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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
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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

Prata PS et al.

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
45

Screening da atividade antimicótica de Mentha sp.

Prata PS et al.

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.
46

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.
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):41-54
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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.
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):41-54
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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
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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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