (Labiatae), cultivada en Colombia.

comparativo de las familias de compuestos principales
presentes en aceites esenciales (MWHD) y en extractos
(SDE, SFE), usando el patrón interno n-tetradecano
(Istd) incorporado en la misma concentración a
estas mezclas, se puede observar (Figura 5) que en
comparación con el aceite esencial, la técnica SDE
permitió aislar en mayor proporción los compuestos más
volátiles (e.g., hidrocarburos monoterpénicos, C10H16)),
mientras la SFE-CO2 fue más eficiente para extraer los
sesquiterpenoides.
La duración de todas las tres extracciones
(MWHD, SDE y SFE-CO2) fue la misma, i.e., dos horas.
Sin embargo, se observan las diferencias cuantitativas
(Figura 5) en cuanto a las familias de compuestos
extraídos. Aunque los métodos MWHD y SDE implican
la hidrodestilación, el uso del solvente (diclorometano)
en la técnica SDE permite recuperar en mayor grado los
compuestos más volátiles, e.g., monoterpenos. Durante
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):25-39

la despresurización, que sucede después de las dos horas
de extracción por SFE-CO2, se pierden en mayor grado
los compuestos más volátiles, lo que permite obtener
extractos con mayor contenido de sesquiterpenoides
(Figura 5).
El análisis de la fracción volátil de hojas de S.
viminea se llevó a cabo por HS-SPME. El estudio se
realizó con plantas frescas y se detectaron (en cantidades
>0,01%) menos componentes (42) que en el aceite
esencial (50), o en los extractos, obtenidos por SDE
(45) o por SFE-CO2 (47) (Tabla 2). p-Menta-3-en-8ol (46,2%), pulegona (11,2%) y pulegol (5,9%), junto
con otros compuestos de esta familia (i.e., monoterpenos
oxigenados) conformaron la fracción más abundante
(65,2%), seguida de hidrocarburos sesquiterpénicos
(ca. 27%) y monoterpénicos (ca.7%) (Tabla 3).
Es importante anotar, que la composición química
(cualitativa y cuantitativa) de la fracción volátil, obtenida
35
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Tabla 3. Distribución de principales familias de compuestos en el aceite esencial, extractos y fracciones volátiles, obtenidos por diferentes técnicas,
de Satureja viminea (Labiatae), cultivada en Colombia.

Cantidad relativa (%),
según el método de extracción

Familia de compuestos

Siglas

Fórmulas

Hidrocarburos monoterpénicos
Monoterpenos oxigenados
Hidrocarburos sesquiterpénicos
Sesquiterpenos oxigenados
Compuestos oxigenados (otros)

HM
MO
HS
SO
CO

C10H16
C10H14O, C10H16O, C10H18O y sus ésteres
C15H24
C15H24O, C15H26O y sus ésteres
Compuestos alifáticos, fenilpropanoides

MWHD

SDE

SFE

SPME

3,47
77,02
17,89
1,15
0,27

6,48
73,58
18,34
0,19
0,09

4,45
61,95
30,27
2,44
0,19

7,21
65,15
26,99
0,20
0,17

Figura 5. Comparación cuantitativa (relación ΣAi/Aistd, Istd = n-tetradecano) de las principales familias de sustancias extraídas por MWHD, SDE y
SFE-CO2 de Satureja viminea (Labiatae), cultivada en Colombia.

por la técnica HS-SPME, depende no solamente del
tipo de recubrimiento de la fibra empleada (polímero,
su grosor), sino también de la temperatura y el tiempo
de su exposición. El tiempo más corto de exposición de
36

la fibra, permite extraer compuestos más volátiles, e.g.,
monoterpenos; pero, a medida que aumenta el tiempo de
exposición, la fracción de compuestos más pesados, e.g.,
sesquiterpenos, empieza incrementarse[36].
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):25-39
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Tabla 4. Capacidad antioxidante medida por diferentes métodos, del aceite esencial de Satureja viminea (Labiatae), cultivada en Colombia.

Método (ensayo) de evaluación (±s, n = 3)

Aceite esencial/
Sustancia de referencia

ORAC
mmol Trolox®/g de aceite/
sustancia

ABTS
mmol Trolox®/g de aceite/
sustancia

Sistema lipídico:
Grado de protección, GP, %

Aceite esencial
BHT
α-Tocoferol

1060 ± 16
470 ± 13
500 ± 51

52 ± 1
289 ± 4
420 ± 13

19 ± 13
51 ± 3
33 ± 4

3.3. Determinación de la capacidad antioxidante
del aceite esencial

Diferentes actividades biológicas de aceites
esenciales pueden involucrar mecanismos relacionados
con transferencia de electrones o protones entre un
oxidante y una molécula-sustrato que se oxida. Diferentes
mecanismos de estos procesos y el mayor entendimiento
de otras actividades biológicas de los aceites esenciales
y sus componentes, implican el uso de varios ensayos de
medición de la actividad antioxidante. En este trabajo,
la capacidad protectora del aceite esencial de S. viminea
se evaluó en un sistema lipídico sometido a la radiación
ultravioleta, expresada como grado de protección
porcentual, comparado con los valores de las sustancias
de referencia BHT y α-tocoferol. Los resultados de tres
ensayos (ORAC, ABTS+• y grado de protección, GP, %)
se expresan en la Tabla 4.
La ausencia de compuestos fenólicos puede ser
la principal causa de la baja capacidad de captura de
radicales libres (transferencia de electrón) estimada
por el ensayo de decoloración del radical ABTS+•. Se
obtuvieron resultados similares en estudios realizados
por Stashenko et al.[37], en los que se compararon las
actividades frente al ABTS+• de un aceite pobre en
compuestos fenólicos y de otro, rico en timol y carvacrol.
En el caso del ensayo por el método ORAC, el mayor
valor para el aceite esencial se podría explicar no por
una mayor capacidad antioxidante, sino por el hecho,
reportado también por Amorati et al.[38], mediante el cual,
la presencia de compuestos altamente oxidables como
α- y β-pinenos, sabineno, limoneno, o aquellos otros
compuestos que poseen un enlace C-H con baja entalpía
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):25-39

de disociación, pueden hacer termodinámicamente
probable la transferencia del H hacia la fluoresceína.
En el presente trabajo, se utilizó como sistema
lipídico modelo el aceite vegetal de girasol, cuyo ácido
graso principal es el ácido linoleico y su principal
producto de degradación oxidativa es el hexanal[23,39].
La degradación oxidativa de este sistema se llevó a cabo
irradiando el aceite de girasol con luz UV-A en un reactor
equipado con seis lámparas F6T5BLB de 6 W, con pico
de emisión en 360 nm. La Tabla 4 muestra que el aceite
esencial de S. viminea a la concentración de 5 g/kg inhibe
en menor grado la oxidación de lípidos en comparación
con las sustancias de referencia BHT y α-tocoferol.
Estos resultados concuerdan con los obtenidos para el
aceite esencial de cilantro [componentes mayoritarios
n-decanol, decanal, (E)-2-decenal, undecanal y nonano]
y el aceite esencial de romero (componentes principales
alcanfor, eucaliptol, α-pineno, canfeno y β-pineno), que
a la misma concentración presentaron valores inferiores
a los del α-tocoferol, tomado como referencia, en
contraste con el aceite esencial de orégano, rico en timol
y carvacrol, reconocidos por su actividad antioxidante[39].
En general, se conoce que la actividad antioxidante
se relaciona con la presencia de compuestos fenólicos
como componentes de los aceites esenciales[40], ausentes
en el aceite esencial de Satureja viminea L.

4. Conclusiones

El aceite esencial de Satureja viminea L., obtenido
por MWHD, es un líquido traslúcido, ligeramente
amarillo y de intenso olor a menta, con una densidad
relativa de 0,923 y rendimiento cercano a 1% para la
37
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planta fresca y alrededor del 2% para la planta seca. El
mejor rendimiento (2,2%) se obtuvo a partir de hojas y
tallos secados a la sombra, superior a los reportados por
otros autores. Alrededor de 50 sustancias (en cantidad
relativa >0,01%) conforman el aceite esencial, y su
identificación se basó en los LRI, medidos en columnas
apolar y polar, espectros de masas (EI, 70 eV) y uso
de sustancias-patrón. Para propósitos comparativos del
aceite esencial (MWHD) y extractos (SDE, SFE-CO2),
se empleó el patrón interno (GC/FID, n-tetradecano). El
p-menta-3-en-8-ol (40-60%) y la pulegona (10–18%)
fueron los compuestos mayoritarios en el aceite esencial
(MWHD), extractos (SDE, SFE) y fracción volátil (HS-
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SPME). El aceite esencial de S. viminea mostró una
capacidad antioxidante más alta que la de las sustancias
de referencia, α-tocoferol y BHT, solamente en el
ensayo ORAC, basado en la capacidad de ceder un H a
la molécula de la fluoresceína.
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Resumo

A combinação de Cromatografia Gasosa Bidimensional Abrangente (GC×GC)
e processamento multivariado de dados foi avaliada para modelar e prever
a atividade antifúngica de óleos essenciais de Mentha sp. Metabólitos
secundários de folhas de várias espécies e cultivares de Mentha foram
isolados por hidrodestilação e a atividade antimicótica destes óleos essenciais
contra a levedura patógena Candida dubliniensis foi estimada e expressa
após determinação de suas Concentrações Inibidoras Mínimas (Minimum
Inhibitory Concentrations, MIC). Estas amostras foram analisadas por GC×GC
tanto com detecção por ionização de chama (-FID) como espéctrométrica
de massas (-QMS). Obteve-se um modelo matemático correlacionando
a MIC contra C. dubliniensis aos cromatogramas de GC×GC-FID, utilizando
Calibração por Mínimos Quadrados Parciais N-variada com Análise de
Discriminante (NPLS-DA). Este modelo, quando aplicado a cromatogramas
obtidos para amostras de validação, foi capaz de prever com sucesso a
presença ou ausência de atividade antimicótica em 92% dos casos. Além
disso, a inspeção dos cromatogramas GC×GC-QMS permitiu a identificação
preliminar dos metabólitos secundários responsáveis pela atividade modelo:
linalol, carvona, pulegona, piperitona e óxido de piperitenona. Isso demonstra
o potencial de GC×GC-FID - uma técnica relativamente simples e barata combinada a técnicas quimiométricas como uma ferramenta poderosa para
inferir as propriedades bioquímicas de misturas complexas de metabolitos.
Palavras-chave: GC×GC; metabólitos secundários; atividade antifúngica;
análise de dados multivariada; Mentha.
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Abstract

Combination of Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography (GC × GC) and multivariate data processing was
evaluated to model and predict the antifungal activity of essential oils of Menth sp. Metabolites secondary in leaves of various
species and cultivars of Mentha were isolated by hydrodistillation and the antimycotic activity of these essential oils against
to a pathogenic yeast (Candida dubliniensis) was estimated and expressed after determination of their Minimum Inhibitory
Concentrations (MIC). In this work, these samples were analyzed by GC × GC with flame ionization detection (-FID) and mass
spectrometry (-QMS). A model correlating MIC against C. dubliniensis to GC × GC-FID chromatograms was obtained to using
N-way Partial Least Square Discriminant Analysis (N-PLS-DA) Calibration. This model, when applied to chromatograms obtained
for validation samples was able to successfully predict to presence or absence of antimycotic activity in 92% of the cases. In
addition, GC × GC-QMS chromatogram inspected allowed the preliminary identification of secondary metabolites responsible
for activity model: linalool, carvone, pulegone, piperitone and piperitone oxide. This demonstrates the potential of GC × GC-FID
– a simple and inexpensive technique – combined with chemometrics techniques as a powerful tool to infer the biochemical
properties of complex mixtures of metabolites.
Keywords: GC × GC; secondary metabolites; antifungal properties; multivariate analyses; Mentha.

1. Introdução

Óleos essenciais são misturas extremamente
complexas de compostos voláteis e semi-voláteis,
obtidas por hidrodestilação ou processos semelhantes
de diferentes partes da planta (folhas, casca, raízes,
etc.), contendo especialmente mono- e sesquiterpenos
(tanto não-oxigenados quanto oxigenados), compostos
aromáticos, aldeídos alifáticos, álcoois e ésteres[1].
Um amplo levantamento[2] mostrou que de cada 3000
óleos essenciais já descritos, 300 eram comercialmente
relevantes e empregados como aditivos alimentares e
ingredientes na indústria de perfumes (fragrâncias) e em
materiais farmacêuticos. Este último campo de aplicação
é frequentemente relacionado com as propriedades
antimicrobianas exibidas por vários óleos, alguns deles
tendo amplo espectro de atividade antibacteriana,
antimicótica, antiparasital e insecticida[3]. Estas
propriedades de óleos essenciais têm sido conhecidas
durante muito tempo, e o assunto tem sido exaustivamente
tratado na literatura[4-6]. As propriedades biológicas de
óleos essenciais são obviamente dependentes da sua
composição química. A maioria dos óleos, usualmente,
têm apenas alguns componentes majoritários (em
concentrações relativamente mais elevadas), sendo o
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restante dos constituintes presentes em concentrações
residuais[7]. No entanto, a determinação destes
componentes vestigiais nos óleos essenciais é crítica
em estudos de composição e propriedades bioquímicas,
uma vez que é muito frequente que a simples soma das
atividades dos constituintes majoritários puros de óleos
essenciais seja normalmente menor do que a do próprio
óleo essencial[8], indicando o papel relevante desses
componentes-traço nas propriedades antibióticas de
óleos.
Cromatografia Gasosa, seja com detecção por
ionização em chama ou por espectrometria de massas,
tem sido amplamente utilizada para caracterizar a
composição química de óleos essenciais, sendo, de longe,
a técnica mais utilizada para este fim[9]. Devido ao grande
número de compostos com concentrações extremamente
variadas, muitos com estruturas químicas semelhantes e
pressões de vapores muito próximas, os óleos essenciais
resultam em misturas extremamente complexas,
necessitando para sua análise, sistemas de separação e
detecção com grande capacidade de pico. Uma maneira
de obter a capacidade de pico necessária utilizando a
instrumentação convencional e sem recorrer a um tempo
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de análise excessivo é a utilização de cromatografia
gasosa rápida – fast GC [10], que exige cromatógrafos
equipados com colunas de pequeno diâmetro, curtas e
com fornos que permitam controle preciso de temperatura
e taxas de aquecimento, além de detectores altamente
sensíveis e com controles eletrônicos compatíveis. Uma
alternativa a essas abordagens mais bem estabelecidas
é a Cromatografia Gasosa Bidimensional Abrangente
(GC×GC), que tem sido crescentemente adotada para
análises de óleos essenciais, aromas e fragrâncias nos
últimos anos. Em GC×GC, o acoplamento em série de
duas colunas, idealmente, com diferentes polaridades,
com o efluente da primeira coluna continuamente
coletado, fracionado e sequencialmente introduzido na
segunda coluna (que deve ser curta e de alta eficiência)
resulta em um incremento considerável na capacidade
de pico do sistema[11]. Há vários relatos na literatura
sobre a aplicação da GC×GC na análise de óleos
essenciais, com esquemas de detecção variada (FID, MS
quadrupolar e de tempo de vôo): lavanda[12] , lúpulo[13],
sândalo[14], plantas medicinais variadas[15] e muitos
outros. Por outro lado, como o volume de informação
intrinsecamente obtido a partir dos cromatogramas de
GC×GC é consideravelmente maior e mais complexo
do que aquele obtido de cromatogramas convencionais,
a sua interpretação manual pode ser difícil e demorada,
de forma que a utilização de abordagens quimiométricas
é aqui recomendada, porque pode fornecer resultados
confiáveis e não-subjetivos[16].
A análise quimiométrica propõe resolver
problemas de maneira mais eficiente e segura, utilizando
para isto métodos matemáticos e estatísticos para
planejar, selecionar experimentos ou facilitar a análise
de dados de forma otimizada e para fornecer o máximo
de informação química com a análise dos dados obtidos.
Maiores explicações sobre a análise quimiométrica
multivariada pode ser encontrada em Ferreira et al.[17].
A combinação de GC×GC e ferramentas
quimiométricas tem sido usada para calibração e
análise quantitativa de analitos-alvo (target analysis)
aplicada a problemas analíticos complexos, tais como a
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):41-54
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determinação de biomarcadores em extratos de tecidos
humanos[18] e de compostos marcadores em óleos
essenciais[19], bem como para a classificação de amostras
e para data mining[20-22]. Junto com estas aplicações
mais ortodoxas, processamento quimiométrico de
cromatogramas de GC×GC também pode ser usado para
a análise qualitativa e quantitativa em modo genérico
(non-target analysis). De fato, o uso de dados de GC×GC
para estimar propriedades macroscópicas das amostras que muitas vezes exigem métodos e técnicas tediosas,
caras, sofisticadas e nem sempre convenientes - parece
ser uma das abordagens mais interessantes e promissoras
em GC×GC. Por exemplo, Godoy[23] conseguiu calcular
alguns parâmetros químicos e físico-químicos de
qualidade de gasolina, como faixas de destilação e
densidade, a partir de cromatogramas de GC×GC-FID,
utilizando procedimentos de calibração multivariada. A
GC×GC combinada ao processamento multivariado de
dados também foi utilizado em estudos para quantificação
de marcadores de óleo essencial em perfumes, usando
para isto como ferramentas quimiométricas a Análise de
Fatores Paralelos (PARAFAC, Parallel Factor Analysis)
e Regressão por mínimos quadrados parciais multimodo
(NPLS, N-way Partial Least Squares)[19].
Uma das aplicações potenciais da combinação de
GC×GC com processamento multivariado de dados é a
modelagem e previsão de propriedades antibióticas de
óleos essenciais. Vários óleos essenciais são relatados
como tendo atividade antimicrobiana e anti-oxidante[9], e
alguns deles são ingredientes importantes para a indústria
farmacêutica. A abordagem clássica para determinar
qual o componente ou componentes de um óleo essencial
é responsável pela atividade antimicrobiana é determinar
a composição do óleo e identificar a atividade dos
constituintes individuais majoritários identificados na
amostra[25]. Mesmo a avaliação antimicrobiana de óleos
essenciais pode ser, por diversas motivos, uma tarefa
bastante complexa por razões que vão desde a sua alta
volatilidade quanto à sua baixa solubilidade em água, já
que a maior parte destes ensaios são realizados em meio
aquoso[25].
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Considerando o apresentado acima, neste trabalho
avaliamos a possibilidade de modelar a atividade
antimicótica de óleos essenciais, usando processamento
multivariado de dados de GC×GC-FID: especificamente,
a ação de óleos essenciais de diferentes espécies e
cultivares de Mentha sp. contra a levedura patógena
oportunista Candida dubliniensis. Tanto a composição
quanto as propriedades antifúngicas dos óleos essenciais
obtidos de folhas e outras partes das várias espécies do
gênero Mentha têm sido extensivamente abordados na
literatura[8,26-30]; um dos primeiros relatos de análise de
óleos essenciais por GC×GC tratava da composição de
óleos de Mentha spicata (Dimandja et al., 2000)[31].

2. Materiais e Métodos

Amostras e Reagentes. Óleos essenciais de 20
diferentes espécies e cultivares de Mentha - M. piperita,
M. aquatica, M. longifolia e M. suaveolens x spicata foram obtidos a partir de plantas colhidas no período da
manhã no campo experimental do Centro Pluridisciplinar
de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas
(CPQBA) – Unicamp, pertecentes à Coleção de Plantas
Medicinais e Aromáticas (CPMA). Alíquotas de 40 g de
folhas frescas foram hidrodestiladas num aparelho tipo
Clevenger durante 3 h e o destilado orgânico foi seco
com sulfato de sódio e filtrado para garantir que toda a
água restante fosse retirada e separada do óleo essencial.
O solvente foi evaporado sob fluxo de nitrogênio até à
secura e os óleos foram mantidos refrigerados até que
fossem realizados os ensaios biológicos. Para a análise
por GC×GC, os óleos foram diluídos em acetato de
etila, com a identificação tentativa de analitos realizada
através dos índices de retenção com programação linear
de temperatura (Linear Temperature Programmed
Retention Indexes, LTPRI) obtido por dopagem das
amostras com mistura padrão de n-alcanos C10 - C20
(Sigma-Aldrich, St. Louis - MO). Para a determinação
dos MIC, foram usados cloranfenicol e TTC (cloreto de
trifeniltetrazólio) 0,5% aquoso obtidos da Merck (Selze
- Hanover, Alemanha).
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Estimativa das concentrações inibitórias mínimas.
A MIC dos óleos contra C. dubliniensis foi estimada
utilizando processo de microdiluição convencional[32]
em placas de ensaio de cultura de tecidos de 96 poços.
No primeiro poço, foram inseridas soluções de cada
óleo preparadas a partir de diluição de estoque, até que
atingissem soluções com concentrações variando de 1,0
a 0,125 mg mL-1. O inóculo da levedura foi adicionado a
todos os poços e as placas incubadas a 37 ºC durante 48 h,
utilizando como antibiótico de referência o cloranfenicol.
Após o período de emcubação, a atividade foi detectada
pela adição de 20 µl de solução de TTC e a MIC definida
através da mais baixa concentração do óleo em (µg mL-1)
que inibiu o crescimento visível indicado pela coloração
da solução de TTC.
Análises por GC×GC-FID e -QMS. As amostras
foram analisadas em protótipos GC×GC montados
no laboratório e baseados em um GC 6890N (Agilent
Technologies, Santa Clara, CA - EUA) e em um GC-QMS
quadrupolar rápido QP2010+ (Shimadzu, Kyoto, Japão),
ambos equipados com conjuntos de colunas idênticos e
consistindo em uma coluna HP-5 (30 m × 0,25 mm × 0,25
µm) conectada a uma coluna DB-Wax (60 cm × 0,10 mm
× 0,10 µm) (Agilent). Estes protótipos utilizaram um
modulador criogênico miniaturizado modificado já
descrito anteriormente[33]. Para todas as corridas, a
temperatura do forno da coluna foi programada de 60 °C
a 250 °C a 3 °C min-1, utilizando o período de modulação
de 6,0 s e o gás de arraste H2 com uma vazão de 0,6 mL
min-1. Os injetores foram operados a 270 °C, com razões
de divisão de 1:50 e volumes de injeção de 1,0 µL. Todas
as análises foram feitas em duplicata, o que resultou em
40 cromatogramas processados. A frequência de coleta
de dados no GC×GC-FID foi de 100 Hz; para GC×GCQMS a faixa de varredura espectral foi ajustada para
que obtivéssemos uma taxa de aquisição de dados de 25
espectros s-1 ao longo de toda a corrida cromatográfica.
Para a identificação tentativa dos compostos, todos
os picos nos cromatogramas de GC×GC-QMS foram
comparados com dados de biblioteca de espectros
de massas usando software GC Image (Zoex Corp.,
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):41-54
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Houston - TX, EUA), equipado com a biblioteca de
espectros de massas NIST 2008. Essas identificações
foram confirmadas por comparação com espectros de
massas LTPRI tabulados[34].
Análise Multivariada de Dados. Os 40
cromatogramas de GC×GC-FID obtidos para as
amostras, foram processados a fim de encontrar
modelos adequados para os associar à atividade antiCandida dos óleos. As rotinas foram implementadas
na plataforma Matlab v. 2009b (MathWorks, Natick,
MA, EUA), usando com o PLS Toolbox 2 v. 6.2
(Eigenvector Research, Wenatchee, WA, EUA). Uma
inspeção prévia dos cromatogramas revelou que quatro
desses cromatogramas eram claramente identificados
como outliers devido à problemas cromatográficos
(grandes deslocamentos no tempo de retenção dos
compostos causados por problemas na modulação),
sendo eles removidos dos conjuntos de dados antes do
início dos trabalhos. Antes da análise quimiométrica, os
cromatogramas foram alinhados usando um algoritmo
de multiwarp que essencialmente sub-divide os
cromatogramas em seções, realizando o alinhamento
de seção a seção. O algoritmo fixa determinada
seção de um cromatograma e “desliza” as outras
seções correspondentes dos demais cromatogramas
até elas coincidirem (o que é avaliado calculando os
coeficientes de correlação entre os vetores de sinais).
Os 36 cromatogramas restantes foram divididos em dois
subconjuntos: um conjunto de modelagem consistindo
em 24 cromatogramas e um conjunto de validação com
12 cromatogramas.
De acordo com seu MIC contra Candida
dubliniensis, as amostras foram classificadas como ativa
ou inativas em relação a este patógeno. Óleos essenciais
com MIC ≤ 1,0 mg mL-1 foram definidos como “ativos” no
escopo deste trabalho, e aqueles com MIC > 1,0 mg mL-1
como inativos[32]. Para a análise quimiométrica, o valor
de “1” foi atribuído como resposta antimicótica para as
amostras ativas e o valor de zero para as amostras inativas.
A correlação entre os cromatogramas de GC×GC-FID
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):41-54
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e as respostas antimicóticas dos óleos foi determinada
por meio de Calibração por Mínimos Quadrados Parciais
N-variada com Análise de Discriminante (NPLS-DA,
N-way Partial Least Squares – Discriminant Analysis).
O PLS é a abordagem quimiométrica multivariada
mais utilizada para construir modelos de calibração,
correlacionando conjuntos de respostas instrumentais
independentes X com variáveis dependentes Y. Os
dados devem ser divididos em duas matrizes: uma para
as variáveis independentes e outra para as variáveis
dependentes, sendo que cada linha dessas matrizes
é atribuída a uma das amostras de um conjunto de
calibração. O algoritmo PLS decompõe as matrizes (I x
J) X e (I x N) Y (I = número de amostras; J = número de
variáveis – neste caso, sinais do detector medidos para
cada ponto no plano 1tr×2tr; e N é o número de compostos
ou propriedades físico-químicas modeladas, que
correspondem ao número de colunas na matriz Y) em
dois novos vetores correspondentes a escores e pesos do
modelo. Se a operação for bem-sucedida, os vetores de
escores contêm a máxima covariância entre os conjuntos
X e Y[35]:

I J
max cov(t a , y ) min  ∑ ∑ xij - t a ,i wa , j
wa
=i 1 =j 1


(

)

2





(1)

onde ta(I x 1) são os escores do modelo PLS da matriz
X e wa(J x 1) os pesos do modelo PLS da matrix X para
a aésima variável latente (variável que não é observada de
modo direto nos dados).
No entanto, embora o PLS seja extremamente
conveniente para modelar conjuntos dados de 1ª ordem,
como os que resultam de GC-FID e outras modalidades
de cromatografia unidimensional, geralmente não é
adequada para trabalhos envolvendo matrizes de dados
de segunda ordem como aquelas geradas por GC×GC[36],
onde conjuntos de amostras devem ser organizados e
visualizados como “caixas” onde cada nível consiste em
uma amostra independente. Portanto, estratégias mais
sofisticadas são exigidas - por exemplo, Calibração por
Mínimos Quadrados Parciais N-variada (NPLS)[37-39].
Em NPLS, o algoritmo decompõe o segundo conjunto
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de dados de segunda ordem X (I x J x K) em um novo
conjunto de tríades: u, no qual o vetor de escores t está
relacionado com a primeira ordem dos dados, mais os
vetores de pesos w J e w k atribuídos às segunda e terceira
ordens. Os vetores são definidos de modo a terem
máxima covariância com a variável dependente Y:

I J K
max cov(t a , y ) min  ∑ ∑ ∑ xijk - t a ,i waJ , j waK,k
J
K
wawa 
=i 1 =j 1 k= 1

(

)

2





(2)

Finalmente - como apontado antes - para este
problema em particular, o objetivo não é obter um modelo
para calcular valores de MIC para novas amostras, mas
simplesmente para poder determinar - a partir de seus
cromatogramas de GC×GC-FID - quais delas teriam
potencial como agente antimicótico, ao menos em caráter
de triagem (separação das amostras em relação ao caráter
antimicótico através dos cromatogramas do GC×GCFID) antes de prosseguir com a avaliação usando
técnicas mais elaboradas, demoradas e custosas como a
GC×GC-QMS. Assim, a abordagem adotada aqui foi a
modelagem conhecida como NPLS-DA (Calibração por
Mínimos Quadrados Parciais N-variada com Análise de
Discriminante)[40]. Em vez de calibração convencional,
onde a resposta a ser prevista pode ser qualquer valor
dentro de uma gama contínua, métodos baseados em
DA são adequados para correlacionar os dados de
entrada com conjuntos de resposta discretos, binários
ou não - permitindo, por conseguinte, a discriminação

Figura 1. Cromatograma de GC×GC-FID para óleo essencial de
Mentha longifolia (amostra MC27, MIC = 0,12 mg L-1). Condições
operacionais no texto.
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das amostras entre grupos. Se cada um destes grupos
é densamente empacotado no espaço de variáveis
independentes X, é possível determinar um hiperplano
discriminante que separa as amostras de acordo com o
grupo às quais pertencem. Por essa razão, abordagens
como NPLS-DA são mais adequadamente definidas
como estratégias de classificação e não de calibração
convencional.

3. Resultados e Discussão

Análise por GC×GC. A Figura 1 mostra um
cromatograma de GC×GC-FID para a amostra com

Figura 2. Cromatograma de GC×GC-FID para amostras de óleo
essencial de Mentha piperita com diferentes MIC: a) MC06,
MIC > 1,0 mg L-1(inativa), b) MC11, MIC = 0,70 mg L-1 e c) MC39
(MIC = 0,25 mg L-1). Condições operacionais no texto.
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a maior atividade antimicótica medida no conjunto:
M. longifolia MC27 (MIC = 0,12 mg L-1). A Figura 2
compara os cromatogramas para três óleos obtidos de
folhas da mesma espécie (M. piperita) mas com diferentes
atividades: MC06 (2a, MIC> 1,0 mg L-1); MC11 (2b,
MIC = 0,70 mg L-1) e MC39 (2c, MIC = 0,25 mg L-1).
A inspeção destas figuras é ilustrativa da complexidade
das amostras e dos cromatogramas correspondentes,
bem como da variabilidade na sua composição. Como
esperado, o número de picos resolvidos e detectados
nos cromatogramas de GC×GC é muito maior do que
relatado em estudos anteriores usando GC convencional
para amostras semelhantes (por exemplo, para
M. piperita, Freire et al.[41]; para M. longifólia, Mkaddem
et al.[26], etc). É evidente que a correlação entre esses
perfis cromatográficos e a atividade biológica do óleo
correspondente não é uma tarefa trivial. Por exemplo,
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a inspeção visual dos cromatogramas para óleos de
M. piperita na Figura 2 indica claramente que eles
são diferentes, mas não há uma tendência evidente especialmente quando se comparam estes dados com
aqueles da Figura 1, que mostra uma amostra com uma
elevada atividade antimicótica mas proveniente de uma
espécia diferente. Em vários estudos semelhantes, a
atribuição dos compostos químicos responsáveis pela
atividade antibótica é geralmente realizada identificando
os principais constituintes das amostras e testando o
efeito do composto puro sobre os microrganismosalvo[42]. No entanto, esta abordagem é obviamente
limitada, não levando em consideração a contribuição
dos componentes minoritários na atividade bioquímica
dos óleos, e nem eventuais interações sinergísticas entre
os componentes. Portanto, é óbvio, que abordagens
quimiométricas multivariadas tornam-se necessárias

Figura 3. RMSECV para modelos de NPLS-DA com 1 a 20 variáveis latentes, correlacionando MIC de óleos essenciais de Mentha com os
cromatogramas.
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para uma análise mais completa, uma vez que elas
são potencialmente capazes de correlacionar de forma
objetiva, eventuais dependências entre composição e
atividade com base na inspeção direta dos cromatogramas
gerados por GC×GC.
NPLS-DA. Um estudo preliminar usando um cubo
de dados (600 × 600) desdobrado e PLS-DA resultou em
um modelo de classificação com poucas informações,
o que foi atribuído à perda da estrutura bilinear de
dados originais. Deste modo, o conjunto de dados
multidimensional gerados através dos cromatogramas
originais foi utilizado para a construção de um modelo
de classificação de acordo com a atividade antimicótica
usando NPLS-DA. Assim, o hipercubo (tempo de
retenção da 1D × tempo de retenção da 2D × Sinal) obtido
empilhando as (600 × 600) matrizes de dados para as
24 amostras foram processadas usando rotinas adequadas
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implementadas em Matlab, obtendo assim, modelos de
NPLS-DA com até 20 variáveis latentes. A Figura 3
mostra a raiz de erro quadrático médio de validação
cruzada (RMSECV, Root Mean Square Error of Cross
Validation) como função do número de variáveis latentes
para os modelos NPLS-DA obtidos. A seleção do melhor
modelo foi feita considerando simultaneamente o número
de variáveis latentes e o RMSECV correspondente: o
modelo com menos variáveis latentes que forneceram um
RMSECV aceitável foi escolhido. Como pode ser visto
na Figura 3, há uma diminuição acentuada do RMSECV
para modelos com até 4 variáveis. O aumento do número
de variáveis latentes até 6 proporciona melhora adicional
no ajuste, embora discreta. Uma vez que para modelos
com 7 ou mais variáveis latentes não há uma diminuição
significativa na RMSECV, o modelo com até 6 variáveis

Figura 4. Gráfico relacionando T2 de Hotelling com Q residual para o ajuste por NPLS-DA, correspondendo a amostras de modelagem (●) e
validação (▼) samples. Linhas pontilhadas correspondem aos valores críticos com 95 % de confiabilidade para ambos parâmetros.
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latentes foi selecionado para correlacionar atividade e
cromatogramas.

nenhuma delas foi considerada outlier e o modelo pode
ser considerado aplicável a todos os cromatogramas.

O modelo selecionado tem um alto poder
preditivo, explicando 98% da variância no bloco Y de
dados e 23% da variância no bloco X. Para verificar a
presença de outliers no conjunto de modelagem e no
conjunto das amostras, os valores residuais do Hotteling
T2 e correspondentes Resíduos Q[43] foram estimados
utilizando um nível de confiança de 95%. A Figura 4
mostra um gráfico destes valores, juntamente com
as linhas que indicam os limites de confiança a 95%
correspondentes para cada parâmetro; uma vez que em
nenhuma amostra de qualquer conjunto simultaneamente
os resíduos T2 e Q são maiores do que os valores críticos,

A Figura 5 mostra um gráfico da atividade
anti-Candida previsto para amostras de modelagem
e de validação. Idealmente, o valor ajustado deve
ser 1 para amostras determinadas como ativas
(MIC ≤ 1,0 mg mL-1) ou 0 para óleos determinados como
inativos (MIC > 1,0 mg mL-1) no escopo deste trabalho.
Como a resposta prevista pelo modelo NPLS-DA não
é binária, e sim um número real para avaliar a resposta
fornecida, este valor deve ser comparado com o valor de
corte crítico com 95% de confiabilidade fornecido pelo
algoritmo (aqui, este parâmetro foi calculado como sendo
igual a 0,51 unidades). Esta comparação informará se o

Figura 5. Atividade antimicótica prevista pelo modelo de NPLS-DA versus medida para cromatogramas nos conjuntos de modelagem (amostras
ativas / MIC ≤ 1,0 mg mL-1 = ○ e inativas / MIC > 1,0 mg mL-1= ) e de validação (amostras ativas = ● e inativas = ▲). A linha pontilhada marca
o limite de previsão entre amostras ativas e inativas com 95 % de confiabilidade.
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Tabela 1. Parâmetros Estatísticos do modelo NPLS-DA.

Parâmetro

Conjunto de Modelagem

Conjunto de Validação

Sensibilidade
Especificidade
% Classificação Correta

1,0
1,0
100

1,0
0,8
92

óleo essencial em particular pode ser previsto como ativo
ou inativo em relação a Candida dubliniensis. Através da
análide da Figura 5, foi possível observar que em todas
as amostras no conjunto de modelagem o valor previsto
para atividade antimicótica foi consistente com a MIC
medida, como esperado. Para as amostras de validação,
todas as oito amostras ativas foram adequadamente
modeladas: as respostas obtidas foram significativamente
maiores que o valor crítico, ficando na faixa entre ~0,8 e
~1,2. Para as amostras definidas como inativas, três dos
quatro óleos foram modelados corretamente, de acordo
com a atividade prevista. Contudo, para uma dessas
amostras o parâmetro de atividade estimada a partir do
cromatograma obtido foi maior do que o valor de corte,
tendo sido ela erradamente designada como ativa.
Além disso, observando a Tabela 1, foi possível
constatar que o modelo classificou de maneira correta
as amostras em ambos os conjuntos de dados, com a
sensibilidade e seletividade igual a um, com exceção
para a seletividade do conjunto de validação (0,8).
Portanto, considerando os dados de validação houve
uma taxa global de sucesso de 92 % na classificação
dos cromatogramas como resultante de óleos ativos ou
inativos. O único caso em que a classificação não foi
consistente com a atividade antimicótica medida, foi
um caso de falso positivo, onde uma amostra inativa foi
designada como ativa. Considerando que o objetivo geral
é propor a utilização de ferramentas quimiométricas para
tratamento de cromatogramas gerados por GC×GC como
uma ferramenta de triagem para atividade antifúngica
de óleos essenciais, este erro de identificação não pode
ser considerado como crítico. Isso implicaria em apenas
mais uma amostra a ser incluída nos testes biológicos
tediosos que que se seguiriam à triagem, e não à rejeição
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de um material farmacêutico, que de outra forma seria
promissor.
Além de sua aplicação como um esquema de
classificação, a estratégia proposta aqui também pode
ser potencialmente útil para indicar qual composto ou
compostos presentes nos óleos essenciais biologicamente
ativos são possíveis candidatos como responsável pelas
características antifúngicas. Na Figura 6, os valores dos
coeficientes de regressão obtidos a partir do modelo de
NPLS-DA são representados como função da sua posição
correspondente no plano 1tR×2tR. Considerando, que o
período de modulação foi ajustado para 6,0 s e o sinal do
detector coletado a uma taxa de 100 pontos por segundo,
os cromatogramas usados como dados de entrada para
o algoritmo de NPLS-DA consistem em matrizes de
números reais com 600 (períodos de modulação) × 600
pontos de dados - cada ponto representando o sinal do
detector digitalizado em um ponto específico no plano
cromatográfico 1tR×2tR.
Os coeficientes de regressão obtidos consistem
em um conjunto escalar que pode também ser arranjado
como uma matriz 600 × 600. Áreas contíguas neste plano
contendo valores altos para coeficientes de regressão,
podem ser coincidentes com regiões nos cromatogramas
onde picos correspondentes aos componentes dos óleos
essenciais com um impacto significativo sobre a atividade
antimicótica aparecem. Comparando a Figura 6 com
cromatogramas de GC×GC-FID e -QMS, assim como
avaliando os espectros de massa e índices de retenção
dos compostos identificados nesses cromatogramas,
foi possível atribuir especulativamente cinco regiões
onde aparecem constituintes químicos desses óleos, que
potencialmente respondem pela sua atividade antifúngica.
São eles: linalool (1), piperitona (2), carvona (3), óxido
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):41-54
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Figura 6. Coeficientes de regressão do modelo NPLS-DA como função de suas posições no plano 1tR×2tR. Identificação tentativa das regiões
assinaladas: (1) linalool; (2) piperitona; (3) carvona; (4) pulegona and (5) óxido de piperitenona.

de pulegona (4) e piperitenona (5). Estes resultados são
consistentes com relatos da literatura para a atividade
biológica destes compostos, especialmente para
leveduras Gram-positivas semelhantes a C. dubliniensis.
Pietrella et al.[44] descobriram que um derivado de óleo de
M. suavolens cujo componente dominante (cerca de 90%
da massa total) foi de óxido piperitona era altamente ativo
contra várias cepas de C. albicans, sento esta atividade
atribuída apenas à este composto. Após a determinação
da ação de óleo essencial de L. angustifolia (lavanda)
contra cepas patogênas de C. albicans, D’Auria et al.[45]
descobriram que o composto responsável pela maior parte
da ação antimicótica foi o linalool. Outro dos compostos
aqui designados como ativo - carvona - também foi
anteriormente sugerido como tendo propriedades
antifúngicas. Mahmoud[46] determinou que esta espécie
foi eficaz para inibir o crescimento do fungo Aspergillus
flavus. Assim, o modelo de NPLS-DA correlacionando as
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):41-54

MIC contra C. dubliniensis e propriedades antifúngicas
dos óleos essenciais de Mentha parece ser consistente
com a atividade bioquímica de vários dos componentes
discretos destes óleos, que são potenciais candidatos
como responsável por esta propriedade.

4. Conclusões

Os resultados apresentados acima demonstram
que a combinação de GC×GC com ferramentas de
processamento multivariados de dados pode ser uma
estratégia valiosa para a avaliação da atividade antifúngica
de óleos essenciais, usando cromatogramas brutos
como dados de entrada após alinhamento apropriado
dos picos. Esta abordagem foi testada com sucesso
com amostras de óleos essenciais de várias espécies
e cultivares de Mentha, cujo efeito no crescimento
de Candida dubliniensis foi previamente avaliada e
quantificados utilizando bioensaios convencionais. Os
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experimentos realizados aqui sugerem que a presença
da atividade anti-Candida destes óleos pode ser prevista
com excelente confiabilidade: considerando tanto
cromatogramas de modelagem como de validação, em
que apenas um entre 36 cromatogramas destes conjuntos
foi mal classificado. Deve salientar-se que obteve-se
sucesso mesmo considerando que os óleos avaliados
foram preparados a partir de partes de várias espécies
diferentes de Mentha, e não a partir de diferentes
amostras da mesma espécie - que pode ser uma forte
indicação da robustez e do âmbito amplo de aplicação
desta abordagem, uma vez que esta variação na origem
das amostras também impõe alta dissimilaridade
entre os cromatogramas. Outro aspecto relevante
deste trabalho é a possibilidade de proporcionar uma
visão mais profunda sobre os aspectos bioquímicos
da atividade antifúngica dos óleos essenciais. Como
mostrado, a inspeção dos coeficientes de regressão
do modelo NPLS-DA e subsequente comparação com
os cromatogramas pode indicar quais partes destes
cromatogramas são relevantes para a modelagem da
atividade biológica das amostras, e, por conseguinte,
dão pistas quanto aos quais os compostos específicos
que podem ser responsáveis para esta propriedade.
Essas informações podem ser relevantes tanto para
aplicações práticas quanto acadêmicas. Além dos
compostos ativos, os óleos essenciais com propriedades
antifúngicas também contém centenas de outras
substâncias. O uso direto do óleo em uma formulação
farmacêutica que implicaria a introdução, juntamente
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com os compostos realmente relevantes para a atividade
desejada, de outras substâncias químicas que podem
ter efeitos indesejáveis 
ou até mesmo prejudiciais
(p.ex., alergênicos). Neste contexto, a utilização da
substância bioativa pura na formulação farmacêutica,
em vez de um óleo essencial onde este composto é
apenas um dos componentes, poderia ser mais seguro
para os consumidores. Mesmo considerando que a
parte restante do óleo é bioquimicamente inerte, a sua
presença implica uma grande quantidade de matériaprima no produto final, aumentando o seu custo de
produção e manipulação. Finalmente, o estudo da
natureza química e estrutura dos compostos que barram
o crescimento de um determinado agente patogênico
pode ajudar a conseguir uma melhor compreensão da
química e bioquímica destes organismos.
Finalmente, este trabalho mostra que GC×GC-FID
- uma técnica relativamente simples e barata - combinada
com técnicas quimiométricas pode ser uma ferramenta
poderosa para resolver problemas relacionados com a
previsão de propriedades macroscópica tanto bioquímicas
como físico-químicas das amostras, substituindo pelo
menos parcialmente outras técnicas custosas e tediosas.
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Resumo

Visando minimizar os problemas relacionados à deficiência de ingestão de vitaminas
da classe dos folatos, a farinha de trigo tem sido enriquecida com ácido fólico (vitamina
B9). Assim, é de grande importância o estabelecimento de métodos analíticos para
o controle de qualidade deste alimento. No presente trabalho foi desenvolvido e
validado um método rápido empregando a cromatografia líquida de alta eficiência
com detecção por arranjo de diodos (HPLC-DAD) para a determinação de ácido fólico
em farinha de trigo. O ácido fólico foi extraído da matriz com soluções aquosas de
hidróxido de potássio e de tetraborato de sódio ajustado em pH 8,5. Uma etapa
de limpeza do extrato da amostra empregando extração em fase sólida, utilizando
sorvente trocador aniônico forte (SAX), foi utilizada. HPLC utilizando coluna C8 e
como fase móvel uma mistura água:acetonitrila em pH 2,8, no modo gradiente, foi
utilizado para a separação do analito, com detecção em 285 nm. O método proposto
mostrou-se eficiente, com boa exatidão (recuperação entre 96 e 99%) e precisão (RSD
<3,8%). Os limites de detecção e quantificação do método foram de 0,3 e 0,9 mg kg-1,
respectivamente. A análise de amostras reais indicou que a maioria apresenta nível de
ácido fólico abaixo da concentração exigida pela legislação brasileira.
Palavras-chave: ácido fólico, vitamina B9, farinha de trigo, HPLC.

Abstract

In order to minimize problems related to deficient intake of the folate class of
vitamins wheat flour has been enriched with folic acid (vitamin B9). Thus, it is of
great importance the establishment of analytical methods for the quality control of
this food. In this work a fast method using high-performance liquid chromatography
with diode array detection (HPLC-DAD) was developed and validated for the
determination of folic acid in wheat flour. Folic acid was extracted from the matrix
with aqueous solutions of potassium hydroxide and of sodium tetraborate adjusted
at pH 8.5. A clean-up step using solid phase extraction with a strong anion exchanger
(SAX) as sorbent was used. HPLC using C8 column and a mobile phase consisting
of water:acetonitrile at pH 2.8, in the gradient mode, was used for separation of
the analyte that was detected at 285 nm. The proposed method was efficient, with
good accuracy (recovery between 96 and 99%) and precision (RSD <3.8%). The
method limits of detection and quantification were 0.3 and 0.9 mg kg-1, respectively.
The analysis of real samples indicated that most have folic acid level below the
concentration required by the Brazilian legislation.
Keywords: folic acid, vitamin B9, wheat flour, HPLC.
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1. Introdução

A vitamina B9, mais conhecida como ácido fólico
(Figura 1), é um dos principais compostos investigados
nas pesquisas relacionadas à saúde humana e animal.
A vitamina B9 e os derivados ocorrem na natureza e
são necessários no importante processo bioquímico tal
como o metabolismo de aminoácidos, sínteses de ácidos
nucleicos e divisão celular. Esta vitamina é essencial
para o rápido crescimento celular, como a produção
de sangue, especialmente durante a gravidez[1]. Devido
às descobertas sobre suas propriedades vitamínicas
indispensáveis para o desenvolvimento natural, correto
e saudável do feto no ventre da mãe, e do benefício na
prevenção de diversas doenças, como câncer de intestino
e hepático[2], dentre outros benefícios, muitos países
adotaram medidas profiláticas através do enriquecimento
de alimentos com ácido fólico[3,4].
Assim como os Estados Unidos, o Brasil também
adota o enriquecimento de cereais com vitaminas,
sendo obrigatória a adição de ácido fólico na farinha
de trigo na concentração mínima de 150 µg por 100 g
(1,5 µg g-1). Entretanto, pode-se afirmar que não há um
amplo controle analítico da quantidade de ácido fólico
nas farinhas de trigo enriquecidas, ficando evidente a
necessidade de métodos rápidos e eficientes para estas
análises[5-8].
A maioria dos ensaios desenvolvidos para
a determinação de ácido fólico em alimentos é
microbiológico, seguido pelos ensaios com rádiomarcadores. Entretanto, tais métodos apresentam em sua
grande maioria características como baixa confiabilidade,
precisão e sensibilidade, lentidão na análise e exatidão

Figura 1. Estrutura química do ácido fólico.
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questionável[9]. Na tentativa de superar esses pontos
negativos, a cromatografia líquida de alta eficiência
(HPLC) tem sido empregada com frequência na
determinação de ácido fólico em diversas matrizes[10-12].
Nas análises por HPLC, mesmo com todas as vantagens
apresentadas pela técnica, a resolução do sistema
cromatográfico é influenciada pelas características do
extrato. Extratos mais limpos e concentrações mais altas
dos compostos de interesse promovem, respectivamente,
o aumento da vida útil da coluna e facilitam a identificação
e quantificação do ácido fólico em alimentos[13-14]. Outra
vantagem que a técnica HPLC apresenta é o baixo
custo das análises, principalmente quando empregada a
detecção espectrofotométrica ou detecção por arranjo de
diodos (DAD)[15].
Considerando a necessidade de reduzir o custo e
o tempo demandado nas análises de rotina, bem como
a importância de se determinar os níveis de ácido
fólico adicionado em farinhas, este trabalho objetivou
o desenvolvimento de um método simples e eficiente
para a determinação de ácido fólico em farinha de trigo
enriquecida empregando extração com solvente, limpeza
do extrato por extração em fase sólida (SPE) e análise
por HPLC-DAD.

2. Experimental
2.1. Materiais, reagentes e solventes

O ácido fólico com 99% de pureza (SigmaAldrich, EUA) foi utilizado para preparo da solução
estoque 1000 mg L-1 em solução aquosa de KOH
0,1 mol L-1. O composto é mais solúvel em meio alcalino
e mais estável em meio neutro ou alcalino[16]. Os demais
reagentes utilizados foram: acetato de sódio p.a., fosfato
de potássio dibásico p.a., hidróxido de potássio p.a.,
ácido tricloroacético p.a. e ácido fosfórico p.a. (J.T.
Baker, México), tetraborato de sódio p.a. (Merck,
Alemanha), acetonitrila grau HPLC (J.T. Baker, EUA) e
água purificada em sistema Milli-Q (Millipore®, EUA).
Foram utilizados também tubos de polipropileno
(PP), com tampas rosqueadas, 50 mL (Sarstedt,
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Alemanha), cartuchos SPE Strata SAX (55 µm, 70 Å) de
500 mg/3 mL (Phenomenex, EUA), sorventes Bondesil
C18 e Bondesil PSA (amina primária secundária),
ambos 40 µm, da Agilent Technologies (EUA) e filtros
de seringa com membrana de nylon 13 mm e 0,2 µm
(Agilent Technologies, EUA).

2.2. Instrumentação

Para as análises cromatográficas foi utilizado
um sistema HPLC-DAD (Varian, EUA), com bomba
ternária 9010, detector ProStar 325 DAD, injetor manual
e software Star 4.5. Uma coluna analítica de fase reversa
Eclipse XDB-C8 (4,6 x 150 mm, 5 µm) da Agilent
Technologies (EUA) foi utilizada para separação com
fase móvel composta por: (A) água (pH 2,8), acidificada
com ácido fosfórico, e (B) acetonitrila. Foi utilizado
gradiente, mantendo 12% B até 6 min, aumentando B
para atingir 50% em 7 min, mantendo por 0,5 min.

2.3. Preparo de amostra

Uma amostra de farinha de trigo não enriquecida
com ácido fólico foi utilizada como branco para o
estabelecimento e validação do método.

2.3.1. Avaliação de diferentes procedimentos de
extração

Com base nos trabalhos de Alaburda et al.[14], Boen
et al.[5] e Kolberg et al.[17], os seguintes procedimentos
de extrações foram testados utilizando 1 g de farinha de
trigo não enriquecida com ácido fólico e fortificada no
nível 1,8 mg kg-1. A amostra foi pesada em tubo de PP
de 50 mL, com tampa rosqueada e foram efetuados os
seguintes testes:
Teste A: extração com 5 mL de acetonitrila com
agitação do tubo em vortex por 2 min. Adicionou-se 5 mL
de solução aquosa de hidróxido de potássio 0,1 mol L-1
ao tubo, que foi novamente agitado por 2 min em vortex.
Após, o tubo foi centrifugado a 7500 rpm por 5 min;
Teste B: repetiu-se o procedimento do teste A
utilizando-se 5 mL de solução aquosa de tetraborato
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de sódio 0,04 mol L-1 ao invés de solução aquosa de
hidróxido de potássio;
Teste C: repetiu-se a extração com a solução
aquosa de hidróxido de potássio e adicionou-se na
sequência 5 mL de solução aquosa de tetraborato de
sódio 0,04 mol L-1. Agitou-se por 2 min em vortex e
centrifugou-se a 7500 rpm por 5 min;

2.3.2. Avaliação de diferentes sorventes para a
limpeza do extrato

Baseado no método para determinação de resíduos
de pesticidas em farinha de trigo proposto por Kolberg
et al.[17] foi avaliada a eficiência de 250 mg de C18 para
limpeza de 2 mL de extrato no modo SPE dispersivo
(d-SPE)[18]. Avaliou-se também o emprego do sorvente
PSA utilizando-se 50 mg deste para 2 mL de extrato.
Avaliou-se também o procedimento descrito
por Alaburda et al.[14] utilizando-se cartuchos SPE com
500 mg de sorvente SAX para a limpeza do extrato.
Foram percolados 8 mL de extrato e seguiu-se a eluição
do ácido fólico com 5 mL de solução tampão de acetato
de sódio 0,1 mol L-1 (pH 4,5).

2.3.3. Procedimento de preparo de amostra
otimizado

Para a extração de 1 g de amostra, 5 mL de
solução aquosa de hidróxido de potássio 0,1 mol L-1
foram adicionados às amostras e os tubos agitados em
vortex por 2 min. Em seguida, 5 mL de solução aquosa
de tetraborato de sódio 0,04 mol L-1, com pH ajustado em
8,5, foram adicionados e agitou-se em vortex por 2 min.
As amostras foram centrifugadas a 7500 rpm por 5 min
e 8 mL de extrato foram percolados em cartuchos SPE
contendo o sorvente SAX previamente condicionados
com 5 mL de metanol e 5 mL de água purificada. Após
a percolação do extrato, 2 mL de água purificada foram
passadas para limpeza do cartucho. Para a eluição do
ácido fólico foram utilizados 5 mL de solução tampão
de acetato de sódio 0,1 mol L-1, com pH 4,5 ajustado
com ácido tricloroacético. A solução final foi filtrada em
membrana 0,2 µm e analisada por HPLC-DAD.
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2.4. Validação do método

A obtenção da curva analítica do ácido fólico
foi efetuada empregando soluções analíticas nas
concentrações 0,15, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5 mg L-1. Cada
solução analítica foi injetada 6 vezes e avaliou-se a
linearidade. Para a determinação dos limites de detecção
(LOD) e de quantificação (LOQ), foram injetadas
soluções padrão de ácido fólico na concentração de
0,2 mg L-1 e mediu-se a altura do ruído próximo ao tempo
de retenção do composto. Em seguida, determinou-se
a concentração que correspondeu a 3 e 10 vezes essa
altura, sendo que estas correspondem aos valores de
LOD e LOQ, respectivamente.
Para a avaliação da exatidão (em termos de
recuperação) e precisão (em termos de RSD dos ensaios
de repetitividade e precisão intermediária) do método,
o procedimento de fortificação foi realizado 6 vezes
(n= 6) para cada nível de fortificação avaliado: 1,2, 1,8 e
2,4 mg kg-1 para a repetitividade (mesmo dia e operador)
e 1,8 mg kg-1 para a precisão intermediária (dias e
operadores diferentes). A fim de se obter os valores dos
níveis de fortificação mencionados, porções de 1 g de
amostra branco de farinha de trigo foram pesadas em
tubos de polipropileno de 50 mL com tampas rosqueadas,
e fortificadas com uma solução analítica de ácido fólico
100 mg L-1.

2.5. Aplicação do método

Visando avaliar a performance do método
proposto, este foi aplicado em amostras de farinha de
trigo de marcas diferentes adquiridas em mercados da
região de Santa Maria – RS, Brasil.

3. Resultados e Discussão
3.1. Estabelecimento do método proposto

Nos testes com as diferentes soluções extratoras,
os melhores resultados foram obtidos com o procedimento
C, empregando em sequência as soluções aquosas de
KOH 0,1 mol L-1 e de tetraborato de sódio 0,04 mol L-1
(pH 8,5). Além de apresentar a melhor recuperação de
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ácido fólico, também extraiu menos componentes da
matriz quando comparado com acetonitrila.
Os resultados de recuperação obtidos com
os diferentes procedimentos de limpeza do extrato
estão apresentados na Figura 2. Os testes com d-SPE
empregando C18 apresentaram recuperações de ácido
fólico inferiores a 40%, demonstrando uma possível
interação e retenção de ácido fólico por parte do C18.
Com PSA as recuperações foram ainda mais baixas
(< 20%). A utilização de SPE com sorvente SAX se
mostrou a mais viável das alternativas para limpeza
do extrato, apresentando excelentes resultados de
recuperação e um extrato bastante limpo. A avaliação da
capacidade de percolação pelo cartucho SPE indicou que
8 mL de extrato percola adequadamente pelo cartucho e
foi então escolhida.

3.2. Validação do método

Na etapa de validação, a curva analítica obtida
com a média das áreas das soluções analíticas forneceu
a seguinte equação da reta y= 84,607x – 6,434, com
coeficiente de determinação (r2) igual a 0,9923 para o
intervalo linear de 0,15 a 0,5 mg L-1. Considerando os
resultados obtidos pode-se concluir que o modelo linear
é adequado, já que o r2 é >0,99[19], e a faixa linear obtida
por HPLC-DAD é satisfatória para a finalidade proposta.
Os valores para LOD e LOQ foram 0,05 e
0,15 mg L-1, respectivamente, para o instrumento,
correspondendo a 0,3 e 0,9 mg kg-1 para o método. Os

Recuperação (%)
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Figura 2. Valores de recuperação de ácido fólico empregando
diferentes procedimentos na etapa de limpeza do extrato.
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Tabela 1. Recuperação, RSD e RSD do método.

Nível de fortificação
(mg kg-1)
1,2
1,8
2,4

1,8

Repetitividade
Recuperação (%)

RSD (%)

96,7
3,8
97,8
2,8
99,2
1,3
Precisão Intermediária
Recuperação (%)
RSD (%)
98,4
1,8
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A recuperação depende da amostra, do
procedimento de extração e da concentração do analito.
Neste trabalho, adotou-se a recomendação para validação
de métodos analíticos para o qual as recuperações na
faixa de mg kg-1 devem estar entre 80 e 110%. Todos
os valores de recuperação obtidos estão dentro desse
intervalo e, portanto, o método é adequado para aplicação
em rotina. Todos os resultados de precisão obtidos estão
dentro do limite sugerido pelo INMETRO[19].
A Figura 3 apresenta os cromatogramas obtidos
por HPLC-DAD (A) de uma solução analítica na
concentração de 0,29 mg L-1 de ácido fólico adicionada
ao extrato “branco”, (B) da fortificação da matriz no nível
de 1,8 mg kg-1 e (C) para o extrato “branco” de farinha
de trigo, utilizada para avaliar a precisão intermediária
do método.

3.3. Aplicação do método proposto em amostras
reais

Figura 3. Cromatogramas obtidos por HPLC-DAD: (A) solução
analítica 0,29 mg L-1 de ácido fólico no extrato “branco” da matriz, (B)
fortificação da matriz no nível de 1,8 mg kg-1 e (C) extrato “branco”
de farinha de trigo.

valores são considerados satisfatórios, pois permitem
determinar concentrações abaixo do limite mínimo
estabelecido pela ANVISA (1,5 mg kg-1).
A Tabela 1 apresenta os resultados exatidão,
em termos de recuperação, e precisão, em termos de
repetitividade e precisão intermediária do ensaio de
recuperação obtidos para a amostra fortificada.
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Após a validação do método, foram analisadas
5 amostras de farinha de trigo enriquecidas com ácido
fólico de diferentes marcas, adquiridas no comércio de
Santa Maria - RS, Brasil. Das cinco marcas analisadas,
apenas uma apresentou nível de ácido fólico (2,0 mg kg-1)
acima do mínimo indicado pela legislação brasileira
(150 µg por 100 g de farinha de trigo ou seja 1,5 mg kg-1).
Outra marca apresentou concentração de ácido fólico
abaixo do LOQ do método e nas demais amostras não
foi detectada a presença de ácido fólico. Estes resultados
estão de acordo com os obtidos empregando-se o método
proposto por Alaburda et al.[14] para as mesmas amostras.

4. Conclusão

Os resultados confirmam que o método proposto
é rápido e eficiente para a determinação de ácido fólico
adicionado em farinha de trigo. O fato de ser um método
simples, com menos etapas que métodos anteriores,
proporciona redução no tempo total da análise e do custo
de análise por utilizar pequenas quantidades de solventes
e reagentes. A extração da amostra com solução aquosa
de hidróxido de potássio e de tetraborato de sódio foi
59
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bastante eficaz, visto os altos níveis de recuperação do
ácido fólico obtidos. A eficiência da etapa de limpeza
do extrato da amostra através da SPE com sorvente SAX
permitiu a quantificação adequada do ácido fólico nas
amostras. Os limites de detecção e de quantificação
foram adequados para o controle da qualidade das
farinhas de trigo adicionadas de ácido fólico.
O resultado das análises de amostras reais
demonstra o quão importante é o monitoramento
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e controle das vitaminas adicionadas a alimentos
destinados ao consumo humano, visto que somente uma
das marcas analisadas apresentou níveis de ácido fólico
acima do mínimo exigido na legislação brasileira.
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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 pósgraduados 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.
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BIBLIOTECA IIC

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.

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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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

Normas para publicação de artigos no Scientia Chromatographica (a versão detalhada está disponível em
nosso portal 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.
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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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