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Ultra High Performance Liquid Chromatograph

Sistema de Cromatografia à Gás Multidimensional

MDGC/ GCMS - 2010
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necessidade atual de aumento de 
produtividade através de análises 
ultra-rápidas e com alta resolução, 
sem comprometer o desempenho
e a robustez do sistema.
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Menos tempo, melhores resultados

Thermo Scientific Dionex 
UltiMate 3000 UHPLC
UHPLC para todos os usuários, 
todos os laboratórios, todos os analitos.

Thermo Scientific Trace
GC 1300 Series
Eficiência incomparável para aplicações de 
rotina

Thermo Scientific Q Exactive
Benchtop Orbitrap - LC/MS
120.000 resolução
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DEVELOPMENT OF STABILITY-INDICATING THIN LAYER 
CHROMATOGRAPHY TO EVALUATION OF AMPICILLIN 

SODIUM IN PHARMACEUTICAL PRODUCT

Eliane Gandolpho Tótoli, Hérida Regina Nunes Salgado

Ampicillin sodium is a β-lactam antibiotic for parenteral use, belonging to the penicillin group 
of drugs. It was the first semi-synthetic penicillin that showed activity against Gram-negative 
bacteria, opening the field of broad-spectrum penicillins. There are some methods described 
in the literature to identify ampicillin sodium, which include the Thin-Layer Chromatography 
(TLC). It is a common method for drugs identification, because it is simple, fast, visual and 
relatively inexpensive. However, the TLC methods described for ampicillin sodium in the main 
pharmacopoeias are complex and the solvents used for them as mobile phases are potentially 
toxic to the operators, for example acetone and ammonium acetate. Thus, the aim of this 
work was to develop an easier, safer and more economical thin layer chromatographic method 
stability indicative, for the identification of ampicillin sodium and degradation products 
in powder for injection preparation. The mobile phase used in this work was a mixture of 
absolute ethyl alcohol and water (90:10, v/v) and the stationary phase used was silica gel 
impregnated in aluminum. Stress degradation studies of the pharmaceutical product were 
conducted under conditions of hydrolysis (acid, basic, and neutral), oxidation and photolysis. 
The hydrolysis and oxidation conditions were carried out at 60oC. The solutions were prepared 
at concentrations of 5.0 mg mL-1. The spots were detected by exposing the dry plate to UV 
chamber (365 nm) and/or iodine vapor. The retention factor values to the spots of ampicillin 
sodium reference standard and in pharmaceutical product were similar, proving the identity 
of ampicillin sodium in samples. In all stress conditions, additional spots were observed. The 
drug was more stable on photolytic condition, and the maximum degradation was observed on 
alkaline hydrolysis. Three additional spots were common to neutral, acid and basic hydrolysis, 
and one of them also appeared in oxidative degradation. The results demonstrated the stability-
indicating capability of the proposed method, which that could apply for the qualitative 
analysis of ampicillin sodium in pharmaceutical dosage forms, contributing to improve the 
quality control of this product. Furthermore, it is easier, safer and more economical than the 
other TLC methods described in the literature for this drug.

Agradecimentos: FAPESP, CNPq, PADC-FCF and União Química – Pharmaceutical Industry
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DEVELOPMENT OF STABILITY-INDICATING THIN LAYER 
CHROMATOGRAPHY TO EVALUATION OF CEFAZOLIN 

SODIUM POWDER FOR INJECTION

Tahisa Marcela Pedroso, Hérida Regina Nunes Salgado

Thin-Layer Chromatography (TLC) is a common method for drug’s identification, because it 
is simple, fast and inexpensive. TLC is based on differential migration of components over 
a thin layer of adsorbent material retained on a flat surface. Cefazolin sodium is a β-lactam 
parenteral drug belonging to the first generation of cephalosporins. There are no methods of 
thin-layer chromatography to cefazolin sodium described in pharmacopoeial compendiums. 
The aim of this study was to develop a TLC method for the identification of cefazolin sodium 
and degradation substances in pharmaceutical products. We conducted a stability study to 
indicate the ability to detect degradation products conducted in cefazolin sodium under stress 
conditions of hydrolysis (acidic, basic and neutral), photolysis and oxidation. The hydrolysis 
was carried out at room temperature and 60 ºC and the aliquots of the prepared solutions were 
analyzed for a period of 96 hours under degradation. The mobile phase used was: absolute 
ethyl alcohol: water (90:10, v/v) and the stationary phase used was silica gel impregnated in 
aluminum. The solutions of cefazolin sodium were prepared in purified water at concentration 
of 5 mg/mL. Aliquots of 10 µL solutions of cefazolin sodium were impregnated in silica plate. 
After the mobile phase’s elution, the spots were detected by exposing the plate at UV chamber 
(365 nm) and/or iodine vapor during ten minutes. The retention factor values to the spots 
of cefazolin sodium reference standard and in pharmaceutical product were similar, proving 
the identity of cefazolin sodium in samples. In situations of oxidative stress, spots appeared 
immediately after preparation and disappeared completely after 24 hours. For the stress 
conditions of acidic, basic, and neutral hydrolysis, additional spots were observed during the 
period analyzed, but it was unable to view the appearance of degradation products in photolytic 
conditions. The highest number of spots appeared with sample submitted to acid, basic and 
neutral conditions, respectively. The results demonstrated the stability-indicating capability of 
the proposed method, which that could apply for the qualitative analysis of cefazolin sodium 
in pharmaceutical dosage forms, contributing to improve the quality control of this product.

Agradecimentos: FAPESP, CAPES, PADC-FCF and ABL – Pharmaceutical industry
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THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY FOR NORFLOXACIN 
TABLETS, RAPID AND ECONOMIC METHOD FOR 

DEGRADATION PRODUCTS DETERMINATION

Lucas Chierentin, Flávia Carnavalli, Hérida Regina Nunes Salgado

Thin layer chromatography (TLC) is one the most useful tools for following the progress of 
organic chemical reactions and for assaying the purity of organic compounds. TLC requires 
only a few nanograms of sample for a successful analysis and can be accomplished in a matter 
of minutes. Like all chromatographic methods, TLC takes advantage of the different affinity 
of the analyte with the mobile and stationary phases to achieve separation of complex mixtures 
of organic molecules. Norfloxacin [1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-
quinoline carboxylic acid] is a synthetic antibiotic frequently used in the treatment of urinary 
tract infections. A rapid and simple TLC method for the determination of norfloxacin tablets is 
developed. The method does not require any complex sample extraction procedure. It is based 
on the extraction with a methanol in an ultrasonic batch. Chromatographic separation is made 
with a silica gel 60 F254 (20 x 20 cm), with a thickness of 0.20 mm, purchased commercially 
and activated at 105°C for one hour. The mobile phase composed of methanol: ammonium 
hydroxide (8:3 v/v). Identification and visualized the spots is carry out in a UV light detection. 
The retention factor (Rf) is calculated by dividing the distance traveled by the analyte by 
the distance traveled by the solvent. The results of Rf for standard and pharmaceutical 
product of norfloxacin are 0.63 and Rf for degradation products are 0.77 for both standard 
and pharmaceutical product. The results demonstrated the validity of the proposed method, 
which be applied for the qualitative analysis of norfloxacin in pharmaceutical dosage forms, 
representing an alternative for quality control and also contributing to assure the identity of 
the product.

Agradecimentos: FAPESP (2010/13335-2), CNPq, PADC-FCF, UNIÃO QUÍMICA
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DESVENDANDO A MEDIÇÃO NOS ENSAIOS QUÍMICOS: A 
CURVA ANALÍTICA OU DE CALIBRAÇÃO

Oscar Bahia Filho, Patrícia Regina Prada, Carla Meneghesso, Fernando Mauro Lanças

As preocupações atuais em ensaios químicos têm sido norteadas por três frentes: a de 
calibração dos instrumentos críticos e conseqüente análise crítica dos certificados; elaboração 
de procedimentos operacionais padrão com treinamentos subseqüentes e na estimativa da 
incerteza da medida obtidos durante o estudo de validação do método. Entretanto, como a 
medição nos ensaios químicos é indireta, isto é, a transformação da medida executada na 
unidade de interesse deve ser feita pela comparação direta de uma série de soluções padrão 
contra valores medidos, seguidas de cálculos até o resultado final, pouca ou quase nenhuma 
atenção se tem dado no entendimento e definição do modelo matemático responsável por 
esta operação. Devido à execução de uma série de operações, a possibilidade de propagação 
de erros é preocupante e, nesse sentido, a confiabilidade de todas essas operações deve ser 
estabelecida e conhecida. O objetivo do trabalho foi discutir a contribuição da etapa de 
construção da curva analítica ou de calibração no processo de ensaio com base na sua estimativa 
da incerteza conforme preconizado pelas diretrizes das normas ISO/IEC 17025 e Boas Práticas 
de Laboratório (BPL). Antes da construção da curva é aconselhável aplicar o teste de Grubbs 
e de Cochran no conjunto de medidas obtido. Tais testes devem ser aplicados para avaliar a 
ausência de valores discrepantes para cada nível de concentração e a homocedasticidade dos 
dados, respectivamente. Para garantir que o modelo reduzido pode ser utilizado, ao invés do 
completo, deve ser provado que o valor do estimador a seja equivalente a zero, com grau 
de confiança estabelecido. O teste de hipótese é estabelecido e no cálculo da estimativa 
da incerteza da curva analítica é levada em consideração a incerteza padrão associada ao 
preparo das soluções padrão diluídas e a do modelo matemático, sendo possível analisar as 
contribuições individuais. A incerteza padrão combinada é dada por: Incerteza do Processo 
= Desvio Padrão da Curva + Incerteza do Preparo das Soluções Padrão. Como exemplo, o 
procedimento foi aplicado na determinação de fluazuron em tecidos animais por LC-MS/MS.

Agradecimentos: IIC, CNPq e FAPESP
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ENSINO DE CROMATOGRAFIA: CONCEITOS QUALITATIVOS

Thaísa Peixoto da Silva Freitas, Thyago Andrade da Silva, Hiram da Costa Araújo, 
Ademário Iris da Silva Junior, Ana Luísa de Queiroz Baddini, Renata Santana Lorenzo 

Raices

Este trabalho visa enriquecer o ensino prático de cromatografia gasosa no campus Rio de 
Janeiro do IFRJ por meio da cromatografia gasosa de alta resolução acoplada a detectores de 
ionização em chama e condutividade térmica (CG-DIC e CG-DCT). A separação simultânea 
de uma mistura de ciclohexano, acetona, etanol e metanol por CGAR-DIC com coluna apolar 
e CGAR-DCT com coluna polar abre a discussão sobre forças de interação molecular entre 
analito e fase estacionária e permite qualificar cada componente da mistura pelo tempo 
de retenção e pela técnica da co-injeção de padrões. A injeção em colunas com detectores 
diferentes permite avaliar o uso e a resposta de diferentes detectores, bem como o motivo de 
utlizar a divisão de fluxo no injetor. A modificação da programação de temperatura original 
para melhorar um dos cromatogramas mostra o alcance e a limitação da programação de 
temperatura utilizada inicialmente e do conceito de programação em geral.
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DESENVOLVIMENTO DA FASE EXTRATORA DE POLIANILINA 
SUPORTADA EM POLIESTIRENO DIVILBENZENO PARA 

ANÁLISE DPX/LC-FD DE ANTIDEPRESSIVOS EM AMOSTRAS 
DE PLASMA

Juciene A. Caris, Bruno H. Ferraz, Denilson Rabelo, Maria Eugênia C. Queiroz, Andréa 
R. Chaves

A etapa de preparo de amostras para a determinação de fármacos em matrizes complexas, 
como o plasma humano, por cromatografia líquida, tem sido requerido em razão dos baixos 
niveis de concentração e da presença acentuada dos interferentes endogenos da matriz 
biológica. O tratamento prévio da amostra permite a extraçao e pré-concentraçao do analito 
de interesse, resultando em um aumento na sensibilidade e seletividade analitica do método 
empregado. A extração em micropipeta com adsorvente empacotado (DPX - Disposable pippet 
extraction), técnica miniaturizada de preparo de amostra, tem sido empregada no tratamento 
prévio de amostras biológicas, especialmente para eliminação dos compostos endógenos. 
No entanto, sua aplicação tem sido restrita, devido ao limitado número de fases extratoras 
disponíveis comercialmente. Os polímeros condutores suportados em polímeros porosos 
apresentam alta área superficial resultando em maior número de sítios ativos sendo, portanto, 
uma promissora alternativa para aplicação como fases extratoras em técnicas miniaturizadas 
de preparo de amostra. Neste trabalho, partículas de polianilina suportada em copolímeros 
estireno-divinilbenzeno foram empregadas como fase extratora para DPX Estas partículas 
foram avaliadas frente à análise de antidepressivos (fluoxetina e norfluoxetina) em amostras de 
plasma por cromatografia líquida com detecção por fluorescência (LC-FD). As variáveis DPX, 
volume de amostra, número de ciclos: aspirar e dispensar, pH, força iônica e parâmetros de 
dessorção foram avaliadas. A maior sensibilidade analítica foi obtida com extração em 400 µL 
de plasma diluído em solução tampão borato 0,1 M pH 9,0 com 3 ciclos aspirar e dispensar de 
200 µL e dessorção em 250µl de acetonitrila em um único ciclo. A otimização das variáveis 
DPX foi baseada no equilíbrio de sorção dos analitos entre as fases poliméricas e a matriz 
biológica. Em etapa futura o método DPX/LC-FD para análise de antidepressivos em amostra 
de plasma deverá ser validado segundo as normas da ANVISA.

Agradecimentos: CNPq e CAPES
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SÍNTESE DE POLÍMEROS MOLECULARMENTE IMPRESSOS 
PARA EXTRAÇÃO EM FASE SOLIDA DE VENLAFAXINA E SEUS 

METABÓLITOS EM AMOSTRAS DE PLASMA

Juciene Aparecida Caris, Lidervan de Paula Melo, Maria Eugênia Costa Queiroz

A venlafaxina (1-[2-dimetilamino-1-(4-metoxifenil)-etil]cicloexan-1-ol, VLX), antidepressivo 
de segunda geração, é um potente inibidor da recaptação de serotonina e norepinefrina. A 
monitorização terapêutica é um valioso recurso clínico, pois assegura e minimiza os efeitos 
adversos dos fármacos. O preparo da amostra é parte integrante de um método analítico, no 
qual os analitos são isolados de matrizes complexas, como os fluidos biológicos. Os polímeros 
molecularmente impressos (MIP) têm se destacado como fase seletiva para a extração em 
fase sólida (SPE) de fármacos em amostras biológicas. A síntese de MIP consiste na mistura 
da molécula molde com o monômero funcional. Durante a polimerização, o complexo 
formado entre a molécula molde e os monômeros funcionais é estabilizado por uma matriz 
polimérica rígida. Após a polimerização, o molde é extraído e o polímero resultante será 
capaz de reter seletivamente a molécula molde ou análogos estruturais. Neste trabalho, 
polímeros molecularmente impressos foram sintetizados para a SPE de venlafaxina e seus 
metabólitos em amostras de plasma para análise por cromatografia liquida com detecção 
de fluorescência. O polímero impresso de venlafaxina (molde) foi sintetizado através das 
reações de hidrólise e condensação de tetraetilortosilicato (TEOS) na presença do monômero 
funcional 3-aminopropiltrimetoxisilano (APTMS) na proporção 5:1 (m/m) em meio básico, 
respectivamente, ou seja, processo sol-gel. Eficiente processo de dessorção de venlafaxina 
e seus metabólitos foi alcançado com 500 μL de acetonitrila. O processo de reconhecimento 
molecular baseou-se nas interações intermoleculares entre os grupos funcionais do fármaco e 
aquelas presentes nas cavidades seletivas do MIP. O polímero impresso (sol-gel) sintetizado 
apresentou seletividade adequada para extração de venlafaxina e seus metabólitos em amostras 
de plasma.

Agradecimentos: CAPES, CNPq e FAPESP



8 | Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV

| B8 |
02 de Outubro (3a feira) 

Preparo de Amostras

SPE FOLLOWED BY FAST ANALYSIS USING LC-MS/MS AND 
GC-MS/MS FOR THE DETERMINATION OF 70 PESTICIDE 

RESIDUES IN DRINKING WATER

Filipe Donato, Émerson Jacinto Gonçalves, Giovana Ferronato, Magali Kemmerich, 
Juliana Munaretto, Manoel Leonardo Martins, Martha Adaime, Renato Zanella

The use of pesticides has always been associated with effective control of pests or weeds 
to ensure an increase in the amount of food production. However, the uncontrolled use of 
these substances can cause the degradation of water resources, affecting directly the human 
and animal health. Therefore, it is necessary to develop a fast, sensitive and efficient method 
to check the pesticide residues in surface water and in groundwater. In order to achieve the 
maximum residue limits permitted by current legislations, a unified method of extraction 
for both polar and nonpolar compounds by Solid Phase Extraction (SPE) and analysis by 
High Performance Liquid Chromatography and Gas Chromatography coupled to tandem 
Mass Spectrometry (LC-MS/MS and GC-MS/MS) was developed. The method evaluated 70 
compounds, which 35 compounds are regulated by the Ordinance 2914 [1] and 35 pesticides, 
although not provided in the ordinance, are commonly used in agriculture. Different sample 
volumes were tested, with and without acidification, and different extraction cartridges. The 
best results were obtained with 100 mL of acidified sample and using Oasis HLB® 60 mg 
cartridge. Compounds were eluted from the cartridges with 2 mL of dichloromethane/methanol 
1:1 (v/v) and injected directly in GC-MS/MS. For LC-MS/MS the extract was evaporated 
and redissolved in mobile phase. The instrument response was linear for all pesticides from 
10 to 250 µg L-1, with r2 ≥0.99. The method Limits of Detection and Quantification for all 
compounds were 0.2 and 0.5 µg L-1, respectively. For most compounds tested it was obtained 
recoveries between 70 and 120% with RSD <20% in GC-MS/MS and LC-MS/MS. The 
preconcentration by SPE was adequate for the determination of different chemical classes of 
pesticide in drinking water. The use of GC-MS/MS and LC-MS/MS showed to be selective, 
sensitive and appropriate to the needs imposed by current legislation.

[1] BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n° 2914, de dezembro de 2011. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 14 de dezembro de 2011.

Agradecimentos: CNPq, CAPES, UFSM.
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO MULTIRRESÍDUO PARA 
DETERMINAÇÃO DE 21 AGROTÓXICOS EM ABACAXI, 

LARANJA E PIMENTÃO COM ANÁLISE POR UPLC-MS/MS

Magali Monteiro, Tiele M. Rizzetti, Debora Orso, Manoel L. Martins, Martha Bohrer 
Adaime, Renato Zanella

O emprego de agrotóxicos durante o estágio de cultivo e pós-colheita desempenha papel 
importante na agricultura, entretanto cuidados devem ser tomados para utilização dos mesmos, 
devido à alta toxicidade para saúde e frequente presença residual destes compostos [1]. Portanto, 
o objetivo deste trabalho foi desenvolver um método para a determinação de resíduos de 21 
agrotóxicos de diferentes classes, os quais possuem limites máximos de resíduos estabelecidos 
na legislação brasileira [2] em amostras de abacaxi, laranja e pimentão, através de análise 
por Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC-MS/MS). O preparo da amostra foi 
feito através do método QuEChERS modificado [3], sendo previamente testados sais para 
limpeza do extrato. Para extração foi utilizado 10 g de amostra e 10 mL de acetonitrila 
acidificada com 1% (v/v) de ácido acético. Para a etapa de partição adicionou-se sulfato de 
magnésio e acetato de sódio. Após, uma etapa de clean-up empregando sulfato de magnésio, 
amina primária secundária (PSA) e C18foi realizada. O extrato foi diluído 1:4 (v/v) em água 
ultra-pura e analisado por UPLC-MS/MS. As curvas analíticas apresentaram faixa linear entre 
2,5 e 100 µg kg-1 (r2 ≥ 0,99). Os LD e LQ do método foram 3,8 e 12,5 µg kg-1, respectivamente. 
Amostras branco de cada matriz foram fortificadas nos níveis de concentração 10, 50 e 100 
µg kg-1. Valores satisfatórios de recuperação (70 a 120%) e RSD (≤ 20%) foram obtidos para a 
maioria dos compostos analisados. Assim, a combinação entre a técnica de preparo de amostra 
proposta e a análise por UPLC-MS/MS, possibilitou o desenvolvimento de um método rápido, 
simples, com precisão e exatidão, para determinação de agrotóxicos em abacaxi, laranja e 
pimentão.

[1] Soler, C., Mañes, J., Picó, Y. J. of Chromatogr. A, 2005, 1088, 224. 
[2] ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Legislação. Disponível em: < 
http://portal.anvisa.gov.br >. Acesso em: 05/07/2012. 
[3] Prestes, O. D., et al; Quím. Nova 2009, 32, 1620-1634. 
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CAPES, CNPq e FINEP, que proporcionaram o desenvolvimento deste trabalho.
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MÉTODO MULTIRRESÍDUO PARA ANÁLISE DE AGROTÓXICOS 
EM MATRIZES COM DIFERENTES COMPOSIÇÕES QUÍMICAS

Tiele M. Rizzetti, Magali Monteiro, Debora Orso, Manoel L. Martins, Renato Zanella, 
Martha Bohrer Adaime

A utilização de agrotóxicos em culturas vegetais é necessária a fim de controlar pragas que 
poderiam diminuir a produção de campo, bem como para melhorar a qualidade do alimento 
que chega ao consumidor. Também podem ser aplicados em frutos para proteção pós-colheita, 
o que gera uma transferência de resíduos do fruto ao suco, sendo este um caminho significativo 
para a exposição humana [1]. Matrizes como banana, pepino e suco de laranja possuem alto 
teor de açúcar, de água e de acidez, respectivamente, o que torna difícil a obtenção de um 
único método para o preparo de amostras em alimentos com diferentes propriedades químicas. 
Assim, este trabalho teve por objetivo desenvolver um método para determinar 19 agrotóxicos 
em banana, pepino e suco de laranja, utilizando como método de extração QuEChERS 
modificado [2] e determinação por Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC-MS/
MS). O preparo da amostra foi realizado, utilizando 10 g de amostra e 10 mL de acetonitrila 
acidificada 1% (v/v) com ácido acético para extração. Após, adicionou-se sulfato de magnésio 
e acetato de sódio para a etapa de partição. Para etapa de clean-up foram testados sorventes 
variados, onde se obteve melhores resultados com sulfato de magnésio e amina primária 
secundária (PSA). O extrato foi diluído 1:4 (v/v) em água ultra-pura e submetido à análise 
por UPLC. As curvas analíticas para os compostos analisados apresentaram faixa linear entre 
2,5 e 100 µg kg-1 com valores de coeficiente de determinação (r2) maiores que 0,99. Os LD 
e LQ do método foram 3,8 e 12,5 µg kg-1, respectivamente. Amostras branco das diferentes 
matrizes foram fortificadas nos níveis de concentração 10, 50, 100 µg kg-1 e as recuperações 
foram avaliadas, obtendo-se valores satisfatórios de recuperação (70 a 120%) e de RSD ≤ 
20%. O método desenvolvido mostrou-se eficiente para determinação de agrotóxicos nas 
matrizes avaliadas, podendo ser ampliado o escopo para amostras com composições químicas 
semelhantes a estas.

[1] Romero-Gonzalez, R., Garrido, A.F., Martinez, J.L.V.; Talanta 2008, 76, 211. 
[2] Prestes, O. D., et al; Quím. Nova 2009, 32, 1620-1634. 
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CAPES, CNPq e FINEP, que proporcionaram o desenvolvimento deste trabalho.
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ELIMINATING TEDIOUS FRACTION TRANSFER OF PURIFIED 
NATURAL PRODUCTS VIA AUTOMATED FRACTION POOLING 

OF LYCOPENE AND Β-CAROTENE IN VARIOUS TEA AND 
TOMATO PEEL EXTRACTS USING A MANUAL PURIFICATION 

SYSTEM

Thaís Gimenes Greco, Seth Hanson, Megan York, Toni R. Hofhine, Geneviève Gingras

Many natural products are thought to have tremendous health benefits including prevention 
or treatment of diseases. Purifying low level compounds, such as those typically isolated 
from natural products, is of particular interest for any pharmacological or biological activity 
that may be useful in drug discovery and human health. Synthesis may not be an option 
for all natural products where it may be too complex, expensive, or too time consuming to 
accomplish. Purification of low level compounds from natural products can be challenging 
due to the isolation of a small compound presence among other interfering sample compounds 
and the sample matrix. Flash clean-up of samples prior to high pressure purification provides 
an optimal environment for low concentration compounds by allowing for a large amount of 
sample to be injected for clean-up via large particle flash columns using organic solvents that 
can be quickly evaporated in preparation for high pressure purification. The tedious and labor 
intensive process of manual fraction transfer from multiple injections into a single pooled tube 
requires extra rinse solvent, additional dry-down time, and can create error from transferring. 
Flash clean-up prior to high pressure purification is a cost effective and efficient mechanism 
for natural product purification on a single system platform. This poster presents a method 
for isolating and purifying lycopene and β-Carotene, naturally occurring plant carotenoids of 
particular interest for their antioxidant activity and possible health benefits, from tomato peels 
and tea leaves using low pressure normal phase flash chromatography automated fraction 
collection. The system provided hands free fraction collection with 99.5 +/-2.7 % recovery 
of the desired product peaks. Despite the similarities between lycopene and β-Carotene, these 
carotenoids were able to be separated and purified. Further method development could be used 
to perfect a system for the purification of these carotenoids, while modifications to this method 
could be employed to isolate and purify other natural products.
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OPTIMIZATION OF AN AUTOMATED LARGE VOLUME SPE 
METHOD FOR MICRO POLLUTANTS ANALYSIS IN WATER

Thaís Gimenes Greco, Ronan Herry

One of most important challenge in the XXI century is to understand more deeply the impacts 
of chemical compounds on the environment and onto the health, and develop strategies 
to reduce their presence. The objective consists of finding a good compromise between 
an acceptable limit of these pollutants in the nature and the interest of their usage without 
impacting economically the industrial plans too. We can distinguish the “old pollutants” 
which are already submitted to regulations (e.g. dioxins, pesticides, organochlorine solvents) 
and the new emerging substances which are or are not yet submitted to surveillance and 
which the number are increasing every year: e.g. pharmaceuticals drug residues and their 
metabolites, tobacco residues like nicotine, drugs of abuse like cocaine, nano-particles, and 
so on. These molecules are distributed at different level in the environment depending on 
the environmental matrix and depending on their physico-chemical properties. For measuring 
the impact on human health, the concentration levels to be measured are generally very low 
and may differ for each analytes due to the bioaccumulation or the degradation effects. For 
that reason, in the last decade a lot of developments had been made in analysis techniques 
to improve sensibility in order to achieve limit of quantification. Nevertheless, the samples 
still need to be concentrated and cleaned-up in order to avoid matrix effect in the analysis 
system and achieve proper limit of detection. This work presents an automated solid-phase 
extraction method that was optimized for the extraction of micropollutants in water. Due to 
the multiplicity of pollutants to be studied in the water the sample volume to be concentrated 
stays large. An automated extraction system for water samples adapted to large volume SPE 
cartridges with high flow rate under positive pressure was used. The method was applied to the 
extraction of non-polar pesticides from 1 L of water and the extraction method was optimized 
by determining the most suitable solvent, and comparing liquid–liquid extraction and liquid–
solid extraction. The extraction efficiency was determined as > 70 %. The optimized method 
presented reduced handling time, reduced solvent volume and satisfactory results with real 
sample. This method can also be adapted for other (polar) molecules.
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SELECTING THE APPROPRIATE LABORATORY EQUIPMENT: 
THE COOMASSIE (BRADFORD) PROTEIN ASSAY PERFORMED 
MANUALLY AND AUTOMATICALLY BY AUTOMATED LIQUID 

HANDLERS

Thaís Gimenes Greco, Seth Hanson, Megan York, Toni R. Hofhine

The determination of protein concentration in a solution is a common necessity in a wide 
assortment of clinical, academic, and industrial laboratories. The Coomassie (Bradford) Protein 
Assay, a universal protein concentration determination technique, is a spectroscopic method 
used to determine the concentration of protein in a solution, through the interaction of protein 
with the dye Coomassie brilliant blue G-250. The Coomassie dye undergoes a spectral shift 
from brown to blue with increasing protein concentration, which allows unknown solutions to 
be quantified by comparison to a standard curve of albumin or gamma globulin. The method 
utilizes a serial dilution of a protein standard (BSA), followed by the addition of the Coomassie 
dye to the standards and unknown protein solutions. This poster shows manual and automated 
methods for preparing a standard curve and samples for quantification of protein in solution. 
The Bradford Assay is an ideal method for automation because of its repetitive liquid transfers 
and standard assay methodology, however it is important to select the correct hardware. While 
the manual method produces lower standard error, the automated method allows the user to 
multi task more efficiently by simply allowing the system to perform the tedious transfers while 
other more important tasks are done. Additional automated method and hardware adjustments 
could be made to further decrease standard error and provide reliable and reproducible data.
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SOLID PHASE MICROEXTRACTION AND LC-MS/MS 
FOR THE DETERMINATION OF PALIPERIDONE AFTER 

STEREOSELECTIVE FUNGAL BIOTRANSFORMATION OF 
RISPERIDONE

Mariana Zuccherato Bocato, Rodrigo Almeida Simões, Leandro Augusto Calixto, 
Cristiane Masetto de Gaitani, Mônica Tallarico Pupo, Anderson Rodrigo Moraes de 

Oliveira

The present work describes for the first time the use of SPME coupled to LC-MS/MS 
employing the polar organic mode in a stereoselective fungal biotransformation study to 
investigate the fungi ability to biotransform the drug risperidone into its chiral and active 
metabolite 9-hydroxyrisperidone (9-RispOH). The chromatographic separation was performed 
on a Chiralcel OJ-H column using methanol:ethanol (50:50, v/v) plus 0.2% triethylamine as 
the mobile phase at a flow rate of 0.8 mL min-1. The SPME process was performed using 
a C18 fiber, 30 min of extraction time and 5 min of desorption time in the mobile phase. 
The method was completely validated and all parameters were in agreement with the 
literature recommendations. TheCunninghamella echinulata fungus was able to biotransform 
risperidone into the active metabolite, (+)-9-RispOH, resulting in 100% of enantiomeric 
excess. The Cunninghamella elegans fungus was also able to stereoselectively biotransform 
risperidone into (+)- and (−)-9-RispOH enantiomers at different rates. 

Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) and Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNDCT)
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VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO 
DE PESTICIDAS EM OVO DE GALINHA (GALLUS GALLUS 

DOMESTICUS) POR DISPERSÃO DA MATRIZ EM FASE 
SÓLIDA E CROMATOGRAFIA EM FASE GASOSA ACOPLADA A 

ESPECTROMETRIA DE MASSAS

Beatriz Medeiros Travália, Michel Rubens Dos Reis Souza, Cybelle Oliveira Moreira, 
Haroldo Silveira Dórea 

O ovo é um alimento de grande valor nutritivo. Sua composição bioquímica o indica como 
fonte de proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. No entanto, compostos químicos indesejáveis 
podem fazer parte desta constituição. O objetivo desse trabalho foi validar um método 
analítico por dispersão da matriz em fase sólida e cromatografia em fase gasosa acoplada a 
espectrometria de massas para determinação de atrazina, pirimicarbe, lindano, permetrina, 
deltametrina, cipermetrina, etiona, bifentrina e alacloro em ovos de galinha (Gallus gallus 
domesticus) comercializados na cidade de Aracaju-SE, Brasil. As análises cromatográficas 
foram realizadas em coluna capilar DB - 5MS (5% difenil 95% dimetilpolisiloxano; 30 m, 0,25 
mm lD, 0,25 µm; J&W Scientific, EUA). As condições cromatográficas foram: temperaturas 
do injetor no modo splitless (280 ºC – 1 min), a temperatura da interface (300 ºC) e gás de 
arraste hélio (99,995%) com vazão de 1,2 mL min-1 (pressão 72,8 kPa). A programação do 
forno: temperatura inicial de 60°C (1,0 min); taxa de aquecimento de 10 °C min-1 até 300 ºC 
(5,0 min). O espectrômetro de massas foi operado nos modos SIM (monitoramento de íons 
selecionados) com ionização por Impacto de Elétrons (EI) a 70 eV. O volume de injeção dos 
extratos foi de 1 µL. O tempo total de análise foi de 30 min. Através do sistema desenvolvido: 
matriz de ovo liofilizado (0,25 g)/dispersante Florisil® (1,5 g)/coluna auxiliar C18 (0,5 g) e 
acetonitrila (10 mL) como solvente de eluição, a validação do método analítico foi realizada 
através dos parâmetros: seletividade, seletivo para todos os pesticidas; linearidade, em termos 
de coeficiente linear da curva analítica, superiores a 0,990, numa dada faixa de concentração 
de 0,01 a 2,0 µg g-1; limites de detecção e limites de quantificação, nos intervalos de 0,003 a 
0,015 µg g-1 e 0,01 a 0,05 µg g-1, respectivamente; exatidão (n = 3), para os níveis 0,5, 1,0 e 
1,5 µg g-1variaram entre 61,6 a 95%; precisão, em termos de desvio padrão relativo (DPR) na 
faixa de 0,13 a 29,92%; e aplicação em amostras reais, que não apresentaram a identificação 
de pesticidas. Portanto a união das técnicas DMFS-CG/EM proporcionou uma rápida, fácil e 
eficiente extração para determinação dos pesticidas selecionados em ovos de galinha.

Agradecimentos: Ao CNPq pela bolsa concedida.
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EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA COM APLICAÇÃO DE CAMPOS 
ELÉTRICOS: ESTUDO COM COMPOSTO MODELO ANIÔNICO

Ricardo Mathias Orlando, Susanne Rath, Jarbas José Rodrigues Rohwedder

O uso de campos elétricos em escala analítica como na eletrocromatografia capilar comprovam 
a enorme capacidade de separação obtida pela combinação da retenção e da migração 
diferencial de espécies carregas em conjunto com o fluxo eletrosmótico. Recentemente o uso 
de campos elétricos tem sido explorado também em técnicas de preparo de amostras visando 
melhorar a eficiência de extração dos analitos de interesse e/ou a remoção dos interferentes 
de matrizes complexas. Neste trabalho é descrito, pela primeira vez o efeito da aplicação 
de campos elétricos em procedimentos de extração em fase sólida (E-SPE®) do corante 
amarelo crepúsculo (E-110), usado como composto modelo aniônico, de soluções tampão. 
A extração foi realizada empregando cartuchos comerciais recheados com 500 mg de sílica 
C18 que foram adaptados com dois eletrodos para a aplicação do campo elétrico. Os eletrodos 
foram conectados a uma fonte de eletroforese e os parâmetros eletrocromatográficos foram 
monitorados durante a extração. Para avaliar o processo, o corante E-110 foi determinado nos 
eluatos por HPLC-DAD. No presente estudo foram avaliados seis parâmetros de extração: 
porcentagem de modificador orgânico, concentração, pH e volume da solução de limpeza, além 
da massa e marca de sorvente empregados na montagem do cartucho. Dentro de cada parâmetro 
de extração avaliado as maiores diferenças observadas entre os valores de recuperação da 
SPE e E-SPE® foram respectivamente: 85-26%; 100-2%; 96-40%; 100-3%; 50-10%; 97-16%. 
Esses resultados apontam que a aplicação do campo elétrico influenciou fortemente a eluição 
do corante aniônico em comparação ao procedimento de SPE convencional. Dessa forma, a 
aplicação de campo elétrico na extração em fase sólida (E-SPE®) pode ser empregada para a 
eliminação de interferentes aniônicos durante o procedimento de limpeza e/ou ainda auxiliar a 
remoção de analitos de interesse negativamente carregados durante o procedimento de eluição.
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EXTRACTION OF FOLATES IN VEGETABLES WITHOUT 
ENZYME USE FOR HPLC ANALYSIS

Emmanuela Prado de PAIVA, Clayton Anderson de AZEVEDO FILHO, Sabrina Gomes 
FERREIRA, José Almiro da PAIXÃO 

Folate is the designated term to all pteroic acid derivatives exhibiting vitamin activity in 
humans. This compound is associated with several biological activities in maintaining the 
individual´s health. Fruits, peas and others a vegetable are good sources of folate and has been 
widely chosen as a matrix for the development of methodologies, since they are considered 
good models for study.Extraction is considered a critical step in the analytical process of 
folate study, and the use of trienzyme treatment (amylase, protease and folate conjugase) has 
become a source of variation in results. This study aimed to develop a simplified methodology 
for folate extraction in vegetables without enzyme use. The samples were washed in Milli-Q 
water and 400 g was mashed in food processor, producing liquor. One mL of the liquor was 
transferred to a test tube and added 20 mL of an extractor solution containing ammonium 
acetate 50mmol.L-1, ascorbic acid 1% and 2-mercaptoethanol 10mmol.L-1, then stirred 
in vortex for 20 seconds and heated at 40°C for 10 min. It was transferred 5 mL to a test 
tube and centrifuged for 15 min at 4 °C, 5,000 rpm and supernatants were filtered through 
cellulose acetate membranes 0.45 µm. One mL of the filtrate of the treatments were injected 
into the C18 100 mm x 2.0 5μm chromatographic column and analyzed by HPLC-DAD system 
(Shimadzu Prominence). Isocratic elution was performed in 85% of potassium phosphate 
buffer pH 2.0 and 15% of MeOH, flow 0.5 ml/min with end time 20 min. The protocol was 
able to identify and quantify six folate forms (tetrahydrofolate, 5-methyltetrahydrofolate, 
10-formyltetrahydrofolate, 5-formyltetrahydrofolate, and folic acid pteroic acid) in Broccoli 
(Brassica oleracea var. Italica), Spinach (Tetragonia expansa), Cabbage (Brassica oleracea var. 
capitata), Sauce (Petroselinum hortense), Green beans (Phaseolus vulgaris) Beet (Beta vulgaris 
L), showed intra and inter day precision of up to 12% and LOD/ LOQ compatible with other 
DAD detection methods. Considering that the instrumentation simplified and reduced number 
of steps, it may be applied to analysis within four hours. 

Agradecimentos: FACEPE
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OTIMIZAÇÃO MULTIVARIADA DAS CONDIÇÕES DE 
EXTRAÇÃO DE PESTICIDAS ORGANOCLORADOS EM 

AMOSTRAS DE LEITE BOVINO UTILIZANDO HS-SPME E GC-
MS

Giuliana Stael Nardini, Josias de Oliveira Merib, Adriana Neves Dias, Eduardo Carasek

Os pesticidas organoclorados são compostos utilizados desde 1950 para a manutenção 
da agricultura e desde então estão presentes na cadeia alimentar podendo causar diversos 
impactos ambientais e outros malefícios. O controle da quantidade de resíduos de pesticidas 
organoclorados no leite é um dos parâmetros exigidos para atender aos diversos segmentos 
do mercado envolvidos na comercialização do leite bovino. A técnica de preparo de amostra 
SPME (solid-phase microextraction) é uma alternativa atrativa para a extração de pesticidas 
em matrizes complexas, tais como o leite bovino, além disso, é uma técnica simples, rápida 
e que envolve pequena manipulação da amostra e alta sensibilidade [1]. Neste trabalho foi 
utilizada como técnica de preparação de amostra a Headspace-SPME, sendo que esta forma de 
extração permite uma durabilidade maior das fibras em comparação com a SPME com imersão 
direta em amostras com conteúdo de gordura considerável; foi proposto um planejamento 
experimental utilizando otimização multivariada com o objetivo de determinar as condições 
ideais de extração de alguns pesticidas organoclorados em amostras de leite bovino e foi 
utilizada cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas como técnica de separação/
identificação dos compostos em estudo. Foi realizado um planejamento composto central em 
que se estudou a influência do tempo, temperatura e sal nas respostas (áreas cromatográficas) 
dos compostos (lindano, α – BHC, γ-BHC, heptaclor, aldrin, heptaclor epoxido, endolsulfan, 
1,1-dicloro-2,2-bis(4-clorofenil) etenil, dieldrin, endrin, endosulfan, endrin aldeído, DDT, 
metoxiclor). Fixou-se o volume total de amostra (2 mL) sendo que variou-se a porcentagem 
desse volume em solução saturada de NaCl para verificar a influência desse parâmetro no 
sistema. Também foram estudadas a temperatura de extração (40 - 80°C) e o tempo de extração 
(20 - 60 min.). Utilizou-se fibra composta por PDMS/DVB e as condições ótimas de extração 
foram 700 µL de solução saturada de NaCl, 50 minutos de extração, temperatura da amostra 
em 75°C.

[1] Wandercki, W. et al. (2004) J. Food Sci. Technol., 39, 703-717.
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CORK AS A NEW (GREEN) COATING FOR SOLID-PHASE 
MICROEXTRACTION: DETERMINATION OF POLYCYCLIC 

AROMATIC HYDROCARBONS IN WATER SAMPLES WITH GAS 
CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETRY

Adriana Neves Dias, Josias Merib, Vanessa Simão, Giuliana Nardini, Gabriela Mafra, 
Eduardo Carasek

The use of biosorbents in sample preparation techniques for determination of metals is very 
common. However, the use these biosorbents has never been evaluated to the extraction and 
determination of organic compounds. This study proposes the biosorvent cork as a novel 
SPME fiber coating. The proposed fiber was used for the determination of polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs)in river water samples with gas chromatography-selected ion monitoring-
mass spectrometry (GC-SIM-MS). The extraction variables (extraction temperature, extraction 
time and NaCl addition) for direct immersion solid-phase microextraction (DI-SPME) were 
optimized using a response surface methodology through central composite designs. In the 
best conditions DI-SPME with cork fiber and commercials fibers (PDMS, 100 μm; DVB-
CAR-PDMS, 50/30 μm; PDMS-DVB, 65 μm) were compared. The cork SPME method was 
validated through the main analytical figures of merit (detection and quantification limits, 
precision, accuracy, linear range and linear correlation coefficient). In order to assess the 
production process of the cork fibers the fiber-to-fiber reproducibility was carried out. The 
validated method was applied in river water samples (Cubatão South River, Santo Amaro da 
Imperatriz, Santa Catarina, Brazil). Extraction time and temperature of 60 min and 80 °C, 
respectively, were the optimal extraction conditions. The efficiency of cork fiber was similar or 
better than the commercial fibers for the extraction of PAHs from water samples. The detection 
and quantification limits were 0.03 and 0.1 µg L-1, respectively. The recovery values were 
between 70.2 and 103.2% and RSD < 14.7% (n=3). The linear range was of 0.1 to 10 µg 
L-1 with r > 0.96522 and the fiber-to-fiber reproducibility showed RSD < 18.6% (n=6). This 
study presented for the first time the use of cork as coating for SPME fiber. It was prepared and 
successfully applied for the determination of PAHs at ultra-trace levels in river water samples. 
Therefore, a new cork fiber could be expected to have a potential use for other analytes and 
matrices.

Agradecimentos: CNPq and UFSC
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OTIMIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CF-HS-SPME E HS-
SPME CONVENCIONAL E APLICAÇÃO NA DETERMINAÇÃO 
DO PERFIL VOLÁTIL DE ERVAS MEDICINAIS BRASILEIRAS

Josias de Oliveira Merib, Giuliana Stael Nardini, Joyce Nunes Bianchin Dutra, Adriana 
Neves Dias, Vanessa Simão, Cristine Durante de Souza Silveira, Eduardo Carasek

A preparação da amostra é a etapa mais crítica no procedimento analítico. Um dos métodos 
desenvolvidos para resolver este problema foi a microextração em fase sólida (SPME), 
desenvolvido por Pawliszyn e colaboradores [1]. Uma modificação realizada neste método foi 
a introdução da fibra resfriada, essa técnica permitiu que os analitos não sofram dessorção para 
oheadspace da amostra após serem extraídos pela fase polimérica, essa técnica é conhecida como 
Cold-Fiber SPME [2]. Neste trabalho foram otimizadas as condições de extração envolvendo 
os procedimentos de Headspace-SPME (HS-SPME) convencional e Cold-fiber Headspace-
SPME (CF-HS-SPME) em amostras de seis plantas medicinais comumente encontrados no sul 
do Brasil, as otimizações multivariadas foram realizadas utilizando-se cromatografia gasosa 
com detector de ionização de chama (GC-FID), as condições otimizadas foram: temperatura 
de extração de 60 °C e tempo de extração de 40 min. usando HS-SPME convencional e 60 °C 
durante 15 min. para CF-HS-SPME, também foi realizada uma otimização para o procedimento 
de CF-HS-SPME para determinar a temperatura ideal da fibra sendo esta encontrada em 5 °C, 
sendo também otimizado o procedimento de CF-HS-SPME usando duas temperaturas da fibra, 
permitindo a extracão tanto de compostos mais voláteis como os semi-voláteis, o tempo total 
de extracão foi de 15 min. com 7,5 min. em baixa temperatura (5 °C) e 7,5 min. a 60 ° C. Os 
procedimentos de extração foram comparados, a CF-HS-SPME com uma temperatura da fibra 
teve um melhor desempenho somente para os compostos mais voláteis e a estratégia utilizando 
duas temperaturas da fibra teve um melhor desempenho se considerados todos os compostos, 
também foi possível determinar o perfil volátil de cada erva estudada através dessa técnica, a 
utilizando cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (GC-MS).

[1] Arthur, C.L., Pawliszyn, J., Anal. Chem. 1990, 62, 2145-2148. 
[2] Zhang, Z., Pawliszyn, J., Anal. Chem., 1995, 67, 34-43. 
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UNATTENDED QUANTITATIVE DETERMINATION OF VOCS IN 
FOOD PACKAGING SAMPLES USING A ROBOTIC SAMPLER 
FOR AUTOMATIC STANDARD ADDITION AND SUBSEQUENT 

HEADSPACE ANALYSIS

Danilo Pierone, Massimo Santoro, Silvia Pelagatti, Stefano Gemme

The headspace analysis by means of a dedicated autosampler is a standard technique for the 
determination of volatile organic compounds possibly present in the food packaging materials. 
The packaging sample is generally cut in square pieces and placed in headspace vials for the 
incubation at determined temperature before the headspace sampling. The main problem for 
this kind of analysis is the quantitation of volatile compounds present, as these samples are 
normally layered solids. The external calibration is not reliable as it doesn’t consider the matrix 
effect, which is significant for these samples. The standard addition calibration is instead a 
reasonable quantitation procedure for these difficult matrixes, as it uses the real sample for the 
calibration procedure. Till now preparation of the samples for the standard addition calibration 
was performed offline, normally manually by the operator, before the headspace analysis 
of the samples and this was a time consuming and error prone procedure. The possibility 
of performing the sample preparation, by means of the same robotic sampler used for the 
headspace analysis, allows running automatically the quantitation sequence in unattended 
way. In this poster the use of a robotic autosampler for the standard addition calibration and 
the related GC-MS headspace analysis of volatile organic compounds in cigarette carton and 
packaging are presented.
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IMPROVING PHARMACEUTICAL LABORATORY 
THROUGHPUT IN THE ANALYSIS OF TRACE IMPURITIES 

AND RESIDUAL SOLVENTS WITH LIQUID/HEADSPACE 
UNATTENDED SWITCHING AND AUTOMATED STANDARD 

PREPARATION

Cristiane de Oliveira Silva, Massimo Santoro, Silvia Gemme, Stefano Pelagatti

US Pharmacopeia (USP) method <467> details the procedures for the identification, control 
and quantification of Class 1 and Class 2 residual solvents through the use of headspace gas 
chromatography. Some pharmaceutical laboratories have also to analyze solvent impurities as 
part of the incoming raw material testing process according to the various solvents’ monographs. 
For this purpose, liquid GC injection is normally chosen. Because of the limitations of the 
GC instrumentation currently available, most of these laboratories dedicate one instrument to 
headspace and another one to liquid injection analyses even if their configuration is exactly 
the same. This impacts labs productivity and spending. This poster demonstrates the use of 
an innovative robotic platform able to switch automatically from liquid to headspace mode 
and also to use different syringe volumes in the same run or sequence onto a single GC, thus 
to enhance overall lab’s productivity. Test results of residual solvents quantification, where 
sample and standard preparation steps according to the USP<467> procedures are carried out 
by the autosampler prior the headspace analysis, will be shown as well as the lack of carryover 
achieved by the use of an headspace gas-tight syringe, heated and flushed between injections. 
Modern laboratories will benefit from this automation in terms of time required for sample 
preparation, increased results accuracy and reduced chance for errors. 



Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV | 23

| B23 |
02 de Outubro (3a feira) 

Preparo de Amostras

OTIMIZAÇÃO DE MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DE 
FÁRMACOS ANTIDIABÉTICOS ORAIS UTILIZANDO 
MICROEXTRAÇÃO EM SORBENTE EMPACOTADO E 
CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA

Iara Maíra de Oliveira Viana, Paula de Paula Rosa Lima, Ingrid Vasconcelos, Laura 
Maria Fontes Prado, Cristina Duarte Vianna Soares, Christian Fernandes

A determinação de fármacos em plasma é fundamental em estudos de farmacocinética, 
de bioequivalência e na monitorização terapêutica. A etapa inicial da análise, denominada 
preparo de amostra, é a mais demorada e a que leva ao maior número de erros. Nesse contexto, 
recentemente foi desenvolvida a técnica de microextração em sorbente empacotado (MEPS), 
que é uma técnica simples, moderna e rápida. No presente estudo, foi desenvolvido método 
analítico por cromatografia líquida de alta eficiência utilizando MEPS na etapa de preparo 
de amostras, para determinação dos fármacos clorpropamida, glibenclamida, gliclazida 
e glimepirida em água. Para estas análises foi utilizado cromatógrafo Agilent 1100 e as 
condições de análise foram: coluna Ace C8 150 x 4,6 mm, 5 µm; fase móvel constituída de 
acetonitrila:tampão fosfato pH 3,0 (55:45), na vazão de 1,5 mL/min; comprimento de onda de 
230 nm; temperatura de 30 ºC e volume de injeção de 20 µL. O dispositivo MEPS empregado 
possui seringa de 250 µL e 4 mg de sorbente C18. Inicialmente, preparou-se solução padrão 
contendo 5 µg/mL de cada fármaco. Pipetaram-se 20 µL dessa solução, que foram adicionados 
a 380 µL de água. Acrescentaram-se 100 µL de solução tampão fosfato pH 3,0 e agitou-se a 
mistura. Posteriormente, realizaram-se 15 ciclos de aspiração-ejeção da solução preparada 
através do dispositivo MEPS (100 µL por ciclo a 5 µL/s). O sorbente foi lavado duas vezes 
com 100 µL de água e, em seguida, duas vezes com 100 µL da mistura água:acetonitrila (95:5 
v/v). A dessorção dos analitos foi realizada com duas porções de 50 µL de acetonitrila. Antes 
de injetar, diluiu-se a solução com 100 µL de água. Os picos cromatográficos apresentaram 
adequada resolução (valores em torno de 2,5). Recuperação de 51,8%, 78,4%, 79,9% e 91,6% 
foram obtidos para clorpropamida, gliclazida, glimepirida e glibenclamida, respectivamente. 
Como esperado, os compostos mais apolares apresentaram valores de recuperação maiores. 
Conclui-se que a técnica MEPS é eficiente na extração dos fármacos antidiabéticos orais 
testados, entretanto mais experimentos são necessários para otimização do método. 
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OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO DE SEPARAÇÃO E ESTUDOS 
DO MÉTODO QUECHERS PARA A DETERMINAÇÃO 
MULTIRRESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALFACE, 

UTILIZANDO-SE LC-MS/MS

Fernanda Ribeiro Begnini, Isabel Cristina Sales Fontes Jardim, Elisa Helena da Costa 
Morais

 Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 2010, a alface apresentou 
irregularidades em 54,2% das amostras analisadas, devido à presença de agrotóxicos permitidos 
em limites acima do recomendável e/ou substâncias não autorizadas para o produto, tornando-
se necessário o desenvolvimento de método para determinação multirresíduos de agrotóxicos 
em alface, auxiliando na melhora da qualidade da produção agrícola, sem prejudicar a saúde 
humana e animal. A separação, confirmação e quantificação de resíduos de agrotóxicos em 
alface está sendo realizada pela técnica de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada 
à espectrometria de massas sequencial (LC-MS/MS), com analisador triplo quadrupolo, 
operando no modo de varredura SRM (monitoramento seletivo de reações) e ionização por 
eletronebulização, no modo íon positivo. A separação cromatográfica foi realizada nos dois 
modos de eluição (isocrático e gradiente), sendo que os melhores resultados foram obtidos 
por eluição por gradiente, variando-se a composição da fase móvel MeOH:H2O 0,1% ácido 
fórmico (% v/v) linearmente, segundo o programa: 0 min - 15:85; 4 min - 15:85; 7 min - 40:60; 
10 min - 60:40; 15 min - 70:30; 20 min - 70:30; 25 min - 85:15; 28 min - 85:15; 30 min - 
15:85; 40 min - 15:85, empregando-se vazão de 0,3 mL/min, temperatura de 25 oC, volume de 
injeção de 7 µL, coluna cromatográfica XTerra® MS C18 (100 x 3,0 mm, 3,5 µm) e pré-coluna 
XTerra® MS C18 (20 x 3,0 mm, 3,5 µm). Para extrair os agrotóxicos em amostras de alface, 
diferentes modificações no método QuEChERS original, em relação ao tempo e à velocidade 
de centrifugação (5 e 10 minutos a 4000, 5000 e 5500 rpm) e ao tipo de sal utilizado na 
extração (MgSO4 e NaCl, MgSO4, tampão citrato, tampão acetato e tampão citrato sem NaCl) 
foram estudadas. As modificações realizadas que forneceram porcentagens de recuperação na 
faixa aceita pela literatura (70 - 120%), com coeficientes de variação (CV) inferiores ou iguais 
a 20%, para a maioria dos agrotóxicos, foram: centrifugação de 5 minutos a 5000 rpm, tampão 
citrato, emprego de acetonitrila como solvente extrator e PSA e MgSO4 na etapa de limpeza, 
sendo que estes dois últimos são utilizados no QuEChERS original. 
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DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM 
PIMENTÃO POR CL-EM/EM UTILIZANDO O MÉTODO 

QUECHERS ORIGINAL COM DIFERENTES SOLVENTES DE 
EXTRAÇÃO

Elisa Helena da Costa Morais, Fernanda Ribeiro Begnini, Isabel Cristina Sales Fontes 
Jardim

Os agrotóxicos são utilizados na agricultura para minimizar perdas na produtividade, causadas 
pelo ataque de pragas. Entretanto, o uso indiscriminado desses pode gerar resíduos no solo, 
na água e nos alimentos. Devido às negligências e a consequente exposição da saúde pública 
aos agrotóxicos, aumentou-se a demanda por alimentos isentos destes ou que contenham 
resíduos de agrotóxicos abaixo do limite máximo de resíduo permitido (LMR), e a instigação 
de pesquisas para monitorar e avaliar o risco do consumo de alimentos contaminados. O 
objetivo deste trabalho foi determinar resíduos de agrotóxicos em pimentão por Cromatografia 
Líquida utilizando como detector um espectrômetro de massas sequencial (CL-EM/EM), com 
interface por eletronebulização (ESI) e analisador triplo quadrupolo, operado no modo de 
monitoramento de reações múltiplas (MRM). Os agrotóxicos analisados neste trabalho foram 
selecionados entre os autorizados a serem aplicados na cultura de pimentão pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e entre os não-autorizados, porém encontrados 
nesta hortaliça, de acordo com avaliação do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos 
em Alimentos (PARA). O método de preparo de amostra utilizado foi o QuEChERS (Quick, 
Easy, Cheap, Effective, Ruged and Safe) original.1 Na etapa de extração foram avaliados 
os solventes acetonitrila, acetona, acetato de etila e metanol. Os resultados mostraram que 
a determinação de resíduos de agrotóxicos em pimentão por CL-EM/EM foi eficiente na 
separação, quantificação e confirmação de analitos com características físico-quimicas 
diferentes em uma matriz complexa, devido à alta seletividade e detectabilidade, permitindo 
quantificar concentrações abaixo dos LMR, com um método rápido e simples. O método de 
extração desenvolvido apresentou, para a maioria dos compostos, eficiências de extração na 
faixa de 70 a 120% e coeficientes de variação ≤ 20%, recomendados na literatura, quando se 
utilizou acetonitrila ou acetona, na etapa de extração.

1 ANASTASSIADES, M.; LEHOTAY, S. Journal of AOAC International. 2003, 86, 412.
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AVALIAÇÃO DA EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA PARA 
DETERMINAÇÃO DE SULFONAMIDAS EM OVOS POR HPLC-

DAD

Cyntia Cabral Ribeiro, Felix Guillermo Reyes Reyes, Susanne Rath, Ricardo Mathias 
Orlando

 Sulfonamidas (SA) são fármacos de uso veterinário amplamente utilizados na produção 
aviária e sua presença em ovos pode representar risco à segurança alimentar. Devido à grande 
quantidade de interferentes presentes no ovo e ao baixo limite máximo de resíduos permitido, 
o desenvolvimento de um preparo de amostra capaz de eliminar interferentes e concentrar os 
analitos de interesse ainda representa um desafio na análise de resíduos. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar a extração em fase sólida (SPE) no preparo de amostras de ovos para a determinação 
de seis SA (sulfadiazina, sulfatiazol, sulfametazina, sulfametoxazol, sulfadimetoxina e 
sulfaquinoxalina) por cromatografia líquida de alta eficiência associada ao detector de arranjo 
de fotodiodos (HPLC-DAD). Neste estudo foram avaliados quatro parâmetros de extração: 
sorvente empregado (sete à base de sílica e dois poliméricos), porcentagem de modificador 
orgânico (6, 8 e 10%), pH do tampão ácido cítrico/fosfato bibásico (3, 4 e 5) e tipo e 
composição de modificador orgânico (combinações de % de ACN e MeOH). O procedimento 
de SPE foi precedido por uma etapa de precipitação proteica utilizando solvente orgânico 
com ou sem acidificação que foi adicionado à massa (2 g) de homogeneizado de ovo inteiro. 
A separação das SA foi realizada pelo uso da coluna XBrigde C18 a 40 °C com fase móvel 
constituída de MeOH:H2O (10:90, v/v) ambas contendo 0,1% de ácido fórmico (v/v), modo 
de eluição por gradiente e vazão de 1 mL min-1. Os parâmetros de extração foram avaliados de 
forma univariada buscando a otimização do procedimento de extração e clean-up da amostra. 
As condições ótimas estabelecidas foram: sorvente à base de sílica fenil, com tampão pH 4 
adicionado de 8% de ACN. A eficiência de extração, avaliada pela recuperação média (n=3) 
após fortificação de amostras branco de ovos com SA na concentração de 100 ng g-1, foi de 68 
a 89% para todas as SA não sendo observados picos de interferentes nos tempos de retenção 
das mesmas. Os resultados demonstram que o procedimento de SPE otimizado foi capaz de 
conferir recuperação e clean-up eficientes para a determinação de SA em ovos, principalmente 
empregando detectores pouco seletivos como o arranjo de diodos utilizado neste método. 
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AVALIAÇÃO DE UM POLÍMERO IMPRESSO PARA A 
FENITROTIONA COMO FASE ESTACIONÁRIA EM EXTRAÇÃO 

EM FASE SÓLIDA POR HPLC

Leonardo Augusto de Barros, Susanne Rath

Os polímeros de impressão molecular (MIP) são materiais poliméricos rígidos que apresentam 
propriedades de reconhecimento molecular para uma molécula alvo, denominada molde. A 
extração em fase sólida molecularmente impressa (MISPE) confere seletividade durante o 
preparo de amostras complexas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a seletividade 
de um MIP como fase estacionária em procedimento de SPE para a determinação do agrotóxico 
fenitrotiona (FNT) em tomate por cromatografia líquida de alta eficiência, com detector 
de arranjo de fotodiodos (HPLC-DAD). O polímero impresso foi sintetizado usando FNT 
como molécula molde, ácido metacrílico como monômero funcional e tolueno como solvente 
porogênico. Um polímero não-impresso (NIP) também foi sintetizado. A seletividade do MISPE 
foi avaliada usando análogos estruturais da FNT. Para esta proposta, uma solução contendo 
10 µg mL-1 de FNT, parationa (PT), metilparationa (MPT) e fentiona (FT) foram percoladas 
em cartuchos MISPE previamente condicionados. As determinações cromatográficas da FNT 
e seus análogos estruturais foram realizadas empregando como fase estacionária uma coluna 
XTerra® C18 (200 x 3,9 mm, 5 µm) e fase móvel de MeOH/H2O (72:28, v/v). O MISPE foi 
condicionado sucessivamente com 10 mL de H2O/ácido acético (9:1, v/v), 10 mL de ACN 
e 10 mL de n-hexano. Após o carregamento da amostra, foi feita a lavagem dos cartuchos 
com 1 mL de tampão BR, pH 7,75/ACN (6:4, v/v). A eluição foi realizada com 3 mL de 
ACN/ácido acético (9:1, v/v). Os extratos obtidos foram concentrados à secura a 40 °C sob 
fluxo de nitrogênio e o resíduo foi ressuspendido em 1 mL de fase móvel. A recuperação na 
etapa de eluição no MIP foi: 98 % e 4 % para FNT e FT, respectivamente; MPT e PT não 
foram detectadas. A recuperação de FNT e de seus análogos após a etapa de eluição no NIP 
foi inferior a 4 %. A interação da FNT com o MIP ocorre mais pronunciadamente mediante 
interação com sítios específicos e o MISPE apresentou seletividade para a determinação de 
resíduos de FNT em tomates. 
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APLICAÇÃO DE MICROEXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA E 
CROMATOGRAFIA GASOSA ACOPLADA A ESPECTROMETRIA 

DE MASSAS PARA DETERMINAÇÃO DE PESTICIDAS EM 
COURO

Cristine Durante de Souza Silveira, Adriana Neves Dias, Eduardo Carasek

Este trabalho propõe um método para análise simultânea de 11 pesticidas organoclorados em 
couro utilizando HS-SPME/GCMS. O estudo da seleção da fibra foi feito com três fibras PDMS 
100 µm, PDMS 30 µm e PDMS/DVB 65 µm. A otimização da extração dos contaminantes 
orgânicos foi realizado seguindo um planejamento Doehlert, indicando as condições ótimas 
de extração. A influência da força iônica foi estudada univariadamente em dois pontos, na 
ausência do sal e na saturação. O procedimento otimizado foi aplicado na análise dos pesticidas 
em couro. A fibra que melhor apresentou um compromisso entre todos os compostos é a fibra 
de PDMS/DVB a qual foi selecionada para dar continuidade ao estudo. Para o estudo da 
força iônica, a melhor resposta foi obtida quando nenhuma quantidade de sal é adicionada ao 
sistema, portanto a força iônica não exerce influência na extração, para os pesticidas estudados, 
além de dificultar ainda mais a passagem dos mesmos para o headspace, visto que a área de 
pico diminui na presença do mesmo. Assim para as próximas etapas do trabalho nenhuma 
quantidade de sal foi adicionada ao sistema e as variáveis temperatura e tempo de extração 
foram simultaneamente estudadas através de uma matriz Doehlert, analisando-se a superfície 
de resposta fixou-se valores para as seguintes variáveis: temperatura de extração 80 °C e 
tempo de extração de 35 minutos. O desempenho do método analítico em desenvolvimento foi 
verificado pela obtenção dos parâmetros analíticos de mérito a partir das condições de extração 
otimizadas, obteve-se um limite de detecção na faixa de 3,28 a 10,98 ng g-1 com desvio padrão 
relativo (RSD) ≤ 14,25% (n=5), com recuperação na faixa de 93,7 - 107,3%. A metodologia 
mostrou-se adequada para análise de pesticidas em couro.
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NEW METHOD OF ANALYSIS OF NON-POLAR HETEROCYCLIC 
AROMATIC AMINES IN BEEFBURGUERS BY USING 

MICROWAVE-ASSISTED EXTRACTION AND DISPERSIVE 
LIQUID-LIQUID MICROEXTRACTION WITH A IONIC LIQUID.

Leidy Bibiana Agudelo Mesa, Mario Reta

Heterocyclic aromatic amines (HAAs) are mutagenic and/or carcinogenic compounds formed 
during the cooking at high temperatures of protein-rich foods. The concentration of these 
amines increases with temperature and cooking time, among other factors [1]. Extraction 
of HAAs from food products is normally carried out by solid phase extraction (SPE) in 
various stages [2], which makes this procedure tedious and time consuming. In this research 
we develop a method of sample pretreatment for the analysis of non-polar HAAs in cooked 
beefburguers by using a microwave-assisted solvent extraction (MASE) combined with 
dispersive liquid-liquid microextraction using a ionic liquid (IL-DLLME) generated in-
situ. The procedure is faster and more efficient than the SPE method. The separation and 
analysis was done by HPLC with fluorescence detection by using a typical C18 column. Peak 
identities were confirmed by absorbance spectral matching by the simultaneous use of a DAD 
detector. The sample cleaning and desorption of the analytes from the solid matrix were 
simultaneously done in the microwave oven. The experimental variables for the MASE and 
IL-DLLME procedures were optimized. Limit of detection ranged from 0.35 to 2.4 ng/ml. 
Good repeatability (RSD% between 5.4 and 10.9%), enrichment factors (between 19 and 30) 
and very good recoveries (between 69 and 100%) were achieved. The extraction methodology 
is simple, cheap and environmentally-friendly since small amounts of non-toxic reactives are 
used. The amines found were: Trp-P-1 (4.28 ng g-1), Trp-P-2 (0.42 ng g-1), PhIP (0.19 ng g-1), 
respectively. AαC and MeAαC are below the limit of quantification.

[1] Jägerstad, M., Skog, K., Grivas, S., Olsson, K., Mutat. Res. 1991, 259, 219-233. 
[2] Gross, G. A., Carcinogenesis 1990, 11, 1597.
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EMPLOYMENT OF THE MINIATURIZED DLLME TECHNIQUE 
FOR EXTRACTION OF FEXOFENADINE FROM CZAPEK 

CULTURE MEDIUM

Gisele Maria Metta, Cristiane M. de Gaitani, Anderson R. Moraes de Oliveira 

Fexofenadine, the active metabolite of terfenadine, is a non-sedating antihistamine drug, 
which has been the drug of choice for the symptomatic treatment of allergic manifestations. 
Deal with biological samples, the sample pretreatment is one of the most important steps in 
the analysis. Nowadays, miniaturized techniques, such as DLLME (Dispersive Liquid Liquid 
MicroExtraction), have been highlighted. The aim of this work was to optimize the DLLME 
parameters to extract fexofenadine from Czapek liquid culture medium to be further applied 
in a stereoselective fungal biotransformation study. The optimized parameters were: i) type 
of extractor and dispersant solvents, ii) the volume of extractor and dispersant solvents, iii) 
extraction time and iv) sample pH. The first step was set, at random, an extractor solvent 
(dichloromethane) and a dispersant solvent (ethanol).Then it was evaluated three pH ranges 
(4.5, 5.0 and 5.5) by using phosphate buffer. After analyzing the value of the chromatographic 
peak area and choose the best result, the second step was to keep ethanol as solvent dispersant, 
and evaluating chloroform, dichloromethane and carbon tetrachloride as solvent extractors. 
According to the obtained area, the best extractor was selected. The third stage was the 
evaluation of acetone, methanol, ethanol, isopropanol and acetonitrile as dispersant solvents. 
After that, it was optimized the extraction time, in the following testing conditions: no mixing 
in the vortex, 15 seconds and 30 seconds in the vortex and 30 seconds in the vortex followed 
by 5 minutes in ultrasound bath. The results showed that for the extraction of fexofenadine 
from Czapek liquid culture medium, the ideal conditions were: 200uL of chloroform as 
extractor solvent, 500uL of isopropanol as dispersant solvent, phosphate buffer pH 5.0 (1 mL) 
and stirring for 15 seconds in the vortex. These results showed that the DLLME is a good 
extraction technique to extract analytes from liquid culture medium showing a good recovery 
and excellent clean up. 
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OTIMIZAÇÃO DA MICROEXTRAÇÃO LÍQUIDO LÍQUIDO 
DISPERSIVA NA EXTRAÇÃO DE ANALITOS ALTAMENTE 

POLARES EM MEIO DE CULTURA

Lídia Renata Zanão, Simone Silveira Fortes, Anderson Rodrigo Moraes de Oliveira

A microextração líquido líquido dispersiva (DLLME) é uma técnica recente, desenvolvida 
em 2006 por Rezzaee e colaboradores como uma miniaturização da extração líquido líquido. 
Apresenta diversas vantagens, tais como: rapidez, praticidade e facilidade de operação. Além 
disso, apresenta elevados valores de recuperação dos analitos. Esta técnica consiste em uma 
mistura ternária (solvente extrator, dispersor e fase aquosa), na qual os analitos se encontram 
inicialmente na fase aquosa e com o auxílio do solvente dispersor, migram para o solvente 
extrator, através da formação de um “ponto nuvem” no momento em que os componentes são 
misturados. Neste trabalho, a DLLME foi otimizada para a extração do fármaco bambuterol 
e de seu metabólito ativo terbutalina, ambos quirais, em meio fermentativo de Czapek. As 
análises foram realizadas por cromatografia líquida de alta eficiência empregando a coluna 
Chirobiotic T ® e fase móvel composta por acetonitrila: metanol: ácido fórmico: trietilamina 
(80: 20:0,3:0,1, v/v/v/v) e uma vazão de 1,5 mL/min. A extração foi realizada utilizando 1 mL 
de meio de cultura Czapek fortificado com 50 μL de cada analito e 1 mL de solução tampão 
fostato 0,25 mol/L, pH = 7,6. Os parâmetros otimizados na DLLME foram: tipo e volume 
de solvente extrator (dicloroetano, diclorometano, tetracloreto de carbono e clorofórmio; 
50 μL, 70 μL, 100 μL, 200 μL e 300 μL) e tipo e volume de solvente dispersor (etanol, 
metanol, acetona, acetonitrila e isopropanol; 300 μL, 400 μL, 500 μL, 600 μL e 700 μL). 
Após otimização da extração, o melhor resultado obtido foi empregando diclorometano como 
solvente extrator (50 μL) e isopropanol como solvente dispersor (600 μL). Além disso, devido 
o caráter altamente polar dos analitos foi necessária a adição de 100 μL de uma solução de 0,1 
mol/L de dietil-hexilfosfato extraindo assim os analitos na forma de par iônico. Dessa forma, 
a DLLME mostrou-se eficaz na extração de analitos altamente polares de meio de cultura, 
empregando uma quantidade mínima de solvente orgânico. A técnica mostrou-se altamente 
rápida e de fácil utilização, sendo possível a extração de 32 amostras ao mesmo tempo. 

Agradecimentos: Fapesp, Capes, CNPq
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COMPOSIÇÃO VOLÁTIL DE FRUTOS DE CAQUI ‘RAMA-
FORTE’ (DIOSPYRUS KAKI, L.) UTILIZANDO DUAS 

DIFERENTES TÉCNICAS DE EXTRAÇÃO

Maristella Martineli, Nathália C. de Vasconcelos, Andréa A. R. Alves, Claudia M. 
Rezende, Marcos J. O. Fonseca

No Brasil, a cultura do caquizeiro possui importância econômica. O país produziu, em 2010, 
164.495 toneladas de frutos, sendo o Estado de São Paulo o maior produtor com 77.649 t, 
cerca de 47% da produção total do país. Os compostos orgânicos voláteis são responsáveis 
pelo aroma típico tendo grande importância na aceitação de produtos hortícolas, especialmente 
as frutas. O objetivo desse trabalho foi comparar a composição volátil em frutos de caqui 
‘Rama-forte’utilizando duas diferentes técnicas de extração: fase sólida (EFS, cartucho 
florisil) e microextração em fase sólida (MEFS, fibra DVB/CAR/PDMS - cinza), coluna 
cromatográfica DB1, utilizando a cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas 
(CG-qEM). Observou-se que as duas técnicas apresentaram, aproximadamente, o mesmo 
número de compostos voláteis, porém, diferentes entre si. Na EFS, foram encontradas 1 
cetona (4-hidroxi-4-metil-2-pentanona), 3 hidrocarbonetos (5-metil-undecano, 2,3,7-trimetil- 
decano e 1,7-dimetil-naftaleno, os 2 últimos possivelmente de origem geoquímica ), 2 ésters 
(4-etoxi- benzoato de etila e benzoato de etila com aromas frutal e floral) e 1 álcool (2-etil-2- 
metil- tridecanol), e 1 substância não identificada (N.I), totalizando oito compostos voláteis. 
Por outro lado, 1 terpeno (limoneno, aroma cítrico e floral), 1 cetona (1-fenil- etanona), 2 
aldeídos (nonanal e decanal, com aroma cítrico e floral), 1 ácido (ácido benzóico, aroma 
urina), 1 éster (octanoato de etila, aroma frutal), e 1 cetona terpênica (carvona, com aroma de 
cominho, hortelã e herbáceo) foram encontrados na MEFS, totalizando 7 compostos voláteis. 
Os compostos que apresentaram maiores áreas na EFS e MEFS foram, respectivamente, 
4-hidroxi-4-metil-2-pentanona (área de 47,55%) e decanal, com uma área de 42,6 %. Conclui-
se que o caqui ‘Rama-forte’ apresentou um perfil volátil aromático, em ambas as técnicas de 
extração de compostos voláteis EFS (cartucho florisil) e MEFS(fibra cinza), com presença de 
ésters, cetonas, aldeídos, álcool, ácido, terpeno e hidrocarbonetos. 

Agradecimentos: À CAPES, pela concessão da bolsa de doutorado
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VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA QUECHERS-
HPLC-DAD PARA DETERMINAÇÃO DE SULFAQUINOXALINA 

EM OVOS

Glaucia Maria Marquiti Octaviano, Eny Maria Vieira, adriana_nori@yahoo.com.br, 
ltdcsc@gmail.com

A utilização de medicamentos veterinários é de grande importância na produção animal e 
proporciona melhorias na qualidade dos alimentos produzidos. Entretanto, a aplicação 
destes medicamentos pode resultar na presença de resíduos nos alimentos, afetando a saúde 
dos consumidores. Entre tais medicamentos, destacam-se as sulfonamidas, que podem estar 
presentes como resíduos em vários alimentos de origem animal, como o ovo de galinha. O 
objetivo deste trabalho foi validar a metodologia QuEChERS-HPLC-DAD anteriormente 
desenvolvida, para a análise de sulfaquinoxalina em ovos, para posterior aplicação. O método 
de extração foi realizado em duas etapas: a primeira consistiu de uma partição líquido-líquido, 
utilizando acetonitrila e água com 1 % de ácido acético (HAc), com posterior adição de MgSO4 e 
acetato de sódio (NaAc) ; na segunda (clean up), uma alíquota da fase orgânica foi submetida a 
uma extração em fase sólida (SPE) utilizando MgSO4 e amina primária e secundária (PSA). Os 
parâmetros da validação feitos de acordo com a ANVISA, MAPA, FDA e União Europeia, até o 
presente momento foram: robustez, limite de detecção (LOD) e limite de quantificação (LOQ) 
e curva analítica e linearidade. Para o parâmetro robustez, fez-se o teste de Youden, variando-
se ligeiramente os fatores: quantidade de MgSO4, quantidade de NaAc, quantidade de PSA, 
porcentagem de HAc, vazão, proporção da fase móvel e temperatura. Estes fatores não se 
mostraram robustos, sendo necessário mantê-los com a mínima variação possível para garantir 
a confiabilidade dos resultados obtidos. O LOD encontrado foi de 0,01 mg kg-1 de ovo, e o 
LOQ foi igual a 0,015 mg kg-1, valores que encontram-se abaixo do limite máximo de resíduos 
(LMR) para sulfonamidas em alimentos que é 0,1 mg kg-1. O coeficiente de determinação 
(R2) da curva analítica foi igual a 0,988, sendo esta considerada adequada para quantificação 
do analito em amostras reais por este parâmetro. Para confirmar que o método QuEChERS-
HPLC-DAD é adequado para determinação de sulfaquinoxalina em ovos, outros parâmetros 
da validação, como exatidão, precisão e recuperação serão estudados. Considerando apenas os 
parâmetros já realizados, o método mostrou-se eficiente para as analises em questão.
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OPTIMIZATION OF THE EXTRACTION PARAMETERS OF THE 
MINORITY VOLATILE COMPOUNDS OF JELLY PALM WINE BY 

SPME

Gabrieli Bernardi, Raquel Guidetti Vendruscolo, Daniele Freitas Ferreira, tassinhasf@
yahoo.com.br, Juliano Smanioto Barin, Roger Wagner

Jelly Palm (butia odorata) is a fruit popularly known in southern Brazil as butiá. The fruits are 
consumed fresh and also used in food industry for the production of jam, juices and ice-cream. 
Jelly palm could also be used in wine production, resulting to products with a unique sensory 
characteristics and complex volatile fraction, so the isolation of volatile compounds becomes 
a very important step. The aim of this study was to determine the main extraction conditions 
of the minority volatile compounds of jelly palm wine employing solid phase microextraction 
technique (HS-SPME). The evaluated parameters were: type of fiber (PDMS, 100 µm x 10 
mm, CAR/PDMS, 75 µm x 10 mm, DVB/Car/PDMS, 50/30 µm x 20 mm), salt addiction (0, 
15 and 30% of NaCl), extraction temperature (25, 35 and 45 °C) and time (30, 45 and 60 min). 
All extractions were preceded of 5 min of equilibrium time (at same experimental temperature) 
under constant stirring. In each experiment (n = 3), the analysis were conducted in a gas 
chromatography with flame ionization detector (GC-FID Varian 3400 CX) using a polar phase 
capillary column, CP-WAX (60 m x 0.25 mm x 0.25 μm). The extraction conditions were 
evaluated by chromatographic profile, number of peaks and especially the total peak areas 
(TA). Ethanol, ethyl hexanoate and hexanoic acid were excluded since they cause detector 
saturation. The fiber chosen was the DVB/Car/PDMS, because it showed the highest total 
area (4,2x107) and highest number of peaks (231). This results could be obtained either by 
the affinity of the compounds with the fiber polarity or by the greatest length of the fiber in 
comparison with the others. Raising the temperature of 25 °C to 35 °C caused a significant 
increase in TA, but between 35 °C and 45 °C values   did not differ statistically. The increase of 
the extraction time resulted in the highest total area in 45 minutes with no statistically difference 
of 60 minutes. The addition of salt increased the ionic strength favoring the extraction of the 
analytes. Thus, the method chosen for extracting of jelly palm wine minority CVs employs the 
following parameters: fiber DVB/Car/PDMS, adding 30% of NaCl at 35 ºC for 45min which 
exhibited the highest extraction efficiency for most analytes
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COMPOSTOS VOLÁTEIS DO SUCO DE LARANJA DAS ETAPAS 
DO PROCESSAMENTO DO SUCO CONCENTRADO POR SPME

Raíssa Bittar Mastello, Natália Soares Janzantti, Magali Monteiro

O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de suco de laranja concentrado congelado 
(FCOJ). O processamento do suco de laranja pode causar alterações sensoriais, com formação 
de aroma e sabor estranhos, além de reduzir o aroma e sabor característicos do suco. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o emprego de fibras com diferentes revestimentos para isolar 
os compostos voláteis de suco de laranja usando a técnica de microextração em fase sólida 
(SPME). Foi utilizado suco de laranja das etapas de filtração e concentração do processamento 
do FCOJ e fibras com recobrimentos de DVB/PDMS e PDMS/CAR/DVB. Para a captura dos 
compostos voláteis, as fibras foram expostas ao headspace do suco de laranja (10 mL) durante 
15 min a 45 °C, com dessorção térmica de 15 min. Os compostos voláteis do suco de laranja 
foram separados e quantificados por cromatografia gasosa de alta resolução com detector de 
ionização de chama. Os critérios de escolha da fibra foram número e área total dos picos. 
Quando a fibra recoberta com DVB/PDMS foi usada foram detectados 25 picos no suco da 
etapa de filtração e 12 picos no suco da etapa de concentração. Quando a fibra recoberta com 
PDMS/CAR/DVB foi exposta ao headspace do suco da etapa de filtração foram detectados 
26 picos e 13 picos no suco da etapa de concentração. O perfil de voláteis do headspace do 
suco das etapas de filtração e concentração foi semelhante quando as duas fibras foram usadas, 
embora a fibra recoberta com PDMS/CAR/DVB tenha apresentado maior área total de picos 
(p≤0,05) quando comparada à fibra recoberta com DVB/PDMS. O suco da etapa de filtração 
apresentou maior número de compostos voláteis capturados por ambas às fibras, com maior 
área total dos picos, quando comparado ao da etapa de concentração.
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IDENTIFICAÇÃO DE COMPOSTOS ANTIOXIDANTES EM 
GRÃOS DE CEVADA EMPREGANDO CCD E ESI-MS/MS

Bruno Molero da Silva, Fernanda Oliveira Lima, Leandro Machado de Carvalho, Carla 
Beatriz Grespan Bottoli, Wagner Boanergis da Silva

Os grãos de cereais contribuem significativamente na dieta humana com proteínas, minerais 
e vitaminas, principalmente o trigo, o arroz, a cevada e o milho. A cevada (Hordeum vulgare) 
é uma gramínea cerealífera e representa a quinta maior colheita do mundo, sendo uma das 
principais fontes de alimento para pessoas e animais. A cevada também contêm compostos que 
conferem propriedades antioxidantes, principalmente os ácidos fenólicos e seus derivados. 
Assim, o presente trabalho teve como objetivo aidentificação de compostos antioxidantes 
em grãos de cevada brasileira. A partir de 10 g de cevada, 50 mL de hexano, agitação por 
60 min e posterior extração com solução hidroetanólica (80% v/v) com agitação magnética à 
80 ºC por 90 min, foi possível identificar alguns antioxidantes por cromatografia em 
camada delgada (CCD). Em placas de sílica (SiO2), foram aplicados os extratos e padrões 
(catequina, ácido cafeico, ácido ferúlico, ácido gálico, fisetina e ácido rosmarínico). As 
placas foram levadas à uma cuba contendo a fase móvel, uma solução com clorofórmio/
metanol/água/ácido fórmico nas proporções de 30:18:1:1 v/v. Após o desenvolvimento do 
cromatograma, com a eluição dos extratos e padrões, a placa foi revelada com uma solução de 
cloreto férrico (FeCl3). Foram observadas manchas características da presença de antioxidantes 
nos extratos. A confirmação foi feita pela infusão direta do extrato no espectrômetro de massa 
Micromass Quattro Waters Micro API, Waters Corporation em uma vazão de 50 µL∙min-1. A 
caracterização foi realizada por electrospray no modo negativo (ESI(-)-MS) e a otimização 
do cone (0 a 50 V) e da fragmentação foram realizadas nas mesmas condições para padrões 
e amostras, utilizando tune automático e a análise de fragmentação pela média de colisão (0 
a 50 eV). As amostras avaliadas apresentaram ácido felúrico em sua composição, tanto na 
identificação por CCD, quanto na confirmação por ESI-MS/MS.
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OPTIMIZATION OF SAMPLE PRETREATMENT USING 
PROTEIC PRECIPITATION FOR THE DETERMINATION OF 

LEVETIRACETAM IN HUMAN PLASMA

Greyce Kelly Steinhorst Alcantara, Leandro Augusto Calixto, Priscila de Freitas Lima, 
Regina Helena Costa Queiroz, Cristiane Masetto de Gaitani

Levetiracetam (LEV) is a new antiepiletic drug which it is indicated as adjunctive therapy 
in the refractory partial onset seizures with or without secondary generalization. This novel 
drug, structurally and mechanistically unrelated to existing antiepileptics (valproic acid 
and carbamazepine). Levetiracetam is also useful, alone or in combination, for treatment of 
bipolar disorders, mania and migraine. Levetiracetam exhibits good bioavailability, linear 
pharmacokinetics, insignificant protein binding (< 10%), lack of hepatic metabolism, the extent 
of absorption is independent of dose, the peak plasma concentrations (Cmax) are achieved in 
1hr and the elimination half-life of levetiracetam ranges from 6 to 8 hr. This study was designed 
to develop a fast, simple and realiable high-performance liquid chromatography method 
using a ultra-violet detection (HPLC-UV) for the therapeutic monitoring of levetiracetam 
in plasma of epileptic patients using a simple plasma deproteinization as sample treatment. 
The chromatographic conditions consisted of a column C18 Lichrospher RP-select B. The 
mobile phase was composed of methanol and 0,125M sodium acetate buffer (20:80, v/v) with 
an apparent pH of 4.4, flow rate at 1 mL/min, the detection was performed at 235 nm and 
the run time of 10 minutes. Considering the sample preparation, the following precipitants 
were evaluated: acetonitrile, methanol, acetone, dimethylformamide, trichloroacetic acid and 
ammonium sulfate. Among the precipitating agents, the best recoveries were obtained with the 
organic solvent, especially dimethylformamide (about 100% recovery). After the precipitant 
agent was selected, the proportion of the following precipitant agent volumes: 250, 500, 750 
and 1000 µL added in 500 µL of plasma were evaluated. The best recovery was obtained with 
the addition of 1000 µL of precipitant. Under these conditions a calibration curve was plotted 
in plasma at the concentration range of 20-2000 mg / mL with a correlation coefficient above 
0.99. Therefore, the preliminary results have showed that the precipitation of proteins with 
dimethylformamide (1000 uL in 500 µL of plasma), using the chromatographic conditions 
above are suitable for the validation and future employment in therapeutic monitoring of 
plasma of epileptic patients. 
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ESTUDO DO MÉTODO QUECHERS E LC-ESI-MS/MS NA 
EXTRAÇÃO DE AGROTÓXICOS, FÁRMACOS E PCPS EM LODO 

DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Maristela Barnes Rodrigues Cerqueira, Juliana Rocha Guilherme, Jean Lucas de 
Oliveira Airas, Lucas Leite Mello, Liziane Vaz Cardoso, Sergiane Souza Caldas, Ednei 

Gilberto Primel

A demanda por água potável e a má qualidade das águas dos rios está exigindo o uso de maiores 
concentrações de produtos químicos para o seu tratamento, gerando, consequentemente, 
grandes quantidades de resíduos denominado lodo de ETA. Este pode estar contaminado por 
agrotóxicos, fármacos e produtos de cuidado pessoal (PCPs). O objetivo desse trabalho foi 
determinar atrazina, simazina, clomazona, tebuconazol, amitriptilina, cafeína, diclofenaco, 
ibuprofeno, metilparabeno, propilparabeno, triclocarban e bisfenol A em lodo de ETA 
empregando o método QuEChERS e LC-ESI-MS/MS. Amostras de lodo coletadas em uma 
ETA foram extraídas pelo método QuEChERS proposto por Caldas et al.1  que consiste na 
pesagem de 10 g amostra, adição de 10 mL de MeCN acidificada com 100 µL de ácido acético, 
seguida de agitação manual e por vórtex, adição de sais de MgSO4 e NaCl e agitação. A 
determinação foi feita por LC-ESI-MS/MS, utilizando coluna Waters X-Terra® MS C18 (3,0 
mm x 50 mm, 3,5 μm). A eluição foi realizada no modo gradiente, utilizando MeCN e H2O 
purificada, acidificadas com CH3COOH 0,1% na vazão de 0,2 mL min-1. As determinações 
foram realizadas no modo MRM, modo positivo e negativo simultaneamente. As recuperações 
para os analitos variaram entre 61 a 120%. A resposta do detector foi linear para todos os 
compostos, com r superiores a 0,989. Os valores de LQ variaram entre 1,0 e 50 µg kg-1. A 
precisão do método (RSD%) apresentou valores inferiores a 16% para todos os analitos. Foi 
observado efeito matriz significativo (>20%) para simazina, amitriptilina, cafeína e por isso 
foi utilizado o método de quantificação por superposição na matriz. O método foi aplicado 
em amostras de lodo coletadas no decantador da ETA da CORSAN em Rio Grande-RS, nos 
meses de abril a julho de 2012, onde foram detectados tebuconazol, simazina, metilparabeno 
e amitriptilina. A partir dos resultados, conclui-se que o método mostrou-se adequado para a 
determinação e quantificação dos compostos em estudo.

[1] Caldas, S.S.; Bolzan, C. M.; Cerqueira, M. B.; Tomasini, D.; Furlong, E. B.; Fagundes, C.; 
Primel, E. G. J. Agric. Food Chem. 2011, 59, 11918–11926 
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EFFICIENCY METHOD MICROWAVE-ASSISTED EXTRACTION 
FOR PHENOLIC COMPOUNDS IN JUÇARA (EUTERPE 

EDULIS M.) AND ITS COMPARISON WITH EXTRACTION 
CONVENTIONAL HYDROLYSIS

Graciele da Silva Campelo Borges, Luciano Valdemiro Gonzaga, Isis Olivo, Isadora 
Martins Pontalti, Siluana Katia Tischer Seraglio, Ana Carolina Oliveira Costa, Roseane 

Fett

The juçara palm (Euterpe edulis M.) produces a round fruit, known as juçara fruit. The fruit 
of juçara is macerated with water and separated their seeds to obtain a pulp, similar to açaí. 
Consumption of açaí and juçara has been associated to health-beneficial effects due to its 
phenolic content and nutritive value. The methods developed for extraction of polyphenols in 
these matrices have focused on extraction applying solid-phase or liquid-liquid, sequentially 
with dichloromethane, by acetonitrile, acetone, methanol and water. Different methods 
have been studied for fast extraction of these compounds, and have focused on acids and 
alkaline hydrolysis. The objective of this study was to compare the conventional acid and 
alkaline hydrolysis with versus a microwave-assisted extraction (MAE) method evaluating the 
extraction efficiency of the phenolic compounds in juçara. The UPLC separation of polyphenols 
the juçara fruits (Euterpe edulis M.) was achieved using a C18 analytical column (50 mm x 
4.6 mm ID, 1.7 µm particle size) with a gradient mobile phase consisting of solvents A (0.1 % 
formic acid in water), and B (methanol). The extraction solvent was the most important variable 
for the recovery of most phenolic compounds. The acid conventional and MAE hydrolysis 
was more efficient than the alkaline hydrolysis with the largest number of phenolic identified 
(gallic, protocatechuic, syringic, vanillic, ferulic, caffeic, ρ-coumaric, ρ-hydroxybenzoic acids 
and quercetin and rutin). Finally, the influence of the variables was also studied with MAE 
hydrolysis phenolic extraction that can be extracted in 3 minutes, using 100 W power and HCl 
6 mol L-1. MAE hydrolysis showed to be an attractive alternative to conventional hydrolysis 
resulting in short extraction times and small solvent volume consumption wich are compatible 
with the high analytical frequency needs to the fast separation techniques such as UPLC-UV. 
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AUTOMATED FRACTIONATION METHOD FOR EXTRACTABLE 
PETROLEUM HYDROCARBONS FROM WATER AND SOIL

Thaís Gimenes Greco, Michael Halvorson

Crude and refined petroleum products contain a complex mixture of aliphatic and aromatic 
hydrocarbons and many of these hydrocarbons have been shown to pose a risk to human health 
or to aquatic life. Leaking underground storage tanks are a common source of groundwater 
and soil contamination and it is important to determine the types of hydrocarbons that may 
be present in contaminated locals. Government agencies and other regulatory bodies have 
developed several methods for determining the types of aliphatic and aromatic hydrocarbons 
that may be found in contaminated soil or water. One such method is the “Method for the 
Determination of Extractable Hydrocarbons (EPH)” developed by the Massachusetts 
Department of Environmental Protection (MADEP, 2004). This method measures the collective 
concentrations of extractable aliphatic and aromatic petroleum hydrocarbons (EPH) that may 
be found in a soil or water sample. The MADEP EPH Method utilizes a solvent extraction 
step followed by a silica gel fractionation into two extracts – an aliphatic extract (C9–C18, 
C19–C36) and an aromatic extract (C11–C22). The two extracts are then concentrated and 
separately analyzed by capillary gas chromatography with a flame ionization detector (GC-
FID). The Silica Gel Cleanup and Fractionation step of the method requires a great deal of 
care and attention to detail to achieve a high degree of recovery and reproducibility. This 
study describes an automated protocol for the fractionation of EPH into aliphatic and aromatic 
fractions. Recovery of the 31 analytes analyzed was at least 86 % and no aromatics were 
observed in the aliphatic fraction. Automation of the fractionation process improved day-to-
day reproducibility and increased sample throughput compared to results obtained using the 
manual fractionation method.
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DETERMINAÇÃO DE PARABENOS EM MANTEIGA DE CACAU 
UTILIZANDO QUECHERS- HPLC

Mariane Landim Silva, Marcela Mello Braga, Gabriela Malpelli Cervi, Patrícia Penido 
Maia, Isarita Martins

Os parabenos são utilizados como conservantes e estão presentes em, cerca de, 90% dos 
cosméticos, além da ampla utilização na indústria farmacêutica e alimentícia. Possuem a 
finalidade de evitar a contaminação microbiana, garantindo a segurança no uso do produto. Os 
compostos mais utilizados nas formulações são o metil- (MePa), etil- (EtPa), propil- (PrPa) e 
butilparabeno sendo que muitos cosméticos apresentam dois ou mais deles. Em vista de sua 
ampla utilização, em diversas preparações tópicas comercialmente disponíveis, sua segurança 
deve ser reavaliada, dando-se particular atenção aos atuais níveis de exposição sistêmica dos 
seres humanos, uma vez que podem desencadear processos alérgicos, além de outros efeitos 
tóxicos. Assim, esse trabalho visou desenvolver método para determinação de parabenos em 
manteiga de cacau, em que o preparo das amostras foi baseado na metodologia QuEChERS 
modificado, com efeito salting out, para posterior detecção dos analitos por cromatografia 
a líquido (HPLC),com detector de UV a 254 nm. Para a separação cromatográfica utilizou-se 
coluna C8. A validação do método foi realizada por padronização externa e os resultados foram 
satisfatórios para a linearidade, no intervalo de 0,05-1,2 % m/m (r2> 0, 999), detectabilidade 
(LD para o MePa= 0,041% m/m, LD para o EtPa= 0,035% m/m e LD para o PrPa= 0,037% 
m/m) e precisão (desvio padrão relativo < 8,5%, para os níveis de concentração baixo, médio 
e alto). O método foi aplicado em seis amostras, as quais apresentaram valores inferiores 
aos preconizados pela ANVISA (0,4% m/m, para parabeno isolado e 0,8% m/m para mistura 
de parabenos). Através dos resultados obtidos concluiu-se que o método desenvolvido tem 
potencial para ser empregado na determinação de parabenos em amostras de manteiga de 
cacau, constituindo uma importante ferramenta no controle de qualidade e fiscalização desses 
produtos. 
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO 
DE 5-HIDROXIMETILFURFURAL EM MEL EMPREGANDO 

TÉCNICAS DE EXTRAÇÃO E HPLC-DAD E COMPARAÇÃO COM 
MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO

Paula de Oliveira Ferreira, Roberta Marques Rocha, Sabrina Engelmann Schneider, 
Ramiro Suárez Esteves, Hortência Maciel de Castilhos, Márcia Helena Scherer Kurz, 

Neusa Fernandes de Moura, Fábio Ferreira Gonçalves 

O mel é uma substância produzida pelas abelhas e outros insetos sociais a partir do néctar das 
flores ou de outras secreções de plantas que elas coletam e transformam através da evaporação 
da água e da adição de enzimas. Um ponto importante, relacionado com a qualidade do 
mel, é a determinação dos produtos de degradação. Uma substância formada durante a 
decomposição da frutose (principalmente) é o 5-hidroximetilfurfural (HMF). A Comissão 
Internacional do Mel recomenda três métodos para a determinação do HMF. Dois desses são 
espectrofotométricos, método de White (1979) e método de Whinkler (1955), o terceiro é por 
HPLC. O objetivo deste trabalho é desenvolver e validar um método para a determinação de 
HMF em mel a partir de otimização da técnica de extração e determinação por HPLC-DAD 
em amostras de mel e comparar com os resultados obtidos empregando o método de White. 
Para determinação do HMF por HPCL-DAD foi empregada coluna Brownlee Analytical C18 
(150 x 4,6 nm), testou-se diferentes composições de fase móvel, compostas por acetonitrila e 
água ou metanol e água. A quantificação dos compostos foi realizada com auxílio de calibração 
externa empregando-se soluções analíticas padrões. Foram testados os seguintes métodos de 
preparo de amostra: QuEChERS modificado; método de White; solução 20% de mel filtrada 
com membrana millipore e clean up com cartuchos C18. No desenvolvimento do método, os 
melhores resultados foram obtidos com a fase móvel composta por acetonitrila e água (45:55, 
v/v) e para o preparo de amostra o método QuEChERS modificado utilizando etapa de clean 
up com C18. A linearidade do método foi avaliada na faixa de 0,05 até 60,0 mg kg-1 e a curva 
analítica apresentou coeficiente de correlação (R2) igual a 0,9952. O método será aplicado 
para análise de HMF em méis dos municípios de Santo Antônio da Patrulha e Caraá, no Rio 
Grande do Sul. 
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OTIMIZAÇÃO E COMPARAÇÃO DE DUAS METODOLOGIAS 
ANALÍTICAS SPE E DLLME COM DETERMINAÇÃO EM HPLC-
DAD PARA ANÁLISE DE CONTAMINANTES EMERGENTES EM 

ÁGUA.

Sabrina Engelmann Schneider, Roberta Marques Rocha, Paula de Oliveira Ferreira, 
Márcia Helena Scherer Kurz, Fábio Ferreira Gonçalves

A degradação dos recursos naturais do planeta está cada vez mais visível. Estoques de 
água diminuem e são crescentemente contaminados por fármacos, agrotóxicos e resíduos 
industriais. As amostras ambientais são muito complexas porque envolvem um número grande 
de compostos e a baixa concentração dos analitos, pode interferir na análise e dificultar a 
determinação direta. Então técnicas de preparação da amostra como Extração em Fase 
Sólida (SPE, do inglês, Solid Phase Extraction) e Microextração Líquido-Líquido Dispersiva 
(DLLME, do inglês, Dispersive Liquid Liquid Microextraction), auxiliam muito na análise 
dos analitos de interesse na amostra ambiental complexa. E apresentam as vantagens de 
utilizar pequena quantidade de amostras, pouco volume de solventes, permitindo extração 
em uma única etapa, além da rapidez e baixo custo. Neste trabalho foram utilizados dois 
métodos de extração SPE e DLLME para otimização e comparação, e empregando HPLC 
para análise dos compostos cafeína, imazapique, imazetapir, metsulfuron, diuron, clomazone e 
epoxiclonazole em amostras de água da região. Para determinação dos compostos por HPCL-
DAD foi empregada coluna Brownlee Analytical C18 (150x 4,6 nm), fase móvel composta por 
Metanol:Água ultrapura. As amostras foram fortificadas em 3 níveis (1,0, 5,0 e 10,0 ug L-1) e 
as recuperações ficaram na faixa de 80 a 120%. O procedimento para SPE foi realizado com 
a pré-concentração de 100 mL de amostra de água fortificada usando cartuchos de SPE com 
adsorvente C18. A eluição dos analitos retidos no sorventes foi feita com 500 µL de metanol. 
A DLLME foi realizada utilizando 5 mL de amostra, solvente dispersor acetonitrila e solventes 
extratores monoclobenzeno, diclobenzeno, tetracloreto de carbono e tetracloroetileno. O 
objetivo foi de comprar os métodos para minimizar os custos referentes às extrações e análises 
de contaminantes e reduzir a geração de resíduos nos laboratórios. Os dois métodos foram 
adequados utilizando pequenas quantidades de amostra e consumindo pouco volume de 
solventes, sendo que DLLME observou-se seletividade para a extração de alguns analitos. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO PARA A 
DETERMINAÇÃO DE AGROTÓXICOS EM MILHO 

EMPREGANDO A TÉCNICA DE EXTRAÇÃO QUECHERS E 
DETERMINAÇÃO POR HPLC-DAD

Roberta Marques Rocha, Diogo Marcelino Campos Teixeira, Sabrina Engelmann 
Schneider, Paula de Oliveira Ferreira, Murilo dos Santos Camargo, Márcia Helena 

Scherer Kurz, Fábio Ferreira Gonçalves

O milho (Zea Mays) é um cereal amplamente utilizado na dieta humana e em rações animais, 
muito energético e consumido de diversas maneiras, porém somente 5% são utilizados na 
dieta humana in natura o restante chega a dieta por meio de carnes e produtos secundários. 
É a segunda maior cultura do país sendo o Brasil o terceiro produtor mundial. A garantia de 
boa produtividade requer o uso de agrotóxicos para combater pragas e diversas moléstias nas 
plantações, pois a perdas podem chegar a 30% da produção. No Brasil a utilização desses 
agrotóxicos são controlados através das LMR (limite máximo de resíduos) pela ANVISA, são 
permitidos a utilização de 70 agrotóxicos na cultura do milho. O preparo da amostra é uma 
etapa fundamental do procedimento analítico e a técnica QuEChERS, do inglês QUick Easy 
CHeap Effective Rugged Safe (Rápido, Fácil, Barato, Eficaz, Robusto, Seguro) apresenta as 
vantagens de utilizar pequena quantidade de amostra, pouco volume de solventes orgânicos, 
permitindo extração e clean-up em uma única etapa, além do baixo custo e rapidez. Neste 
trabalho é descrito a otimização de uma metodologia analítica empregando QuEChERS e 
HPLC-DAD para análise dos agrotóxicos Atrazina, Diuron, Fipronil e Malation em amostras 
de milho de produtores da região e do comércio local de Santo Antônio da Patrulha - RS. Para 
determinação por HPLC-DAD foi empregada coluna Brownlee Analytical C18 (150 x 4,6 
nm), fase móvel composta por Acetonitrila:Água ultrapura acidificada com ácido fosfórico 
pH 3 utilizando gradiente. A extração foi realizada utilizando como etapa de clean-up C18, 
sulfato de magnésio e PSA. As amostras foram fortificadas em 3 níveis e as recuperações 
foram acima de 60%. O método foi adequado utilizando pequenas quantidades de amostra, 
consumindo pouco volume de solventes orgânicos, apresentando simplicidade, baixo custo 
e alta sensibilidade para matrizes com baixa concentração de analitos. 
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DETERMINAÇÃO DE PPCPS EM LODO DE ETA EMPREGANDO 
QUECHERS E UPLC-MS/MS

Maristela Barnes Rodrigues Cerqueira, Juliana Rocha Guilherme, Cátia Marian Bolzan, 
Jean Lucas de Oliveira Arias, Sergiane Souza Caldas, Juliana Scariot Munaretto, 

Manoel Leonardo Martins, Renato Zanella, Ednei Gilberto Primel

O uso crescente de fármacos e produtos de cuidado pessoal (PCPs) tornou-se um problema 
ambiental mundial. Estudos indicam a presença desses compostos nas águas e no lodo, 
uma vez que eles não são completamente degradados ou removidos durante o tratamento 
de esgoto, além de serem persistentes no ambiente aquático. A contaminação dos recursos 
hídricos pode causar potenciais danos à população e aos organismos aquáticos. O objetivo 
desse trabalho foi determinar amitriptilina, azatiprina, benzofenona, benzofenona 3, cafeína, 
carbamazepina, cetoconazol, claritromicina, clortalidona, ditialzem, eusolex, furazepam, 
genfibrozila, glibenclamida, lidocaína, mebendazol, metilparabeno, metronidazol, miconazol, 
nimesulida, prednisona, propanolol, propilparabeno, sulfametoxazol, teofilina, tiabendazol, 
triclosan e trimetoprima em lodo de ETA empregando o método QuEChERS e UPLC-MS/
MS. Amostras de lodo coletadas em uma ETA foram preparadas pelo método QuEChERS que 
consiste na extração de 10 g amostra com 10 mL de acetonitrila acidificada com 100 µL de 
ácido acético. Após agitação manual e por vórtex, o extrato foi particionado com adição de 
MgSO4 anidro e NaCl, seguido de agitação e centrifugação. A etapa de limpeza do extrato foi 
realizada utilizando 2 mL do extrato, 300 mg de MgSO4 e 125 mg de PSA. A determinação 
foi feita por UPLC-MS/MS, utilizando coluna Acquity UPLC BEH C18 (2,1 x 50 mm, 1,7 
µm). A eluição foi realizada no modo gradiente, utilizando fase móvel A: H2O: metanol (98:2) 
(v/v) ácido fórmico 0,1% e fase móvel B: metanol ácido fórmico 0,1%, gradiente 95% a 100% 
B em 10 min. As determinações foram realizadas no modo MRM, com ionização ESI modo 
positivo e negativo simultaneamente. As recuperações para os analitos variaram entre 50 a 
96%. A resposta do detector foi linear para todos os compostos, com r2 superiores a 0,99. Os 
valores de LQ variaram entre 0,5 e 10 µg kg-1. A precisão do método (RSD%) apresentou 
valores inferiores a 20% para todos os analitos. Por se tratar de uma matriz muito complexa, 
devido a presença de sais e matéria orgânica em alta concentração, foi observado efeito matriz 
significativo (>20%) para amitriptilina, ditialzem, miconazol e teofilina e por isso foi utilizado 
o método de quantificação por superposição na matriz. A partir dos resultados conclui-se que, 
apesar da complexidade da matriz, o método mostrou-se adequado para a determinação dos 
compostos em estudo.
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ESTUDO DO MÉTODO QUECHERS PARA DETERMINAÇÃO 
MULTIRRESÍDUO DE AGROTÓXICOS EM PÊSSEGO EM CALDA

Fabiane Pinho Costa, Juliana Rocha Guilherme, Maria Angelis Kisner Silveira, Bruno 
de Souza Guimarães, Sergiane Souza Caldas, Ednei Gilberto Primel

A cidade de Pelotas, situada no estado do RS é considerado o maior pólo produtor, tendo 
destaque o pêssego com destino à indústria. O pessegueiro é frequentemente atacado por 
insetos e fungos, sendo que, no Brasil, 30 ingredientes ativos são permitidos para a aplicação 
nessa cultura. Neste estudo foi realizado o estudo dos métodos QuEChERS original, citrato 
e acetato, afim de avaliar a eficiência de extração aliada ao efeito matriz (EM) para os 
agrotóxicos triclorfom, dimetoato, fentiona, malationa, fenitrotiona, tiametoxam, ciproconazol, 
tebuconazol, difenoconazol e azoxistrobina em amostras de pêssego em calda drenado e não 
drenado. O método proposto com extração pelo método QuEChERS original e determinação 
por GC-MS foi validado conforme parâmetros do INMETRO, ANVISA e SANCO. Os LOQs 
para o método variaram entre 1,0 e 10,0 μg kg-1. A linearidade e o desempenho do método 
foram avaliados através da curva trabalho, apresentando valores de r maiores que 0,99, para 
todas as curvas analíticas. As recuperações para o pêssego em calda drenado foram de 83,4 a 
120,4% com RSD inferiores a 14,9% para a maioria dos analitos, e de 68,6 a 124,6% com RSD 
inferiores a 19,8%, para o pêssego em calda não drenado. Para compensar o EM, foi utilizada a 
calibração por superposição na matriz e o padrão interno. A eficiência do processo foi utilizada 
para avaliar a performance do método de extração e determinação, sendo que para ambas 
as matrizes, o processo foi eficiente para sete dos dez analitos. A robustez foi demonstrada 
utilizando amostras de pêssego in natura do tipo dupla finalidade, apresentado valores de 
recuperações dentro dos limites aceitáveis. A aplicabilidade do método foi avaliada para três 
marcas de pêssegos em calda provenientes da cidade de Pelotas. Resíduos de tebuconazol 
foram detectados em todas as marcas, tanto nas amostras drenadas como nas não drenadas. 
Dimetoato foi detectado em apenas uma das marcas, para ambas as amostras. O método 
mostrou-se adequado à análise dos agrotóxicos em pêssego em calda e revela a importância de 
se avaliar os alimentos processados. 
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PURIFICAÇÃO DE ÁGUAS UTILIZANDO PROCESSOS DE 
REGENERAÇÃO DE RESINAS MISTAS

Diégina Araújo Fernandes, Natália Ferreira De Sousa, Denise Domingos Da Silva

O gerenciamento do uso da água e a procura por novas alternativas de abastecimento como 
o aproveitamento das águas pluviais, a dessalinização da água do mar, a reposição das águas 
subterrâneas e o reuso da água estão inseridos no contexto do desenvolvimento sustentável. O 
Município de Cuité situa-se na região centro-norte do Estado da Paraíba, Mesorregião agreste 
Paraibano e Microrregião Curimataú Ocidental, ele é abastecido pelo açude Boqueirão do Cais e 
as águas provenientes do açude apresentam valores altos de dureza média devido a concentração 
de CaCO3. Com o objetivo de abrandar estas águas foram utilizadas metodologias analíticas 
como a cromatografia de adsorção em colunas utilizando resinas mistas regeneradas com NaCl 
e com diferentes proporções de 1, 2, 3, 4 e 5% NaOH para o abrandamento da dureza da água, 
associado a colunas com carvão ativado e comparadas com processos utilizando cartuchos 
SPE modificados. As amostras foram coletadas de três pontos do campus da Universidade no 
período de novembro de 2011 a julho de 2012, observando todos os cuidados para o processo 
de amostragem. Foram realizadas análises de pH e condutividade em diferentes concentrações 
de NaOH, coletando-se os eluatos da coluna de adsorção em intervalos de 10 em 10 mL até 
um total de 100mL (observando o processo de eficiência da separação). Foi observado que os 
valores de condutividade variavam, sendo o melhor resultado encontrado ao passar as amostras 
por colunas tratadas com o NaOH 1%. Resultados interessantes foram encontrados quando se 
associou colunas com carvão ativado e posteriormente colunas com resinas de troca –iônica 
obtendo-se menores índices de dureza. Todas as amostras analisadas estão dentro dos padrões 
pré-estabelecidos pela portaria nº 518/04 do Ministério da Saúde. O processo de abrandamento 
utilizando a resina de troca-iônica mista foi eficaz para a referida matriz partindo de valores 
de 185 mG/L de CaCO3 (águas duras) para valores de 13 mG/L de CaCO3(águas moles). Esta 
metodologia apresenta-se como uma alternativa para a melhoria da qualidade da água do 
referido município.
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APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA MICROEXTRAÇÃO POR 
SORVENTE EMPACOTADO (MEPS) PARA ANÁLISE DE 

FLUOROQUINOLAS EM ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Maura R. Amparo*, Fernando Mauro Lanças, Álvaro J. Santos-Neto

Muitas amostras ambientais não podem ser diretamente analisadas por cromatografia por 
diferentes razões. A maior parte das amostras ambientais é complexa e exige uma série de 
etapas de preparo, limpeza e pré-concentração; de maneira que, nos últimos anos, extensos 
esforços têm sido feitos para o desenvolvimento de novas técnicas de preparo de amostra 
que reduzam o tempo, trabalho, consumo de solvente e que permitam melhor desempenho 
analítico do processo. Recentemente, foi introduzida a técnica denominada MEPS, do inglês 
“Microextraction by Packed Sorbent”. Basicamente ela consiste em uma forma miniaturizada 
da extração em fase sólida (SPE), onde o cartucho convencional é substituído por uma espécie 
de coluna miniaturizada que é adaptada entre a agulha e o corpo de uma seringa de injeção 
de HPLC/GC. Diante deste contexto o presente trabalho tem como objetivo realizar uma 
avaliação comparativa da MEPS com a SPE, apresentando MEPS como sendo uma técnica 
miniaturizada de preparo de amostra de grande potencial na análise de antimicrobianos em 
amostras ambientais complexas. Os métodos de SPE e MEPS foram desenvolvidos para análise 
de fluoroquinolas (FQ) em amostras de esgoto doméstico e águas residuárias provenientes de 
sistemas de tratamento em reatores biológicos de leito fixo. A fase extratora utilizada foi um 
polímero misto de característica hidrofílica – lipofílica, e as análises cromatográficas foram 
feitas utilizando um sistema LC-UV com eluição em fase reversa. Os valores de recuperação 
ficaram entre 80 a 100% para todos os antimicrobianos estudados, com precisão de até 15%, 
além disso, o efeito matriz não foi relevante na maioria dos casos. Adicionalmente a estes 
parâmetros, as análises das amostras processadas por MEPS apresentaram menos interferentes 
que a SPE, demonstrado uma maior limpeza das amostras. No entanto, a limitação da técnica 
em comparação ao SPE se dá especialmente no fator de concentração da amostra, mas que 
pode ser revertido se utilizado um sistema LC capilar, o qual permita uma pré-concentração 
da amostra durante a análise cromatográfica. Os resultados mostram que, dentro dos preceitos 
da Química Verde, o método de MEPS apresentou-se como uma técnica de extração bastante 
promissora para análise de FQ em águas residuárias.
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DESENVOLVIMENTO DE PRÉ-COLUNA PARA EXTRAÇÃO 
ON-LINE DE DESREGULADORES ENDÓCRINOS EM ÁGUA DE 

ABASTECIMENTO PÚBLICO

Rodrigo Nogueira Padovan, Lucas Sponton de Carvalho, Álvaro José dos Santos Neto, 
Fernando Mauro Lanças, Eduardo Bessa Azevedo

Uma das grandes dificuldades do monitoramento ambiental é a detecção de compostos em 
níveis traço. Na maioria das vezes estes compostos não podem ser detectados diretamente, 
necessitando de etapas de pré-concentração que, geralmente, utilizam grandes volumes 
de solvente. Assim, aumenta-se a possibilidade de erros durante o processo e a geração de 
resíduos. Uma alternativa viável para a solução dos problemas supracitados é a utilização 
dos métodos on-line em sistemas capilares. Este tipo de método possui como desvantagem 
a pouca opção comercial, o que gera uma demanda para o desenvolvimento de componentes 
“home-made”. Este trabalho teve por objetivo desenvolver uma pré-coluna de extração capilar 
empacotada com material polimérico STRATATM X da empresa Phenomenex em um sistema 
de Cromatografia Líquida Capilar de Alta Eficiência (µHPLC) e aplicá-la na detecção de 4 
hormônios (17α-etinilestradiol; 17β-estradiol; estrona e estriol) em água de abastecimento 
público. Para a confecção da coluna foi utilizado um capilar de sílica fundida de 250 µm de 
diâmetro interno e 6 cm de comprimento, dois capilares de 180 µm de diâmetro externo de 0,5 
cm, duas uniões metálicas com filtro para as partículas, fibra de vidro, partículas de STRATATM 
X de 30 µm de diâmetro e uma bomba Shimadzu (LC-20AT). O sistema cromatográfico 
utilizado foi o UltiMate 3000 RSLCnano da empresa Thermo Scientific. A pré-coluna testada 
teve bons resultados na focalização dos analitos, obtidos na injeção de 1 µL, nas concentração 
de 10 mg L–1, com um aumento médio da altura dos picos de 53% para o estriol; 62% para 
17α-etinilestradiol; 71% 17β-estradiol e 66% para estrona. Houve também um acréscimo na 
área, em média 41% para o estriol; 75% para o 17α-etinilestradiol; 45% para o 17β-estradiol e 
31% para a estrona, e a largura do pico na metade da altura permaneceu praticamente constante 
para todos os compostos testados, com variação menor que 15%. 
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MICROEXTRAÇÃO POR SORVENTE EMPACOTADO (MEPS) 
PARA ANÁLISE DE ESTATINAS EM FLUIDOS BIOLÓGICOS POR 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA

Scarlet Ortega, Álvaro José dos Santos-Neto, Fernando Mauro Lanças

As elevadas taxas de colesterol plasmático representam um grande risco para doenças 
coronárias. As estatinas inibem a HMGCoA-redutase realizando o controle plasmático 
do colesterol ligado a proteínas de baixa densidade (LDL-plasmático). Este trabalho teve 
como objetivo o desenvolvimento e otimização de método para análise de quatro estatinas 
em plasma humano usando cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), e na etapa de 
preparo de amostras, a microextração por sorvente empacotado (MEPS). O planejamento 
experimental foi aplicado na avaliação e otimização das variáveis presentes no processo 
de extração por MEPS. A etapa de amostragem e a etapa de eluição foram avaliadas cada 
uma por um planejamento fatorial 22 com ponto central. No primeiro avaliou-se o número 
de ciclos de amostragem e o volume de amostra e no segundo avaliou-se o número de ciclos 
e etapas de eluição. O sorvente e a composição do solvente de eluição foram avaliados por 
otimização univariada. No método desenvolvido, os experimentos foram conduzidos no modo 
off-line utilizando C18 como sorvente de extração. O condicionamento foi realizado com 
250 µL de metanol e 250 µL de água desionizada. A amostragem foi realizada em dez ciclos 
(aspirar/ejetar) de 250 µL de plasma em água (1:4). Para remoção dos interferentes lavou-se o 
sorvente em cinco ciclos de 200 µL de água desionizada. Os analitos foram eluidos em quatro 
ciclos de 100 µL de acetonitrila/ tampão formiato de amônio 5 mM pH 4,5 (75:25, v/v). A 
separação cromatográfica das estatinas foi realizada em LC-ESI-MS. As análises em LC foram 
realizadas utilizando HPLC 20A da Shimadzu equipado com coluna Kinetex XB-C18 (100 
mm x 2,1 mm x 2,6 µm) em modo isocrático com acetonitrila:tampão formiato de amônio 5 
mM pH=4,5 (50:50, v/v), vazão de 0,25 mL/min e tempo de análise de 18 minutos. Utilizou-
se um espectrômetro de massas híbrido (QqTOF) no modo MS e equipado com electrospray, 
utilizado os modos negativo e positivo.
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USO DE SDM-MIPS COMO SORBENTE EM MEPS PARA 
ANÁLISE DE SULFONAMIDAS EM MÚSCULO DE FRANGO

Raquel Lourenço Mendonça, Letícia Dompieri Beltrão, Fernando Mauro Lanças

Polímeros molecularmente impressos (MIPs) são materiais sintéticos, os quais podem 
reconhecer seletivamente uma molécula específica, ou substâncias análogas e podem ser obtidos 
de forma simples e rápida. MIPs tem mostrado ser útil como sorbente seletivo para extração 
em fase sólida (SPE), procedimento nomeado de MISPE. O MISPE tem demonstrado ser 
superior a métodos tradicionais para a extração e clean-up de antibióticos devido aos seus sítios 
seletivos. Embora o uso de MIPs como material sorbente em MISPE na análise de antibióticos 
tenha sido amplamente relatado, seu uso em Microextração por Sorbente Empacotado (MEPS) 
ainda é pouco explorado. Este trabalho teve como objetivo sintetizar um polímero seletivo 
para a classe das sulfonamidas (SAs) e avaliar sua eficiência como fase extratora em MEPS. 
O polímero foi preparado pela abordagem não-covalente usando Sulfadimetoxina (SDM) 
como molécula molde. O método foi aplicado para análise desses antibióticos em músculo de 
frango, sendo as análises feitas por LC-UV. O SDM-MIPs demonstrou ser seletivo não apenas 
para a molécula molde, mas também para as demais SAs estudadas. Os valores de recuperação 
obtidos demonstram a eficiência e a aplicabilidade do MIPs como sorbente seletivo em MEPS 
para análises de SAs em músculo de frango.
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AVALIAÇÃO DE NOVAS FASES POLIMÉRICAS PARA 
EXTRAÇÃO POR SORÇÃO NAS PAREDES DO FRASCO DE 

AMOSTRAGEM (VWSE) NA ANÁLISE DE FÁRMACOS EM ÁGUA

Camila Centurion Silva, Paulo Clairmont Feitosa de Lima Gomes, Fernando Mauro 
Lanças, Álvaro José dos Santos Neto

Diversas técnicas podem ser utilizadas no preparo de amostras em análises, como a extração 
por sorção em barras de agitação (SBSE) e a extração por sorção nas paredes do frasco 
de amostragem (VWSE). Estas são técnicas fundamentadas no equilíbrio estabelecido 
entre a amostra e a fase extratora. Ambas as técnicas apresentam pequena variedade de 
fases extratoras, muitas vezes, limitando sua aplicabilidade. Dessa forma, nesse trabalho 
buscou desenvolver e avaliar novos revestimentos poliméricos para a técnica VWSE para a 
detecção de multirresíduos de fármacos em água, usando GC-MS e LC-UV como métodos 
cromatográficos. Fases de PDMS e mistas de PDMS com 5, 10 e 20% de carvão ativado 
(CA) foram desenvolvidas. Alguns frascos tiveram o polímero aderido somente em sua base, 
e outros nas paredes e na base, para aumentar a superfície de contato entre fase extratora e 
amostra. Primeiramente, os frascos foram testados para extração de compostos polares e não-
polares (cafeína e progesterona, respectivamente) para verificar a seletividade da extração, 
e os frascos contendo PDMS e PDMS com 20% CA apresentaram adequada capacidade de 
extração para progesterona e cafeína. Além disso, foi testada a repetibilidade da confecção dos 
frascos, sendo feito 3 frascos de PDMS e PDMS com 5% de CA. Foram testados na extração 
de estriol em água, mesmo tendo sido confeccionados em dias diferentes, os frascos de VWSE 
apresentaram baixo desvio padrão. Como etapas futuras o método será otimizado, validado e 
aplicado em análises ambientais, buscando obter uma pré-concentração adequada de modo a 
alcançar baixos níveis de detecção.
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ESTUDO DE MÉTODO MULTIRESÍDUO PARA EXTRAÇÃO DE 
AGROTÓXICOS EM AMOSTRAS DE SOLO EMPREGANDO 

QUECHERS E DETERMINAÇÃO POR LC-MS/MS

Jean Lucas de Oliveira Arias, Juliana Rocha Guilherme, Maristela Barnes Rodrigues 
Cerqueira, Sergiane Souza Caldas, grazielascheer@yahoo.com.br, augustokalsing@

gmail.com, Edinei Gilberto Primel

Tendo em vista a crescente demanda populacional por alimentos, é necessário uma alta 
produtividade agrícola, a qual é obtida com o uso de agrotóxicos. Estes atuam no combate direto 
as pragas que podem diminuir a produção. O problema se encontra no seu uso muitas vezes 
desordenado e excessivo, o qual gera resíduos tóxicos ao ser humano e ao meio ambiente. Uma 
vez que os agrotóxicos se encontram em baixas concentrações e em matrizes complexas, é 
necessário que se desenvolva técnicas capazes de realizar a extração dos analitos da matriz. 
Neste trabalho foi avaliado o método QuEChERS para a extração de 21 agrotóxicos em solo 
de lavoura de arroz com determinação por Cromatografia Líquida acoplada a Espectrometria 
de Massas (LC-MS/MS). Para a determinação dos compostos foi utilizada uma coluna Waters 
X Terra MS C18 (3,0 x 50 mm, 3,5 µm) e fase móvel composta por água acidificada com 0,1% 
ácido acético: metanol (80:20, v/v) no modo de eluição gradiente, com vazão de 0,3 mL min-

1 e tempo de análise de 16 min. O método utilizado consiste na pesagem de 10 g da amostra 
seca; 100 μL de CH3COOH + 10 mL de CH3CN; agitação – 15 s manual + 1 min em vortex; 
adição dos sais – 4 g de MgSO4 + 1 g de NaCl; nova etapa de agitação; centrifugação por 5 
min a 3000 rpm e posterior determinação cromatográfica. Os valores de LOQ ficaram entre 
0,0001 e 0,5 mg kg-1. A curva analítica foi preparada a partir de uma solução 200LOQ dos 21 
agrotóxicos na faixa de 1 – 50 LOQ, todas apresentando r>0,98. Para o estudo da exatidão e 
precisão, as amostras de solos foram fortificadas em 3 níveis de concentração (1, 5 e 10 LOQ), 
e os valores de recuperação ficaram dentro da faixa de 70-120% para 16 dos 21 agrotóxicos 
com um RSD de 20%. Também foi realizado um estudo de efeito matriz, utilizando a equação 
descrita por Economou et al. Para 7 agrotóxicos foi observado um efeito matriz fora da faixa 
de ± 20%. Assim, a quantificação das amostras de solo deve ser feita com a superposição da 
curva na matriz. Com os resultados obtidos pode se concluir que o método se mostra adequado 
para a quantificação dos 21 agrotóxicos em estudo nas amostras de solo, além das vantagens 
da fácil operação e baixo consumo de solvente.
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DESENVOLVIMENTO DE UM POLÍMERO DE IMPRESSÃO 
MOLECULAR RESTRITO À LIGAÇÃO DE MACROMOLÉCULAS 

POR REVESTIMENTO COM ALBUMINA PARA ANÁLISE 
DIRETA DE CLORPROMAZINA EM PLASMA HUMANO POR 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA MULTIDIMENSIONAL

Gabriel de Oliveira Isac Moraesac, Larissa Meirelles Rodrigues da Silva, Álvaro José 
dos Santos Neto, Fábio Herbst Florenzano, Eduardo Costa Figueiredo

No presente trabalho um novo polímero de impressão molecular restrito à ligação com 
macromoléculas por meio de revestimento com albumina de soro bovino (RAM-MIP-BSA) 
foi desenvolvido, caracterizado e usado na análise direta de clorpromazina em pasma humano 
por cromatografia líquida multidimensional. O RAM-MIP-BSA foi sintetizado usando 
clorpromazina, ácido metacrílico e etileno glicol dimetacrilato como molécula modelo, 
monômero funcional e agente de ligação cruzada, respectivamente. Glicerol dimetacrilato e 
hidroxi metil metacrilato foram usados para promover o revestimento hidrofílico por meio 
do aumento de hidroxilas na superfície do material. O polímero obtido foi também revestido 
com BSA, usando glutaraldeído como agente de ligação cruzada bifuncional, resultando em 
uma cápsula proteica ao redor do mesmo. A capacidade de eliminação de macromoléculas 
foi de ca. 99% quando da percolação de uma solução aquosa de 44 mg mL-1 de BSA (mesma 
concentração proteica do plasma humano). O RAM-MIP-BSA foi então empacotado em uma 
pré-coluna e usado para a análise direta de clorpromazina em plasma humano em um sistema 
de cromatografia líquida multidimensional. A curva analítica foi preparada usando um pool 
de cinco amostras de plasma humano (de indivíduos que não utilizam medicamentos) com 
concentrações de clorpromazina variando de 30 a 350 µg L-1. O coeficiente de correlação e 
o limite de quantificação foram de 0.99 e 30 µg L-1 respectivamente. A precisão e exatidão 
intra e inter-dias apresentaram coeficientes de variação e erros relativos menores que 15%. A 
frequência analítica foi de 3 h-1 (considerando o preparo de amostras e a análise cromatográfica) 
e o mesmo cartucho foi usado por mais de 90 ciclos.
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DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DE MÉTODO 
BIOANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO DE ESTATINAS 

EM PLASMA HUMANO EMPREGANDO CROMATOGRAFIA 
LÍQUIDA COM COLUNAS DE MEIO DE ACESSO RESTRITO

Vinicius Freire Fagundes, Camila Prado Leite, Gerson Antônio Pianetti, Christian 
Fernandes

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) é a técnica de separação mais utilizada 
para a determinação de fármacos em meio biológico. Geralmente, esta técnica é precedida 
por uma etapa de preparo de amostras que objetiva a eliminação de interferentes da matriz 
biológica e a concentração dos analitos. Ultimamente, tem-se buscado o desenvolvimento de 
técnicas de preparo de amostras automatizadas, tal como o sistema column-switching com 
colunas de meio de acesso restrito (RAM). Neste estudo, foi desenvolvido método analítico 
para determinação de atorvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina e sinvastatina 
em plasma humano, fármacos da classe das estatinas, amplamente utilizados no controle da 
hipercolesterolemia. Foram otimizados os seguintes parâmetros: pH das amostras biológicas, 
tempo de viragem da válvula, volume de injeção, composição e vazão de fase móvel, 
temperatura do forno e comprimento de onda de detecção. Adequada separação dos cinco 
fármacos foi obtida empregando coluna Merck Superspher 60 RP-select B C8 125 x 4,0 mm, 5 
µm; fase móvel no modo gradiente constituída de acetonitrila:tampão fosfato pH 2,5 (variando 
a proporção de 40:60 para 60:40); vazão de 1,0 mL min-1; temperatura de 35 °C e comprimento 
de onda de detecção de 237 nm. Avaliou-se o efeito da injeção de 20, 50, 100, 200 e 500 μL 
de amostra, sendo observado que o aumento do volume permite concentrar os analitos no 
suporte RAM e aumentar a detectabilidade do método. Comparou-se também os dois modos 
de eluição em sistemas RAM, denominadosbackflush e foreflhush, para duas colunas (RAM-
BSA homemade e RAM-ADS adquirida comercialmente). O modo backflushapresentou melhor 
resultado em termos de resolução e simetria dos picos para a coluna RAM-ADS e o contrário 
foi observado para o suporte RAM-BSA. O tempo total de análise para o modo backflush foi 
de 15 minutos e para o foreflush foi de 30 minutos. O método desenvolvido, empregando 
sistema automatizado, se mostrou adequado para a determinação dos cinco fármacos da classe 
das estatinas em plasma humano, em tempo reduzido. 
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ANALYSIS OF ANTIBIOTICS IN MILK COMBINING QUECHERS 
AND DLLME FOLLOWED BY HPLC-DAD

Volmir Apoli Júnior, Ilana Popoviche de Campos, Manoel Leonardo Martins, Martha 
Bohrer Adaime, Renato Zanella, Osmar Damian Prestes

Antibiotics are used in veterinary medicine for the prevention (prophylaxis) and treatment of 
microbial infections. The presence of antibiotic residues in milk may cause allergic reactions 
in sensitive individuals. There are concerns that the wide spread usage of antibiotics may 
be responsible for resistant strains of bacteria. In this work a sample preparation procedure 
combining QuEChERS and dispersive liquid–liquid microextraction (DLLME) was 
optimized for the determination of sulfonamides antibiotics (sulfadiazine, sulfathiazole, 
suldimethoxine and sulfamethazine) in milk by high-performance liquid chromatography with 
diode array detection (HPLC-DAD). Target antibiotics were isolated from 10 mL milk by 
liquid partitioning with 10 mL acetonitrile and salts (4 g MgSO4 and 1.7 g CH3COONa). The 
cleaned up was performed by d-SPE (PSA and C18). After centrifugation step the extract 
from QuEChERS method was used as disperser solvent for DLLME. The analytes were 
concentrated in trichloromethane by the DLLME procedure. The total chromatography run 
time was 10 min. Under the optimum conditions, good linearity was obtained (r2 ≥ 0.99), 
the recoveries of these compounds in milk samples at spiking levels between 0.02 and 0.2 
mg L-1 ranged from 80 to 110.0%. Precision was ≤ 20.0 % (RSD). The achieved limits of 
detection and quantification achieved were 0.005 and 0.01 mg L-1, respectively. It should be 
noted that the purposed analytical method, combining QuEChERS/DLLME and HPLC-DAD, 
allowed the quantitation of sulfonamides at trace levels. For all sulphonamides under study, 
the quantification limits were lower than the MRLs.
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CUNNINGHAMELLA AND METALLOPORPHYRIN AS 
BIOMIMETIC MODEL OF CYTOCHROME P450 IN THE 
IN VITRO METABOLISM STUDIES OF MONENSIN A: 
IDENTIFICATION OF METABOLITES BY LC-MS/MS 

SPECTROMETRY

Bruno Alves Rocha, Marilda das Dores Assis, Ana Paula Ferranti Peti, Luiz Alberto 
Beraldo de Moraes, Valéria Priscila de Barros, Norberto Peporine Lopes, Anderson 

Rodrigo Moraes de Oliveira

The prediction and elucidation of drugs metabolites is a relevant step in drug development. 
One of the main elimination pathways for drugs, in the human body consists in the 
biotransformation of compounds by oxidation reactions catalyzed mainly by cytochrome P450 
enzymes. The use of in vitro has been growing in the last year since the studies involving in 
vivo presents several disadvantages, such as the high number of animals used and the low 
amount of metabolite production. Therefore, there is a rise in in vitro microbial and porphyrin 
models. The use of in vitro models offers several advantages over the use of animals in drug 
metabolism studies, such as (1) simplicity, easiness and low cost. (2) The large amount of 
metabolites formed allows easier detection, isolation and structural identification. (3) Useful 
in cases where region- and stereo-specificity is required. Monensin A (Mon.A) is an important 
antibiotic used in veterinary applications against coccidiosis. In order to know the metabolite 
actions of this antibiotic in organisms and their adverse effects there is a great interest to 
study its metabolites. The aim of this study was to evaluate the catalytic action of iron(III) 5, 
10,15, 20 tetrakis(pentafluorophenyl) porphyrin chloride (FeTFPP) and fungi Cunninghamella 
elegans as CYP P450 model in the in vitro metabolism of Mon.A, and to compare the obtained 
products with the metabolites produced in in vivo systems. The biomimetic reactions were 
subjected to analysis by ESI-LC-MS/MS using a Xterra MS-C18 column (150mm x 2.1mm, 
5µm) at flow rate of 0.3mL/min. The elution was performed using the following gradient: 
0.1 min 70% MeOH, 20 min 98% MeOH, 21 min 70% MeOH, 30 min 70% MeOH. The 
m/z range monitored was from 610 to 800. The results shows the formation of hydroxylated 
(m/z 709), o-demethylated (m/z 679) and o-demethylated/hydroxylated compounds (m/z 693) 
as products from the reactions with Mon.A for both in vitro studies. The identification of these 
products was made using MS/MS spectrometry and by comparison to the metabolites found in 
vivo system. The results have demonstrated that these models are a good CYP P450 model for 
Mon.A oxidation and can be used as alternative for searching their new derivatives. 
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ANÁLISE DO FLAVONOIDE MIRICETRINA NO PLASMA E 
CÓLON DE CAMUNDONGOS POR HPLC-MS E LC-MS-QTOF

Raquel C. Schwanke, Juliana S. Chaves, Flavia C. Meotti, Amadeu H. Iglesias, Moacir 
G. Pizolatti, João B. Calixto

Os flavonoides são compostos polifenólicos presentes em diversas plantas medicinais e 
possuem grande interesse farmacológico devido às suas inúmeras ações como atividade anti-
inflamatória, antioxidante, analgésica e antitumoral. A miricitrina (Myr) é um flavonoide 
glicosilado encontrado em grande quantidade nas folhas da espécie Eugênia uniflora (Meotti et 
al. 2008). Estudos prévios realizados pelo nosso grupo demonstram atividade antinociceptiva 
e antiinflamatória da Myr em diferentes modelos experimentais e os possíveis mecanismos de 
ação envolvidos nestas atividades (Meotti et al. 2008). Entretanto, diversos trabalhos sugerem 
que os flavonoides, na sua forma original, possuem baixa biodisponibilidade e atuem, em parte, 
como pré-drogas (Mullen et al 2008, Butterweck et al, 2011). O objetivo principal do presente 
trabalho foi determinar o perfil farmacocinético da Myr após sua administração por via oral 
(v.o) e endovenosa (i.v), nas doses de 30 mg/kg e 3 mg/kg, respectivamente. A quantificação 
da Myr em plasma de camundongos foi feita por CLAE-MS empregando-se metodologia 
previamente validada por nós (SBFTE, 2011). Além disso, amostras de plasma e cólon de 
camundongos tratados com Myr (v.o), foram analisadas empregando-se a técnica de UPLC-
QTof e os dados foram analisados com o auxílio do programa MarkerLynx/MetaboLynx®. 
A análise do decurso temporal da Myr em plasma mostra que ela apresenta um curto tempo 
de meia vida e amplo volume de distribuição, após administração i.v. No entanto, não foi 
possível detectá-la no plasma e nem no cólon dos animais tratados v.o, mesmo após sete 
dias consecutivos de tratamento. Adicionalmente, as análises das amostras por UPLC-QTof 
e da simulação metabólica sugerem a presença dos metabólitos ácidos 3-hidroxifenilacético 
e 3,5-hidroxidifenilacético e da miricetina sulfatada. Para confirmação da presença destes 
metabólitos deverá ser feita uma comparação com a análise de padrões autênticos analisados 
pelo mesmo método experimental. Os resultados obtidos até o momento sugerem que os 
metabólitos da Myr sejam, em parte, responsáveis por suas atividades antinflamatória e 
antinociceptiva, corroborando com dados prévios da literatura sobre metabolização de outros 
flavonoides pelo TGI.
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ISOLAMENTO E CONFIRMAÇÃO DA ANTOCIANINA 
MAJORITÁRIA DA FLOR DE JAMBO VERMELHO POR CLAE-

ESI-EM/EM

Luciana Mouta de Oliveira, Ana Cristina Miranda Senna Gouvêa, Manuela Cristina 
Pessanha de Araujo Santiago, Ronoel Luiz de Oliveira Godoy, Renata Galhardo 

Borguini, Sidney Pacheco, Raysa Valente Nogueira

O Syzygium malaccense L., conhecido popularmente no Brasil como jambeiro vermelho, é uma 
árvore frutífera de origem asiática, com flores dotadas de inúmeros estames de forte coloração 
vermelha, sendo esta atribuída à presença de antocianinas. A partir de extratos metanólicos 
destas flores é possível observar a presença de cinco antocianinas majoritárias em seu perfil 
cromatográfico, sendo a malvidina-3,5-diglicosídeo a de maior concentração. O objetivo 
deste trabalho foi o isolamento e purificação da malvidina-3,5-diglicosídeo por Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência (CLAE) para sua confirmação através da espectrometria de 
massas de alta resolução (EM/EM). As flores foram submetidas aos processos de liofilização 
e moagem. Extraiu-se 5g do pó obtido com solução metanólica acidificada, sendo então o 
extrato submetido à secagem sob fluxo de ar comprimido. O extrato seco foi ressuspenso em 
4,5mL de solução de ácido fórmico/metanol/água, filtrado em filtro tipo Millex® (0,45µm), 
acondicionado em seguida em vial do injetor automático. Para a coleta da antocianina de 
interesse foi utilizado cromatógrafo líquido de alta eficiência Waters Alliance® 2695, detector de 
arranjo de fotodiodos Waters® 2996 acoplado a uma válvula seletora de seis canais Rheodyne® 
adaptada como coletor de frações, coluna Symmetry® C18 (150mm x 4,6mm; 3,5µm), fluxo de 
1,0mL/min e modo de eluição gradiente com acetonitrila e ácido fórmico. Para confirmação 
da antocianina isolada utilizou-se o espectrômetro de alta resolução Waters Synapt® ESI-
qTOF, com fonte de ionização no modo eletrospray positivo (ESI). O isolamento por CLAE 
possibilitou a obtenção da antocianina malvidina-3,5-diglicosídeo com pureza de 93%. Foi 
possível comprovar a identificação da antocianina isolada através dos espectros de massa do 
íon molecular [M]+ com m/z 655,1975 e de suas transições do EM/EM com m/z 493,1649 
e m/z 331,0959, os quais correspondem à massa molecular da malvidina-3,5-diglicosídeo, 
da mesma com a perda de uma glicose e da sua aglicona, respectivamente. Com o presente 
trabalho foi possível confirmar a antocianina majoritária da flor de jambo por uma técnica 
precisa e confiável (ESI-EM/EM). Ressalta-se ainda que esta antocianina poderá ser utilizada 
como padrão analítico em futuras análises.
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SEPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE FLAVONOIDES POR UPLC-
ESI-QTOF-MSMS

Ronoel Luiz de Oliveira Godoy, Sidney Pacheco, Ana Cristina Miranda Senna Gouvêa, 
Renata Galhardo Borguini, Manuela Cristina Pessanha de Araújo Santiago, Antônio 

Gomes Soares

Os flavonoides integram uma grande família de substâncias e estão largamente distribuídos em 
alimentos. Possuem atividade antioxidante e podem estar associados à prevenção de doenças 
como diversos tipos de câncer. Devido à diversidade de suas propriedades físico-químicas, 
os métodos de separação cromatográfica citados na literatura são variados e numerosos. A 
polaridade dos flavonoides, fator determinante nas separações cromatográficas, pode variar 
muito, apresentando desde substâncias iônicas, como as antocianinas, substâncias polares, 
como os flavonoides glicosilados, e até substâncias apolares, como os flavonoideseterificados. 
A detecção por espectrometria de massas é uma ferramenta imprescindível para a identificação 
inequívoca dos flavonoides. O objetivo deste trabalho foi a otimização de um método de 
separação de flavonoides em fase reversa por UPLC com detecção por espectrometria 
de massas ESI-QTOF-MSMS. Um extrato (DMSO) de casca de tangerina (Citrus 
reticulata) liofilizada foi utilizado para testar a separação do método proposto. Doze padrões 
de flavonoides comerciais foram misturados para a otimização da separação cromatográfica, 
foram eles: Epicatequina, Rutina, Narirutina, Miricetina, Naringina, Diosmina, Hesperidina, 
Neoheperidina, Quercetina, Naringenina, Kaempferol e Hesperetina. Os equipamentos 
utilizados e as condições cromatográficas estabelecidas foram: cromatógrafo ACQUITY 
(Waters®), coluna Waters® BEH C18 (2,1 x 150mm 1,7µm) à 45oC, com eluição gradiente de 
acetonitrila em água com 0,1% de ácido fórmico à 0,35mL/min. A detecção (Synapt Waters®) 
foi em ESI em modo positivo com fluxo de dessolvatação de 750L/h a 500oC e temperatura da 
fonte em 120oC. O método otimizado foi capaz de separar os doze flavonoides testados com 
resolução de linha de base em 30 minutos de corrida cromatográfica. Com a injeção do extrato 
de casca de tangerina no método desenvolvido, foi possível a identificação de dois flavonoides 
contidos na mistura de padrões (Diosmina e Hesperidina) além de quatro outros flavonoides 
identificados pelo espectro de massas (MSMS-QTOF), são eles: Scutellareina, Nobiletina, 
Sinensetina e Tangeritina.
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DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO CROMATOGRÁFICO 
PARA SETE GINSENOSÍDEOS UTILIZANDO A TECNOLOGIA 
UPLC COM ABORDAGEM POR QUALITY BY DESIGN COM 

MULTI DETECTORES PARA DIFERENTES CENÁRIOS 
ANALÍTICOS (PDA, ELSD, QTOF E QQQ)

Fernando Campos Costa Rodrigues de Paula, Tiago de Campos Lourenço, Amadeu 
Hoshi Iglesias

O “ginseng” é um fitoterápico derivado de diferentes espécies de Panax, muito utilizado 
para o aumento da qualidade de vida e longevidade. Os principais compostos bioativos 
encontrados neste fármaco vegetal são saponinas triterpênicas, chamados ginsenosídeos, em 
especial, o RG1, RD, RC, RE, Rb1, Rb2 e o Rf, ginsenosídeo característico do “ginseng” Asiático. 
O presente trabalho descreve o desenvolvimento de métodos cromatográficos pela abordagem 
de “Quality by design (QbD)”, utilizando UPLCTM com diferentes detectores. O QbD emprega 
análise multivariada e planejamento estatístico de experimentos para otimizar a etapa de 
desenvolvimento de métodos. Na etapa da triagem de busca por condições de separação, 
4 colunas ACQUITY UPLCTM (50 x 2,1 mm; 1,7 µm) com diferente seletividades foram 
avaliadas, assim como a variação de pH, do modificador orgânico, temperatura e inclinição 
do gradiente. O planejamento experimental foi realizado com o Software Fusion AE Method 
Development™(S-Matrix, Eureka, CA) e as variáveis foram estipuladas para se ter o máximo 
de resolução entre os padrões de Ginsenosídeos. A melhor condição de separação encontrada 
para os ginsenosídeos foi utilizando a coluna ACQUITY BEH C8 (50 x 2,1 mm; 1,7 µm), 
eluição gradiente com acetonitrila e água como fase móvel, fluxo de 0,4mL/min e 40ºC de 
temperatura na coluna. No intuito de se ter uma maior resolução entre os ginsengs, aumentou-
se a relação L/dp da coluna para 58.824, referente a coluna com dimensões de (100 x 2,1 mm; 
1,7 µm), e o método desenvolvido final atingiu 10 minutos de duração. Utilizou-se diferentes 
detectores para a quantificação dos ginsenosídeos, visando as distintas aplicações que o 
fitoterápico requer. Sendo assim, foi utilizado a deteção por PDA (λ=210 nm), juntamente, 
com o detector de espelhamento de luz ( ELSD), para aplicações do controle de qualidade 
de produtos acabados e a espectrometria de massas com os analisadores do tipo quadrupolo 
tandem e do tipo Q-Tof para aplicações como a de detecção de resíduos, confirmação estrutural, 
análise de impurezas e avaliação da qualidade de fornecedores de matéria-prima. O uso do 
planejamento fatorial, com abordagem por Qbd, em conjunto com a tecnologia de UPLCTM, 
proporcionou o rápido desenvolvimento de métodos cromatográficos para os ginsenosídeos, 
com aplicações em diferentes cenários. 
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APPLICATION OF LIQUID CHROMATOGRAPHY-MASS 
SPECTROMETRY (LC-MS) FOR IDENTIFICATION OF 

IMPURITIES IN [18F]FDG

Érika V. Almeida, Neuza T. O. Fukumori, Margareth M. N. Matsuda

2-[18F]Fluoro-deoxy-D-glucose ([18F]FDG) is by far the most use radiopharmaceutical for 
clinical positron emission tomography (PET) investigation. For radiopharmaceuticals, the 
identity and (radio) chemical purity can be verified according to pharmacopoeial standards. 
However, some byproducts from the production process cannot be detected by usual 
procedures. LC-MS has a lot of applications for the analysis of organic samples due to higher 
sensitivity and specificity. The aim of this study was to apply LC-MS for identification of 
impurities in [18F]FDG. [18F]FDG was synthesized using a TRACERLab MXFDG kit. LC 20AT 
Prominence system (Shimadzu) with 0.1% formic acid and acetonitrile (50:50, v/v) mobile 
phase was used, a SCR-101N column and 10 mL injection volume. The mass spectra were 
obtained using Esquire 3000 plus ESI (Bruker Daltonics). In the mass spectrum of [18F]FDG 
in negative mode, it was observed two fragment ions with m/z lower than 200. Negative ion 
mode is advantageous because of the low level of formation of cationic adducts with ions such 
as Na+; in positive ion mode, these adducts deteriorate the signal from the protonated molecule. 
The potentially toxic chemical impurities may possibly be cold 18ODG (oxi-deoxy-D-glicose), 
[18F]FDM (fluoro-deoxymannose), Kryptofix and acetonitrile (residual solvent), but only [18F]
FDM was observed in the LC-MS spectrum in negative mode. Ion at 149 m/z was formed by 
neutral loss of formaldehyde (CH2O) and ion at 113 m/z corresponded to loss two of water and 
one formaldehyde molecules. It was recognised that even for the primary fragment ions, there 
are several possible structures. The loss of a CH2O molecule to form the ion of 149 m/z occur 
at carbon(1)-carbon(4) bonding and can give rise to stereoisomers. LC-MS has shown to be a 
valuable tool for identification of impurities in [18F]FDG.
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IDENTIFICAÇÃO DE IMPUREZAS EM REAGENTE 
LIOFILIZADO DE DMSA POR LC-UV/MS.

Érika V. Almeida, Samuel B. Levindo, Vivian Mendonça, Mariah A. Ultramari, Neuza T. 
O. Fukumori, Ernani Pinto e Margareth M. N. Matsuda

 Complexos de 2,3-ácido dimercaptosuccínico (DMSA) com tecnécio-99m (99mTc) são utilizados 
em medicina nuclear. DMSA é comercialmente disponível na forma de reagente liofilizado (RL) 
e sua preparação é feita pela adição de pertecnetato de sódio (Na99mTcO4). A pureza química do 
DMSA tem grande influência na imagem diagnóstica obtido com o radiofármaco DMSA-99mTc. 
A técnica analítica mais comum para monitorar impurezas em compostos é a cromatografia 
líquida com detecção ultravioleta (LC-UV), porém devido à necessidade de identificação 
e caracterização dessas impurezas a espectrometria de massas (MS) tem sido utilizada. O 
objetivo deste trabalho foi identificar algumas impurezas na matéria-prima do princípio ativo 
DMSA (API-DMSA) e no reagente liofilizado de DMSA (RL-DMSA) utilizando LC-UV/MS 
(Cromatografia Líquida com detecção ultravioleta e espectrometria de massas). O API-DMSA 
e RL-DMSA foram obtidos da Sigma e do IPEN-CNEN/SP, respectivamente. Utilizou-se 
sistema cromatográfico modelo LC 20AT Prominence (Shimadzu) com coluna ODS (250 mm 
x 4,6 mm d.i., 5 µm) com detectores UV DAD e MS íon trap Esquire HCT (Bruker Daltonics) 
equipado com fonte electrospray (ESI). As condições do sistema MS foram: ESI+; scan 50 a 
500 m/z e 40 eV de energia de colisão. A fase móvel foi constituída de (A) 0,1% ácido fórmico 
e (B) acetonitrila. Nestas condições o tempo de retenção do API-DMSA foi de 4,7 min. Para 
as amostras de API-DMSA analisadas por MS foram observados aduto de DMSA sodiado e 
seu dímero em m/z 205 e m/z 383, respectivamente. Pode-se observar que o íon de m/z 149 
corresponde a um íon fragmento do DMSA sodiado obtido pela perda de um dos grupos SH 
e do átomo de sódio, que corresponde ao ácido mercaptosuccínico, e o íon em m/z 203 ao 
DMSA sodiado oxidado. Ácido acetilenodicarboxilíco foi observado em m/z 114. O espectro 
de RL-DMSA apresentou complexo de DMSA com estanho em m/z 298 e seu dímero em 
m/z 478. Os íons em m/z 91 e m/z 137 são resultantes da formação de ponte dissulfeto dos 
compostos C2S2H4 e C3O2S2H4, respectivamente. Neste trabalho foi avaliado o potencial que a 
técnica LC-UV/MS possui para a análise de API-DMSA e RL-DMSA, permitindo fazer uma 
análise qualitativa.
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DETERMINAÇÃO DE SINVASTATINA EM PLASMA HUMANO 
POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA 

ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASSAS (LC-MS/MS) 
PARA APLICAÇÃO EM ESTUDOS FARMACOCINÉTICOS

Suéllen Cristina Rennó Silva, Vanessa Bergamin Boralli Marques

A sinvastatina é um agente antilipêmico, da classe das estatinas, utilizado no tratamento de 
primeira escolha em pacientes com hipercolesterolemia primária. A apresentação referência da 
sinvastatina no Brasil é o medicamento Zocor® (Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda.). 
Os medicamentos genéricos e similares podem ser considerados “cópias” do medicamento 
de referência e para o registro de ambos medicamentos, há obrigatoriedade de apresentação 
dos estudos de biodisponibilidade relativa e equivalência farmacêutica. Por isso este trabalho 
teve por objetivo o desenvolvimento e validação de um método bioanalítico para aplicação em 
estudos de biodisponibilidade relativa do fármaco sinvastatina em voluntários sadios. Aplicou-
se a técnica de extração líquido-líquido para purificação das amostras e para quantificação foi 
utilizada a cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria de massas (LC-
MS/MS). O método desenvolvido e validado apresentou uma faixa linear de 0,4 a 40,0 ng/
mL, com seletividade, recuperação, precisão, exatidão e estabilidades adequadas segundo 
a RE 899/2003 da ANVISA. Após a validação o método foi aplicado para estudo de 
biodisponibilidade relativa de sinvastatina. Os resultados dos parâmetros farmacocinéticos 
foram obtidos através das curvas de concentração sangüínea do fármaco versus tempo, e 
analisados estatisticamente para determinação da bioequivalência. Os seguintes parâmetros 
farmacocinéticos foram determinados: ASC, Cmax e Tmax. O método demonstrou-se econômico, 
prático, rápido e sensível, adequados à aplicação. Portanto, o método desenvolvido e o estudo 
de bioequivalência apresentaram ferramentas adequadas para avaliação das formulações de 
sinvastatina comprimido (teste e referência). O produto teste analisado não foi considerado 
bioequivalente ao produto referência.
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USING LC-MS TO ANALYZE AN ORGANELLAR FRACTION OF 
TOXOPLASMA GONDII

João S. Santos, Davi da S. Ferreira, Tarciana M. Almeida, Maria Lucila Hernández-
Macedo, Jorge A. López

Toxoplasma gondii is responsible for systemic diseases in both humans and animals. The search 
for new chemotherapeutic targets is imperative, due to its increasing resistance to the drugs 
currently available for combating this parasite. This study presents a proteomic analysis of an 
acidocalcisome (AC) organellar fraction of T. Gondii RH strain tachyzoites, obtained by an 
iodixanol density gradient. The AC fraction was digested with trypsin and further analyzed 
by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS), due to its potential for metabolite 
screening in proteomic studies. LC-MS analysis was carried out using a nanoHPLC coupled 
to an ESI-TOF-MS instrument. Trypsin-digested samples were loaded into a pre-column 
(Reversed phase C18) and desalted with 0.1% formic acid. Peptide separation was carried out 
in a capillary column (PepMap, C18 5 μm 300 Å, 75 μm I.D., 15 cm). Elution was carried 
out using a linear gradient (5-40% of solvent B) for 200 min (solvent A = 0.1% formic acid; 
and solvent B = 90% acetonitrile/0.08% formic acid). The eluate was introduced into the 
nanospray source set with 5.3 kV of ionization energy and a desolvation temperature of 150°C. 
Scans were acquired every second throughout the 400 to 2000 a.m.u. range. The precursor 
(doubly and triply-charged) ions with intensity above 10 counts were dynamically selected 
and subjected only once to collision-induced dissociation for 4s, using the default automatic 
rolling collision energy. The MS/MS scans were acquired throughout the 50 to 1800 a.m.u. 
range. 108 proteins were confidently identified by data-mining T. gondii-specific databases. 
Although some proteins indicate contamination from other cell compartments, around 50% 
of the proteins were exclusively identified from the AC fraction (e.g., kinases, an ATP/ATP-
carrier protein, a GTP-binding-like protein, lysophospholipase) and other proteins with no 
annotated function or homology. These AC proteins may represent data to be analyzed and 
converted into metabolic information in future studies, and to bediscussed as its therapeutic 
importance and the role of LC-MS analysis in the biomedical area.
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INVESTIGAÇÃO DE METABÓLITOS DE PREDNISOLONA E 
PREDNISONA EM URINA POR CLAE-EM²

Juliana de Lima Castro, Amanda Lessa Dutra de Araujo, Henrique Marcelo Gualberto 
Pereira, Francisco Radler de Aquino Neto

Os glicocorticosteróides exógenos (GC) são esteróides sintéticos proibidos a atletas, pela 
Agência Mundial Anti-Dopagem (AMA), devido ao potencial abuso resultado do alívio da 
dor e da inflamação de articulações, melhorando o desempenho do atleta mesmo quando 
lesionado. O estudo do metabolismo de fármacos é importante para o controle de dopagem, 
uma vez que essas informações podem evidenciar marcadores mais eficientes do abuso de 
substâncias proibidas. O projeto visa o estudo sistemático do metabolismo de GC em urina, 
utilizando a técnica de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas-massas. A 
prednisolona, um dos GC de uso mais comum no Brasil, foi escolhido como modelo de estudo. 
A partir do perfil de fragmentação dos fármacos-mãe, obtido utilizando material de referência, 
foram escolhidos os íons m/z 147, m/z 121 e m/z 171 como fragmentos que potencialmente 
permanecerão no perfil de fragmentação dos metabólitos, por serem característicos da classe. 
O monitoramento de íons precursores dos íons escolhidos indicou a presença dos íons 
pseudomoleculares m/z 359, m/z 361, m/z 363 e m/z 377 na urina de excreção analisada. 
Utilizando as massas pseudomoleculares, foi feito o monitoramento dos íons produtos e, a partir 
dos resultados obtidos, propuseram-se as seguintes estruturas para os principais metabólitos 
de fase I: 20-α-OH-prednisolona, 20-β-OH-prednisolona, prednisona, 6-β-OH-prednisolona, 
20-α-OH-prednisona e 20-β-OH-prednisona. A partir dos metabólitos identificados, realizou-
se um estudo do metabolismo de fase II que expressou como esses metabólitos podem ser 
excretados. Foram feitos experimentos com hidrólise utilizando enzima β-glicuronidase 
proveniente de Helix pomatia e Escherichia coli (E. coli), e com um método de extração sem 
hidrólise. Concluiu-se que a maior fração dos metabólitos é excretada livre, ainda que possam 
evidenciar o abuso de uma substância proibida por mais tempo se utilizar a hidrólise com E. 
coli. Conclui-se também que o melhor marcador para o fármaco prednisolona é o 20-β-OH-
prednisolona, uma vez que possui a maior janela de detectabilidade e pode ser detectado em 
métodos com ou sem hidrólise.Como perspectiva futura tem-se o estudo do metabolismo de 
outros glicocorticosteróides para uma avaliação mais abrangente do melhor alvo analítico 
utilizado no controle de dopagem no esporte. 

Agradecimentos: Faperj, CNPq, CAPES, Ministério dos Esportes e CBF.
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IDENTIFICAÇÃO DE ALQUILAMINAS SIMPATOMIMÉTICAS 
EM URINA POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA ACOPLADA À 
ESPECTROMETRIA DE MASSAS/MASSAS E COMPARAÇÃO 

DE MÉTODOS DE DERIVATIZAÇÃO PARA CROMATOGRAFIA 
GASOSA ACOPLADA À ESPECTROMETRIA DE MASSAS

Vinícius Figueiredo Sardela, Patrícia Davies de Oliveira Sardela, Koen Deventer, 
Amanda Lessa Dutra de Araújo, Karina Massad Cavalcante, Monica Costa Padilha, 
Henrique Marcelo Gualberto Pereira, Peter Van Eenoo, Francisco Radler de Aquino 

Neto

Alquilaminas com atividade simpatomimética atraem a atenção da comunidade esportiva devido 
ao grande número de resultados analíticos adversos relatados pelos laboratórios de controle 
de dopagem em competições esportivas. A série das alquilaminas são caracterizadas por um 
grupo amina (primária ou secundária), ligada a uma cadeia de carbonos curta e ramificada. Em 
geral, a separação de alquilaminas por cromatografia gasosa é mais difícil do que a separação 
de aminas alifáticas com grupos aromáticos, tais como anfetaminas. Em cromatografia gasosa 
acoplada à espectrometria de massas (CG-EM), o caráter básico presente no momento dipolo 
das aminas alifáticas são responsáveis   pela sua forte interação com sítios ativos presentes na 
parede capilar, que resultam em picos largos e assimétricos, gerando baixa sensibilidade e 
baixa resolução. Portanto, um processo para detecção de 11 alquilaminas simpatomiméticas 
é proposto por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas/massas utilizando 
a técnica de injeção direta da matriz urina com prévia precipitação de proteínas por efeito 
do solvente. Além disso, quatro métodos de derivatização para análises de confirmação por 
CG-EM são avaliados quanto à seletividade, especificidade, resolução e simetria dos picos 
cromatográficos. A proposta experimental compara os resultados finais obtidos entre (i) a 
dupla derivatização com MBTFA/MSTFA, (ii) derivatização com MTBSTFA, (iii) MSTFA 
e (iv) reagente Mosher (MTPA). As quantidades de fragmentos e a razão entre a abundância 
desses fragmentos e o pico base foram avaliados. Todos os derivados de MTPA obtidos com 
o reagente de Mosher apresentaram maior seletividade e especificidade, além de permitir a 
separação de diastereoisômeros com resolução em linha de base, como também a identificação 
de enantiômeros. Agradecimentos: Este trabalho foi financiado pela FUJB, CNPq, FAPERJ 
e pela Direção Geral da Cooperação para o Desenvolvimento do Governo Federal Belga e as 
bolsas de estudo financiados por VLIR (VLIR-UOS).



68 | Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV

| C68 |
02 de Outubro (3a feira) 

Cromatogra�a – Espectrometria de Massas
MS(MS) | GC-MS(MS) | LC-MS(MS)

DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO ANALÍTICO BASEADO 
EM LC-MS/MS PARA DETERMINAÇÃO DE COCAÍNA E 

METABÓLITOS EM URINA

Iolana Campestrini, Wilson F. Jardim

Visando suprir as incertezas oferecidas pelos métodos convencionais utilizados mundialmente, 
a estimativa do consumo de cocaína (COC) a partir da determinação da droga parental e do 
seu metabólito benzoilecgonina (BZE) em amostras de efluentes domésticos foi proposta, 
recentemente. Entretanto, essa proposta ainda é limitada, dentre outros fatores, pela falta de 
informações a respeito das relações metabólicas da cocaína presente na urina, relações essas 
utilizadas nos cálculos do consumo. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um método 
analítico baseado em LC-MS/MS para a determinação da COC e da BZE em amostras de 
urina. As amostras, fornecidas pelo Hospital das Clínicas da Unicamp, foram centrifugadas a 
1500 rpm por 10 minutos e, posteriormente, diluídas 1000 vezes. A separação cromatográfica 
foi realizada empregando uma colunaZorbax SB-C18 (2,1 x 30 mm x 3,5 µm) e um gradiente 
de eluição de fase móvel, composta por solução de ácido fórmico 0,1% (v/v) e acetonitrila. 
Foi utilizada a fonte de ionização eletrospray em modo positivo e os íons analisados em um 
espectrômetro de massas triplo quadrupolo, pelo método MRM de monitoramento de íons. 
Observou-se que durante a centrifugação houve perda de 15 a 21% e a recuperação variou 
de 130 a 93%, considerando três amostras de urina, com diferentes níveis de creatinina, 
fortificadas com COC e BZE em 1 g L-1. Um comportamento linear foi observado entre 0,01 
a 5 g L-1 para a COC (COC-D3 0,7 g L-1, r2 0,999), com limite de quantificação de 0,2g 
L-1 e de 1 a 75 g L-1 para a BZE (BZE-D310 g L-1, r2 0,999), com limite de quantificação de 
7,5 g L-1. O método foi empregado em cinco amostras de urina, adicionadas de padrão interno 
(COC-D3 0,7 g L-1 e BZE-D3 10 g L-1), sendo que foram encontradas concentrações de 
COC entre 1,1 a 1,5 mg L-1 e de BZE de 9,5 a 54,5 mg L-1, para as cinco amostras. O método 
mostrou-se viável para a determinação da COC e BZE em urina e para a aplicação em estudos 
a respeito das relações metabólicas da droga excretada via urina. Evidencia-se que o método 
dispensa etapas de derivatização e faz uso da injeção direta, dispensando etapas de preparo da 
amostra, tornando-o um método rápido e simples, apropriado para análises de rotina clínicas 
e forenses. 
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CINÉTICA DE FOTODEGRADAÇÃO DO CARBONATO DE 
LODENAFILA E ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DOS DOIS 

PRINCIPAIS PRODUTOS DE DEGRADAÇÃO UTILIZANDO 
UPLC-MS/MS

Cristiane Franco Codevilla, Jéferson Segalin, Pedro Eduardo Fröehlich, Ana Maria 
Bergold

O carbonato de lodenafila (CL) é um inibidor da fosfodiesterase tipo 5, desenvolvido no 
Brasil, que demonstra segurança e eficácia para o tratamento da disfunção erétil. Até o 
momento, não existem publicações referentes à cinética de fotodegradação e identificação dos 
produtos de degradação. O objetivo deste estudo é determinar a cinética de fotodegradação 
do carbonato de lodenafila em solução, preparada dos comprimidos, utilizando um método 
indicativo de estabilidade por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Além disso, 
identificar os dois principais produtos de fotodegradação através de cromatografia líquida 
de ultra eficiência acoplada à espectrometria de massas (UPLC-MS/MS). O estudo de 
fotodegradação foi realizado em uma câmara de ultravioleta espelhada internamente, equipada 
com lâmpada UV 254 nm em diferentes intervalos de tempo (0, 5, 20, 40, 60, 90 e 140 min). 
Após esse período, as amostras foram diluídas na fase móvel e analisadas por HPLC. A 
cinética de fotodegradação foi calculada plotando a concentração de fármaco residual, log 
da concentração e inverso da concentração, em função do tempo. Os ensaios de HPLC-MS e 
MS/MS das amostras de CL degradadas foram analisados utilizando sistema de cromatografia 
líquida de ultraeficiência Acquity®, acoplado a espectrômetro de massas Micromass® Q-Tof 
micro equipado com interface de ionização por electrospray, operando no modo positivo. A 
degradação da amostra dos comprimidos de CL em condições de fotodegradação obedece à 
cinética de primeira ordem e os parâmetros cinéticos de constante de velocidade de reação e 
tempo de vida útil foram calculados. Nestas condições de fotodegradação, foram detectados 
dois íons de produtos de degradação com m/z 393,1613 (DP-1) e m/z 377,1480 (DP-2). O 
provável produto de degradação DP-1 é o ácido 4-etoxi-3-(1-metil-7-oxo-3-propil-6,7-diidro-
1H-pirazol [4,3-d] pirimidina-5-il) benzenossulfônico e DP-2 é o ácido 4-etoxi-3-(1-metil-
7-oxo-3-propil-6,7-diidro-1H-pirazol [4,3-d] pirimidina-5-il) benzenossulfínico. Portanto, o 
propósito deste estudo de determinar a cinética de fotodegradação e identificar os produtos de 
degradação foi alcançado. 
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VALIDAÇÃO DE MÉTODO MULTIRESÍDUO PARA ANÁLISE DE 
ANTIBIÓTICOS BETA-LACTÂMICOS EM LEITE CRU E UHT 

COM ÊNFASE NA AVALIAÇÃO DE EFEITO MATRIZ

A pesquisa de resíduos de antibióticos em leite cru é um dos procedimentos específicos para o 
controle de qualidade da matéria prima descritos na IN 62/2011 do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. Os processos de beneficiamento do leite, tal como o Ultra High 
Temperature (UHT), geralmente degradam parcialmente os antibióticos, não sendo eficazes 
na sua eliminação, e a pesquisa de resíduos em leite processado, é portanto, de fundamental 
interesse à saúde pública. Antibióticos beta-lactâmicos são usados no tratamento e controle de 
várias doenças bacterianas em bovinos, entre elas a mastite. Entretanto, caso as Boas Práticas 
Veterinárias não sejam observadas, resíduos acima dos níveis permitidos podem comprometer 
a qualidade do produto e a segurança do consumidor, devido aos efeitos tóxicos ou alergênicos 
das substâncias e à contribuição ao desenvolvimento de organismos resistentes. Há ainda 
a preocupação com o uso de substâncias não autorizadas ou proibidas. Métodos analíticos 
adequados são então necessários para o controle de resíduos e contaminantes. Um método de 
LC-MS/MS foi desenvolvido e validado para a determinação de resíduos de 16 antibióticos 
beta-lactâmicos (amoxicilina, ampicilina, benzilpenicilina, cefaclor, cefadroxila, cefalexina, 
cefapirina, cefazolina, cefoperazona, cefquinoma, ceftiofur, cloxacilina, dicloxacilina, 
fenoximetilpenicilina, nafcilina e oxacilina) em leite cru e UHT. As amostras são extraídas 
com tampão fosfato, purificadas por extração por fase sólida e ultrafiltradas. O efeito matriz é 
considerado o calcanhar de aquiles da técnica de LC-MS/MS, principalmente com ionização 
por eletrospray (ESI), e por isso uma ênfase especial foi dada à sua avaliação, considerando 
além dos dois tipos de matrizes, o leite cru e o UHT, a variabilidade dentro de cada tipo de 
matriz estudada. Em função das diferenças observadas entre o leite cru e o UHT, as validações 
foram efetuadas separadamente. Os dados obtidos serão apresentados e discutidos. 
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SIMULTANEOUS QUANTITATION OF ETHINYLESTRADIOL, 
CYPROTERONE ACETATE AND CHLORMADINONE ACETATE 

IN HUMAN PLASMA BY HPLC-APPI-MS/MS

Enikson Pontes da Silva, Ricardo Rodrigues Bonfim, Denys Pires Ferreira, Iram 
Moreira Mundim, Sandro Antônio Gomes, Fabiana Fernandes de Santana e Silva 

Cardoso, Leonardo de Souza Teixeira

A simple, rapid, sensitive and specific method was developed and validated for simultaneous 
quantification of ethinylestradiol, cyproterone acetate and chlormadinone acetate in human 
plasma. The analysis was performed by high- performance liquid chromatography coupled 
to atmospheric pressure photoionization tandem mass spectrometry Sciex API 5500 
(HPLC-APPI-MS/MS). It were selected transitions m/z 295 → 269 in negative mode for 
ethinylestradiol and positive mode m/z 417 → 357, m/z 405 → 309 and m/z 501 → 313 
for cyproterone acetate, chlormadinone acetate and propionate fluticasone, respectively. 
The analytes and internal standard fluticasone propionate were extracted from plasma using 
chlorobutane in liquid-liquid extraction. The chromatographic separation was carried out 
using a Poroshell 120 EC-C18column (50 x 3 mm, 2.7 μm) with an isocratic mobile phase of 
75:25 (v/v) methanol: water with 0.1% ammonium hydroxide at a flow of 0.3 mL/min and a 
run time of 4.5 min. The method was linear, precise and accurate in the range of 4 to 400 pg/
mL (r> 0.998) for ethinylestradiol, 100 to 50,000 pg/mL (r> 0.998) for cyproterone acetate and 
100 to 15,000 pg/mL (r> 0.998) to chlormadinone acetate. The precision of the quality control 
samples at low, medium and high concentration levels were <10.5% and the inter-run less 
than 9.1% for all analytes. The accuracy was in the range of 88.6% to 108.9% of the nominal 
concentration. The average recovery of ethinylestradiol, cyproterone acetate, chlormadinone 
acetate and internal standard were 73.4%, 89.4%, 81.9% and 84.2% respectively. This method 
has the great differential simultaneous analysis of ethinyl estradiol, cyproterone acetate and 
chlormadinone in a very short time with a simple and fast extraction process without the need 
to derivatize ethinylestradiol for its quantification. The validated method can be applied in 
pharmacokinetic studies.

Agradecimentos: We are grateful to Dr. Hélio Martins of the AB Sciex for their helpful 
discussions and generous use of the photospray ionization technique.



72 | Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV

| C72 |
02 de Outubro (3a feira) 

Cromatogra�a – Espectrometria de Massas
MS(MS) | GC-MS(MS) | LC-MS(MS)

UTILIZAÇÃO DE ESI-MS/MS PARA DETECÇÃO EM SOLUÇÃO 
DE DÍMEROS NÃO-COVALENTES FORMADOS POR LIGAÇÕES 

DE HIDROGÊNIO E HALOGÊNIO

Liliane M. Favero Porte, Guilherme Calleffi, Thiago G. Schwanz, Dayse M. Neves, Helio 
G. Bonacorso, Nilo Zanatta, Marcos A. P. Martins

A espectrometria de massas com ionização por electrospray (ESI-MS) é uma ferramenta de 
grande utilidade por representar um método brando de ionização que permite a detecção de 
interações intermoleculares não-covalentes em solução a partir de medidas na fase gasosa. 
Entre as grandes vantagens dessa técnica estão a velocidade e sensibilidade das análises 
além da determinação da estequiometria dos complexos. ESI-MS representa uma técnica 
complementar para o estudo das interações intermoleculares, pois as interações envolvidas 
não podem ser especificadas. No entanto, informações acerca da afinidade entre as 
estruturas podem ser obtidas. Essa afinidade molecular se deve a existência de interações 
intermoleculares específicas e estabilizantes como as ligações de hidrogênio e ligações de 
halogênio. Portanto, construímos modelos moleculares que mimetizam essas interações 
existentes entre proteínas e ligantes nos sistemas biológicos. Os modelos escolhidos são de 
dois tipos: o modelo peptídico e o modelo de ligante. O modelo peptídico é representado pela 
estrutura molecular N-(2-(benzilamino)-2-oxoetil)benzamida. Três estruturas pirazolínicas 
correspondem aos modelos de ligantes: 4-bromo-3,5-dimetil-1H-pirazol (1), 4-iodo-3,5-
dimetil-1H-pirazol (2) e 1-(2,4-diclorofenil)-4-iodo-3,5-dimetil-1H-pirazol (3). Os resultados 
prévios deste estudo mostram que nas condições de análise realizadas, 1 e 2 formam dímeros 
de maior abundância relativa do que 3. Por outro lado, na comparação entre 1 e 2 a presença 
de um átomo de halogênio mais polarizável em 2 acarretou em uma maior abundância relativa 
do dímero formado. Assim, podemos inferir que nas condições de análise, as interações de 
hidrogênio se mostraram mais estabilizantes do que as de halogênio e que o maior σ-hole do 
iodo (2) comparado com o bromo (3) também resultou em maior estabilização. Preliminares, 
estes resultados já demonstram a possibilidade de analisar essas interações de complexos não-
carregados em solução. Estudos sistemáticos de interações de halogênio utilizando ESI-MS 
ainda não foram relatados na literatura, demonstrando a importância desses resultados para 
obtenção de dados que podem possivelmente contribuir para o entendimento do papel dessas 
interações em sistemas biológicos.
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DETERMINATION OF OFLOXACIN IN TEAR BY HPLC-ESI-
MS/MS METHOD: COMPARISON OF OPHTHALMIC DRUG 
RELEASE BETWEEN A NEW MUCOADHESIVE CHITOSAN 

FILMS AND A CONVENTIONAL EYE DROP FORMULATION IN 
RABBIT MODE

Ricardo Martins Duarte Byrro, Gustavo de Oliveira Fulgêncio, Armando da Silva Cunha 
Jr., Paula Rocha Chellini, Isabela Costa César, Gerson Antônio Pianetti

Ofloxacin, second-generation fluoroquinolone derivative, is one of the most commonly use 
to treat and prevent superficial ocular infection in animals and humans beings. However, 
poor bioavailability, rapid elimination, and non compliance by patients are several problems 
associated with ocular route. Ophthalmic controlled drug delivery offers the potential to 
enhance the efficacy of treatment for pathological conditions, while reducing the side effects 
and the toxicity associated with frequent applications. Specific analytical methods to determine 
drugs in eye are needed to analyze and compare the new controlled release ocular devices with 
those conventional eye drops. The topical eye administration of ophthalmic drugs induces 
lachrymation, and the tear promotes a drug wash out. Quantify drugs in tear is a good tool to 
study their kinetic comportment in the eye. A liquid chromatography-electrospray ionization 
tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS) method for quantitation of ofloxacin in 
rabbits’ tears was developed and validated. The tear was collected with tear strips, extracted 
by a liquid extraction procedure and then separated on an ACE C18 column with a mobile 
phase composed of 0.15% aqueous formic acid and methanol (60:40 v/v). Calibration curve 
was constructed over the range of 10-5000 ng/mL for ofloxacin. The mean R.S.D. values 
for the intra-run and inter-run precision were 5.15% and 4.35%. The mean accuracy value 
was 100.16%. The validated method was successfully applied to determine the ofloxacin 
concentration in tears of rabbits treated with a mucoadhesive chitosan films and a conventional 
eye drop formulation.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO 
BIOANALÍTICO PARA QUANTIFICAÇÃO SIMULTÂNEA DE 

PSEUDOEFEDRINA E DESLORATADINA EM PLASMA HUMANO 
POR CLAE-ESI-MS/MS

Juliana Machado Brêtas, Isabela da Costa César, Ricardo Martins Duarte Byrro, 
Gerson Antônio Pianetti

A pseudoefedrina (PSF) é um agonista adrenérgico e a desloratadina (DLT) é um anti-
histamínico de segunda geração. Em dose fixa combinada são indicadas para o alívio dos 
sintomas associados à rinite alérgica. Desenvolver e validar um método bioanalítico sensível 
e seletivo para quantificação simultânea de PSF e DLT em plasma humano é essencial para 
a aplicação em estudos de biodisponibilidade/bioequivalência. A determinação foi feita por 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) e a detecção por Espectrometria de Massas 
(MS/MS) com Ionização por Electrospray operado no modo positivo (ESI+). Metoclopramida 
(MTC) foi utilizada como padrão interno. Os analitos foram extraídos do plasma humano 
utilizando-se acetato de etila, MTBE e diclorometano (70:15:15 v/v). Em um sistema 
cromatográfico modular Waters com amostrador automático mantido a 8ºC foram injetados 
50 µL das amostras. A separação foi realizada utilizando coluna ACE (100 mm × 4,6 mm, 5 
µm) a 30ºC e fase móvel constituída de ácido fórmico 0,3% e acetonitrila (79:21 v/v) com 
fluxo de 1 mL/min e splitting (9:1). O tempo de corrida foi de 6,5 minutos. Os íons foram 
monitorados em modo Monitoramento Múltiplo de Reações (MRM) usando as transições 
m/z 165,60 → 147,97 para PSF, m/z 311,06 → 259,33 para DLT e m/z 300,13 → 227,09 
para MTC. A validação do método consistiu em limites inferiores de quantificação (LIQ), 
linearidade, precisão, exatidão, recuperação, efeito matriz e estabilidade pós-processamento. 
A faixa de linearidade obtida foi de 1,0 a 500,0 ng/mL para PSF e 0,1 a 50,0 ng/mL para 
DLT. Os LIQ foram 1,0 ng/mL para PSF e 0,1 ng/mL para DLT. Os valores de DPR médios 
foram 2,4% e 4,3% para a precisão intra-corrida e 5,6% e 7,0% para a precisão inter-corrida, 
para PSF e DLT, respectivamente. A exatidão média foi de 102,4% para PSF e 105,14% 
para DLT. A taxa de recuperação alcançada foi de 78,45% para PSF e 68,59% para DLT. 
Não foi detectado efeito matriz significativo. O método desenvolvido e validado apresentou 
parâmetros satisfatórios para a aplicação em estudos de biodisponibilidade/bioequivalência 
entre formulações contendo PSF e DLT associadas.
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QUANTITATION OF MYCOPHENOLIC ACID IN VITREO BY 
HPLC-ESI-MS/MS AFTER IMPLANTATION OF A OPHTHALMIC 

DRUG DELIVERY DEVICE IN RABBIT EYES

Ricardo Martins Duarte Byrro, Paula Rocha Chellini, Gabriela Lourenço Ioshimoto, 
Francisco Max Damico, Dora Fix Ventura, Armando da Silva Cunha Jr., Gerson Antônio 

Pianetti

Mycophenolic acid (MPA) is an immunosuppressive agent widely used in the treatment of solid 
organ transplant rejection. In preliminary studies, MPA has been shown to inhibit experimental 
autoimmune posterior uveitis in rats and its use in human posterior inflammatory eye disease 
has been described. The treatment of posterior uveitis is a challenge due to the anatomy of the 
eye, which has some barriers to the drug access. Thus, the biodisponibility of drugs in this 
target is very low and a successful drug delivery may be the limiting factor for a successful 
therapeutic strategy. To solve this problem, a new delivery system based on a biodegradable 
polymeric device which can be implanted in the eye and deliver MPA directly in the target is 
being developed. To characterize the MPA biodisponibility and pharmacokinetic profile when 
administered within the new device, a liquid chromatography-electrospray ionization tandem 
mass spectrometry method (HPLC-ESI-MS/MS) was developed to quantify MPA in the eye. 
The analyte was extracted from rabbit vitreo samples with a protein precipitation method 
using ketoprofen as internal standard. The separation was performed on a reversed-phase C18 
column with a mobile phase compose of methanol and aqueous 0.1% acetic acid (8:2). Mass 
spectrometry detection was carried out using positive electrospray ionization and Multiple 
Reaction Monitoring. Blank rabbit vitreo samples were employed as matrix to prepare the 
calibration standards. Calibration curve was constructed over the range of 3-10000 ng/ml 
for MPA. The lower limit of quantitation was 3 demonstrating the sensitivity of the method. 
The mean R.S.D value in the intra-run precision was 4.0% and in the inter-run precision was 
9.0%. The mean accuracy value was within the range of 90% to 110%. No matrix effect 
was detected in the method. The analyte was stable in vitreo under different conditions 
of temperature and time. The validated method was successfully applied to determine the 
intra ocular concentrations of MPA in rabbits (n=28) previously treated with the developed 
implantable device.”. 
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SCREENING OF 300 DRUGS IN BLOOD UTILIZING HIGH-
RESOLUTION, ACCURATE MASS SPECTROMETER WITH 

ORBITRAP TECHNOLOGY

Angela Cavallini De Pietro, Kristine Van Natta, Marta Kozak, Xiang He 

Forensic scientists and toxicologists need to search for many different compounds in samples 
of human blood. Endogenous matrix components and the wide variety of possible compounds 
make the task daunting. A high-resolution accurate mass spectrometer with fast polarity 
switching enables identification of compounds in a wide chemical space with minimum 
interference from endogenous compounds. Additionally, full scan data allows for retrospective 
analysis of data for previously unknown compounds. This work presents a LC-MS screening 
method developed for over 300 compounds in whole blood with LODs of 5-100 ng/mL. 
Matrix effects are compound dependent and ±50%. Combination of high-resolution, accurate 
mass and fast polarity switching allows for rapid and confident identification in whole blood 
matrix for forensic toxicology purposes.
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HIGH RESOLUTION LC-MS FOR SCREENING AND 
QUANTITATIVE ANALYSIS OF ANTIBIOTICS IN DRINKING 

WATER USING AN ORBITRAP AND ONLINE SAMPLE 
PREPARATION

Angela Cavallini De Pietro, Jonathan Beck, Charles Yang, Dipankar Ghosh, Kristi 
Akervik 

Most current methodologies for the quantitation of antibiotics in drinking water revolve 
around analysis using triple stage quadrupole platforms with offline sample preparation. While 
this is a proven technique for the analysis of many contaminants in drinking water, ground 
water and other environmental water samples, the offline sample preparation steps are time-
consuming and prone to operator error and reproducibility problems. In addition, the need 
to transport large sample volumes from the collection site to the laboratory, typically 1 L 
samples, is laborious. This work describes a method to perform screening and quantitation of 
antibiotics at ppt and sub-ppt levels in drinking water using online pre-concentration together 
with HR/AM confirmations of the compounds. The ability to directly inject the water sample 
without any offline preconcentration steps, while achieving the same sensitivities required 
for the experiment is illustrated. Thus smaller sampling volumes can be used. The method 
described here utilizes liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) with an Orbitrap 
mass spectrometer using HR/AM. While the triple stage quadrupole instrument is routinely 
used in these types of experiments, we demonstrate the ability to use a benchtop HR/AM 
instrument to quantitate and confirm the contaminants of interest. The advantages of HR/
AM instruments includes high resolution to isolate contaminants of interest from interfering 
matrix peaks at similar masses as well as the ability to re-interrogate data at a later date for 
additional compounds. Furthermore, compared to the triple stage quadrupole instrument, 
method development time is greatly reduced as there is no need to individually optimize each 
analyte of interest.
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IMPURITY STRUCTURAL IDENTIFICATION/CONFIRMATION 
AND PROFILING OF CARBAMAZEPINE

Angela Cavallini De Pietro, T. Zhang, R. Herbold, K. Comstock, Y. Huang, G. Jiang 

Carbamazepine is a tricyclic anticonvulsant indicated for use in epilepsy, trigeminal neuralgia 
and bipolar disorder. Synthesis-related organic impurities are usually present in bulk forms 
as well as in pharmaceutical formulations of carbamazepine. Pharmacopoeias set strict 
standards for the purity of carbamazepine to ensure drug efficacy and safety. The United States 
Pharmacopeia (USP) establishes 0.2% as the maximum limit for any individual impurity 
and 0.5% as the total of all impurities relative to the active pharmaceutical ingredient. The 
USP describes a quantitative HPLC/UV procedure for impurity profiling of carbamazepine 
however, the utility of this method for routine quality control analysis is limited by the 
complexity of the mobile phase, which could lead to poor reproducibility, as well as by the 
difficulty in achieving the required resolution (R ≥ 1.7) between carbamazepine and the 
impurity 10,11-dihydroxycarbamazepine, which have comparable polarities and differ widely 
in their concentrations. Routine drug purity analysis requires simple and robust analytical 
techniques that deliver exceptional resolution, sensitivity, and accuracy. However, UV-based 
methods alone neither provide unequivocal identification of known impurities nor enable 
identification of unexpected contaminants. Liquid chromatography in combination with multi-
stage mass spectrometry is the method of choice for the structural elucidation of impurities. 
This work presents a simple, accurate and robust quantitative HPLC/UV assay developed for 
carbamazepine purity assessment. A high-resolution, accurate mass LC-MS method was used 
for identification and confirmation of impurities in carbamazepine drug substance.
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UTILIZATION OF HIGH RESOLUTION LC-MS FOR SCREENING 
AND QUANTITATIVE ANALYSIS OF PESTICIDES IN FOOD 

MATRIX USING A BENCHTOP ORBITRAP PLATFORM

Angela Cavallini De Pietro, Charles Yang, Dipankar Ghosh, Jonathan Beck 

The demand for quick and simple analysis of large numbers of samples in agriculture analysis 
is growing year by year. Throughout the world pesticides are used to control pests that are 
harmful to crops, humans and animals. These substances can pose a significant health threat 
and therefore, need to be accurately detected at the lowest levels requested by the governmental 
authorities, typically at low part per billion (ppb) or low part per trillion (ppt) levels. 
Traditionally, triple stage quadrupole mass spectrometers (MS-MS) have been used by the food 
industries for the identification and quantitation of these residues. A mass spectrometer with 
Orbitrap analizer provides high-resolution, accurate mass (HR/AM) to unequivocally identify 
compounds without time-consuming MS-MS optimization. The results of this unique solution 
are improved sensitivity and precision, as well as unmatched throughput. Mass spectrometric 
detection with HR/AM technology using full scan experiments, or full scan data dependent 
MS/MS with a targeted list, can detect as many analytes as necessary in combination with 
screening for an untargeted approach, using only one chromatographic run. The proven power 
of the Orbitrap mass analyzer and a software application for unified quantitative, confirmation 
and screening data processing, fulfills these demands with higher confidence and precision 
than a triple stage quadrupole.
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ANALYSIS OF PHARMACEUTICALS, STEROIDS 
AND ANTIBIOTICS USING UHPLC- ORBITRAP MASS 
SPECTROMETRY WITH ENHANCED SENSITIVITY, 

SELECTIVITY AND MINIMAL MATRIX EFFECTS

Júlio César, José Felipe Lugão, Serei Thach, Paul Yang, Charles Yang, James Chang, 
Kristi Akervik, Maciej Bromirski, Dipankar Ghosh

While it has been known for over 20 years that pharmaceuticals can enter the environment, it 
has only been in the last 10 years that we have begun to identify and quantify their presence in 
sewage treatment plant (STP) effluents, receiving waters, ground water, in agricultural settings 
(tile drains and run-off) and drinking water. Similar to modern pesticides, PPCPs represent 
a diverse group of biologically active chemicals that may present a risk to the environment. 
Using UHPLC-MS/MS with isotopically-labelled chemical analogs as internal standards 
has been the method of choice in PPCP analyses to achieve superior data quality and the 
highest selectivity and sensitivity. The use of LC-MS/MS also comes with challenges in signal 
suppression/enhancement due to matrix effects in the ESI, which cause quantitative analysis 
to be ineffective, even using the internal standard approach. In the current study, and with 
one of the most commonly used medication ethinylestradiol (CAS # 57-63-6) as an example, 
we evaluated the viability using a new UHPLC-orbitrap to alleviate/resolve this concern on 
the matrix effects. Ultrahigh pressure liquid chromatography/tandem mass (UHPLC-MS/MS) 
and UHPLC-orbitrap analytical methods have been applied to the analysis of pharmaceuticals 
and personal care products (PPCPs) in environmental sample matrices. Special emphasis was 
made on difficulties associated with matrix effects in the electrospray ionization source (ESI) 
and strategies that can be used to alleviate this phenomenon utilizing the unique ability of a 
new orbitrap mass spectrometer.
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INCREASING SPEED OF UHPLC-MS ANALYSIS USING SINGLE-
STAGE ORBITRAP MASS SPECTROMETER

Eduardo Morgado Schmidt, José Felipe Lugão, Olaf Scheibner, Maciej Bromirski

Productivity of a liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) system is measured 
in samples per day. To accomplish high productivity, modern ultrahigh pressure LC-MS 
(UHPLC-MS) methods increasingly deal with very short gradients, leading to chromatographic 
signals with peak widths below 5 seconds at the base. It is still a challenge for high-resolution, 
accurate mass (HR/AM) systems to provide a sufficient number of scans (≥10) across the 
chromatographic peak in full scan mode without compromising sensitivity and selectivity. 
As reported earlier, a resolution in excess of 50,000 (FWHM@ m/z 200) is necessary to 
ensure a selectivity comparable to established MS/MS techniques (1), combined with a mass 
extraction window of 5 ppm. With this work we show data acquisition and processing by 
using the capabilities of a single-stage Orbitrap Mass Spectrometer in combination with new 
processing software. The purpose of this work was to improve the performance of Orbitrap 
HR/AM systems for high throughput sample analysis. We used full scan / all ion fragmentation 
MS analysis of complex samples in combination with UHPLC sample separation. Significant 
increase of data quality and processing time could be accomplished with second generation 
MS hardware and processing software.1. Kaufmann, A., Butcher, P., Maden, K., Walker, S. & 
Widmer, M. Comprehensive comparison of liquid chromatography selectivity as provided by 
two types of liquid chromatography detectors (high resolution mass spectrometry and tandem 
mass spectrometry): ”Where is the crossover point?“. Anal. Chim. Acta 673, 6072.
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A COMPLETE WORKFLOW SOLUTION FOR INTACT 
MONOCLONAL ANTIBODY CHARACTERIZATION USING 

A NEW HIGH-PERFORMANCE BENCHTOP QUADRUPOLE- 
ORBITRAP LC-MS/MS

Zhiqi Hao,1, Yi Zhang,1, David Horn,1, Seema Sharma,1, Shiaw-Lin Wu,2, Irene Ae-
Ning, Lin,3, Yi-Hsuan Pan,3, Ya-Fen Yang,3, Andreas F. R. Huhmer1, Araujo, G. D. T., 

Lugão, J. F.

Monoclonal antibodies (mAbs) are increasingly developed and utilized for the diagnostic and 
therapeutic treatment of diseases including cancer. Due to the heterogeneity of mAb products, 
thorough characterization is necessary for their reproducible as well as safe production. Among 
the analytical tools used for the analysis of therapeutic mAb, mass spectrometry has become 
more and more important in providing valuable information on various protein properties, such 
as intact mass, amino acid sequence, post-translational modification including glycosylation 
form distribution, minor impurities due to sample processing and handling and high order 
structure, etc. In this study, a high resolution LC-MS based workflow solution was developed 
for robust, accurate and comprehensive intact mAb characterization. The fast chromatography, 
the superior resolution and mass accuracy provided by the Q Exactive OrbitrapTM MS, and 
accurate data analysis of this workflow provides high-confident screening tool to accelerate 
biopharmaceutical product development cycles.
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“DETERMINAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, 
COSMÉTICOS E DE HIGIENE PESSOAL (PPCPS) E 

AGROTÓXICOS EM ÁGUA”

Lucas Leites Mello, Ana Laura Venquiaruti Escarrone, Jean Lucas de Oliveira Arias, 
Juliana Rocha Guilherme, Maristela Barnes Rodrigues Cerqueira, Natiele Kleemann, 

Sergiane Souza Caldas, Ednei Gilberto Primel 

A contaminação das águas por produtos farmacêuticos, cosméticos, e de higiene pessoal 
(PPCPs, do inglês Pharmaceuticals and Personal Care Products) e por agrotóxicos é uma 
preocupação pelo fato desses compostos serem considerados contaminantes ambientais com 
risco potencial à saúde pública. Algumas das fontes de contaminação por PPCPs pode ser 
através de efluentes hospitalares e domésticos, produção industrial, etc. Já os agrotóxicos 
podem atingir os corpos de água através do escoamento superficial e da lixiviação. Nesse 
trabalho foi realizado o monitoramento mensal de multiclasses de agrotóxicos e PPCPs em 
águas superficiais e de abastecimento público coletadas nas Estações de Tratamento de Água 
de dois municípios do Rio Grande do Sul (Morro Redondo e Rio Grande) de outubro de 2010 a 
março de 2011. Os PPCPs e agrotóxicos foram extraídos empregando Extração em Fase Sólida 
e determinados por Cromatografia Líquida acoplada a Espectrometria de Massas (LC-MS/
MS). A amostragem foi realizada nas Estações de Tratamento de Água locais, sendo amostra 
após coletada acidificada a pH 3,0 com H3PO4 (1:1, v/v), percoladas por cartucho contendo 
o sorvente C18, previamente condicionados. Seguiu a eluição com duas alíquotas de 1 mL 
de metanol e a determinação por LC-MS/MSutilizando a coluna Kinetex C18 (50 x 30 mm, 
2,6 µm) e fase móvel composta por metanol e água acidificada com CH3COOH 0,1%. Dentre 
os 80 analitos monitorados, 8 agrotóxicos foram encontrados em água de abastecimento e 12 
em água de superfície em Morro Redondo, já em Rio Grande foram encontrados 3 agrotóxicos 
em água de abastecimento e 5 em águas de superfície. Os PCPPs não foram detectados acima 
do limite de quantificação nas amostras analisadas. A presença desses compostos nas amostras 
de água pode ser explicada pelo fato da intensa atividade agrícola da região. 
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DETERMINAÇÃO DE AGROTÓXICOS EM AMOSTRAS DE ÁGUA 
DE IRRIGAÇÃO DE ARROZ

Sergiane Souza Caldas, Catia Marian Bolzan, Juliana Rocha Guilherme, Jean Lucas 
de Oliveira Arias, Ana Laura Venquiaruti Escarrone, Graziela Gonçalves Scheer, Ednei 

Gilberto Primel

O uso de agrotóxicos na lavoura de arroz irrigado pode, principalmente quando utilizados de 
forma inadequada, não respeitando as recomendações técnicas, provocar impactos ambientais 
negativos no ecossistema do arroz irrigado. O sistema pré-germinado em lavouras de arroz 
irrigado no RS demanda a aplicação de herbicidas, inseticidas e fungicidas, os quais podem 
permanecer na água causando impactos no ambiente. O objetivo deste trabalho foi estudar um 
método para extração e pré-concentração de 11 agrotóxicos em amostras de água, empregando 
extração em fase sólida (SPE) e determinação por Cromatografia Líquida acoplada a 
Espectrometria de Massas (LC-MS/MS). Para a determinação dos compostos foi utilizada 
uma coluna Waters X Terra MS C18 (3,0 x 50 mm, 3,5 µm) e fase móvel composta por água 
acidificada com 0,1% ácido acético: metanol (80:20, v/v) no modo de eluição gradiente, com 
vazão de 0,3 mL min-1 e tempo de análise de 16 min. Os valores de LOQ ficaram entre 0,8 e 
4000 ng L-1. A curva analítica foi preparada na faixa de 1 a 50 vezes o LOQ, todas apresentando 
r>0,99. Para o estudo da exatidão e precisão, as amostras de água foram fortificadas e os 
valores de recuperação ficaram na maioria dentro da faixa de 70 a 120% com valores de RSD 
inferiores a 20%. A aplicabilidade do método foi avaliada em amostras de água de irrigação 
e alguns agrotóxicos, como o herbicida clomazona foram detectados em concentrações que 
variaram de 0,08 a 5 µg L-1, em até 60 dias após a aplicação. 
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DEVELOPMENT OF ANALYTICAL METHODS FOR THE 
DETERMINATION OF PT31 IN LIVER MICROSOMES BY LC-UV-

RF AND LC-MS

Josiane de Oliveira Cardoso, Rosângela Gonçalves Peccinini, Ivan da Rocha Pitta, 
Suely Lins Galdino, Regina Vincenzi Oliveira

PT31 is a new heterocyclic pentagonal compound with analgesic and sedative 
properties, chemically designed to interact with alpha-2 adrenoceptor.1 During the development 
of a new drug it is very important to know the biotransformation products formed during the 
metabolism of a bioactive compound. Thus, the aim of this work was to develop analytical 
methods for the analysis of PT31 in liver microsomes for further use in in vitro metabolism 
studies using rat livers. Two approaches were considered: 1- the use of routinely used detectors 
coupled to the liquid chromatography (LC), fluorescence (LC-FL) and ultraviolet (LC-UV) 
and 2- the use of mass spectrometry coupled to LC (LC-MS). For analysis of the PT31 (0.25 
mg mL-1) using LC-UV-RF a phenyl-hexyl column (Phenomenex, 5 μm; 150 mm x 2.0 mm) 
and reversed elution mode was used. The mobile phase consisted of methanol/ammonium 
acetate buffer (5 mmol L-1; pH 5.5) (50:50, v/v) at 0.3 mL min-1 and  = 268 nm. The FL 
detection was performed at  = 268 and 308 nm, excitation and emission, respectively. In the 
chromatographic conditions studied in this work, the analysis of the PT31 by UV demonstrated 
a better sinal/noise ratio and UV detection was selected for further studies. Using LC-
MS, an electrospray ionization (ESI) interface was selected and used in the positive mode. 
The chromatographic condition was similar to that described for the LC-UV-RF system, but 
with mobile phase rate of 60:40 (v/v) at 0.2 mL min-1. PT31 (250 ng mL-1) was injected (20 
μL), and m/z of 243 was monitored as extracted ion chromatogram. With this method, limits 
of detection and quantification were determined using microsome matrix spiked with PT-31 
and the results were 75 and 150 ng mL-1, respectively. Both LC-UV and LC-MS methods 
demonstrated to be appropriate for further use in in vitro metabolism studies with rat liver 
microsomes

1. Sudo, R. T.; Calasans-Maia, J. A.; Galdino, S. L.; Lima, M. C. A.; Zapata-Sudo, G.; 
Hernandes, M. Z.; Pitta, I. V. The Journal of Pain 11, p. 71-78, 2010.
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DETERMINAÇÃO DE BENZODIAZEPÍNICOS POR 
CROMATOGRAFIA ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE 

MASSAS (LC/MS/MS)
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com.br, manfiojoselia@bol.com.br

Benzodiazepínicos (BZP) consituem uma classe de substâncias conhecidas pelas suas 
propriedades sedativas e são amplamente prescritos como ansiolíticos, anticonvulsionantes e 
relaxantes musculares. BZP tem estrutura molecular composta por anéis de benzeno ligados a 
um anel diazepínico, onde a diferença entre as estruturas é o radical ligado ao anel diazepínico. 
Vários procedimentos analíticos têm sido descritos para a extração e quantificação dos 
benzodiazepínicos em plasma por LC-MS/MS, uma vez que é atualmente a técnica mais 
utilizada para a quantificação de fármacos em matrizes biológicas, devido sua elevada 
especificidade e sensibilidade. Sendo assim o objetivo foi desenvolver e validar um mesmo 
processo de extração e quantificação rápido, sensível, seletivo, aplicado aos quatro BZP: 
Diazepam, Nitrazepam, Clonazepam e Bromazepam. A técnica utilizada para a quantificação 
foi a cromatografia liquida de ultra-performance acoplada a espectrometria de massas, com 
ionização em modo positivo (UPLC- ESI-MS/MS), utilizado-se como fase móvel uma 
mistura de Acetonitrila:Metanol:Ácido Fórmico 0,5% (75:25:0,5 v/v/v). A fase estacionária 
foi uma coluna de fase reversa, Waters Acquity UPLC®, 1,7 m C18. Foi injetado 6L de 
amostra sob fluxo de 0,3 mL/min. Para o preparo das amostras realizou-se extração líquido-
líquido, utilizando 200 µL de plasma e 1200 μL de dietil éter. As amostras sofreram agitação, 
centrifugação e o sobrenadante foi evaporado em gás nitrogênio sob temperatura de 45°C. O 
resíduo foi reconstituído com 150 µL fase móvel. Devido à similaridade entre as estruturas 
químicas dos quatro BZP analisados, foi possível aplicar o mesmo método de extração e 
quantificação para os mesmos a partir de amostras biológicas. Os resultados demonstram que 
o método desenvolvido é seletivo, preciso e exato, estável e linear na faixa 0,3 a 150 ng/mL 
para extração dos BZP, podendo ser aplicado em estudos de bioequivalência.
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AVALIAÇÃO DA ETAPA DE DERIVATIZAÇÃO NA ANÁLISE 
SIMULTÂNEA DE AMINOÁCIDOS E NEUROTRANSMISSORES 

EM AMOSTRAS DE PLASMA POR UPLC-MS/MS

Bruno José Gonçalves Silva, Tânia Petta, Luiz Alberto Beraldo de Moraes, Maria 
Eugênia Costa Queiroz

Nos últimos anos, a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas sequencial 
(LC–MS/MS) tem se tornado a técnica analítica de referência para bioanálises. Porém, 
devido aos inúmeros interferentes presentes nas matrizes biológicas, especialmente em 
regiões de baixo m/z, a sensibilidade e especificidade da metodologia é, na maioria dos casos, 
severamente comprometida. Neste contexto, a derivatização é uma importante ferramenta 
para aumentar a massa dos analitos e introduzir grupos eletrofílicos em suas estruturas, 
aumentando a retenção, separação, eficiência de ionização, limites de detecção e estabilidade. 
Neste trabalho, a derivatização pré-coluna com o reagente cloreto de dansila foi avaliado 
para a análise de neurotransmissores (NTs) e aminoácidos (AAs) em amostras de plasma por 
UPLC-MS/MS. A derivatização foi realizada adicionando-se solução de cloreto de dansila 
(15 µmol/mL em acetonitrila) e solução tampão Na2CO3-NaHCO3 pH 11,0 ao extrato seco 
de 50 µL de amostra de plasma enriquecida com os NTs e AAs. Após a reação se completar, 
sob agitação e aquecimento, 2 µL da amostra derivatizada foi injetada no sistema UPLC-MS/
MS, com ionização por “electrospray” no modo positivo. Os dados foram adquiridos no modo 
de varredura MRM, onde energias de colisão e voltagem do cone das análises MS/MS foram 
otimizadas individualmente para cada transição de cada um dos derivados dansilados. Segundo 
os resultados, durante a etapa de derivatização em meio básico, ao menos um grupo dansila 
(m/z = 234) ligou-se aos grupos amina e fenol dos NTs e AAs, aumentando consideravelmente 
suas respectivas massas moleculares (entre m/z = 309 para glicina e m/z = 883 para adrenalina). 
As análises de MRM dos derivados dansilados apresentaram boa estabilidade, com aumento 
de sensibilidade da ordem de 10 a 1000 vezes, quando comparadas às análises das transições 
dos analitos quando não derivatizados. Em etapas posteriores, um sistema automatizado 
bidimensional com coluna de material de acesso restrito (RAM) na primeira dimensão será 
desenvolvido, e o método validado para análises dos NTs e AAs derivatizados em amostras 
de plasma para elucidação do papel desses na neurofisiologia, diagnóstico e monitorização da 
esquizofrenia.
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DETERMINATION OF AVERMECTIN RESIDUES IN BOVINE 
MUSCLE BY UPLC-MS/MS

Debora Orso, jhu_scariot@hotmail.com, Manoel L. Martins, Martha Bohrer Adaime, 
Renato Zanella

Avermectins are classified as macrocyclics lactones, chemically related and naturally produced 
from Streptomyces avermectilis [1]. These veterinary drugs are extensively used to control of 
diseases or as growth promotors of animals used as food products [2], and the determination 
and monitoring of their residues in animal tissue destined to human consumption is very 
important. In Brazil, the monitoring of veterinary drugs residues is regulated by Plano Nacional 
de Controle de Resíduos (PNCRC). This work aimed to optimize and to validate a method 
for the determination of residues of abamectin, emamectin, eprinomectin, doramectin and 
ivermectin in bovine muscle employing UPLC-MS/MS. The sample preparation was based 
in the modified QuEChERS method, using 5.0 g of sample and 5.0 mL of acetonitrile for 
the extraction step, followed by shaking. It was used anhydrous magnesium sulfate (MgSO4) 
and sodium chloride for the partition step, and finally, for the clean-up it was used anhydrous 
MgSO4 and C18. The final extract was diluted 1:4 (v/v) in ultrapure water and analyzed by 
UPLC-MS/MS. To evaluate the recovery, blank samples were spiked at 3 concentration levels 
(10, 50 and 100 µg kg-1) of the compounds. UPLC-MS/MS demonstrated good linearity for the 
analytical curves in the range of 0.1 to 20 µg L-1 with coefficient of determination (r2) ≥ 0.99 
for all compounds. Method LOD and LOQ were from 0.15 to 1.5 µg kg-1 and from 0.5 to 5.0 
µg kg-1, respectively. The recovery obtained were in the range of 72.7 to 115.3% with RSD ≤ 
19.7% for all compounds in study, attending the parameters established by the SANCO guide 
[3]. The method was applied in commercial samples of bovine muscle. Therefore, the method 
proved appropriated for the determination of residues of five avermectins in bovine muscle 
since the parameters evaluated are in agreement with validation criteria for chromatographic 
methods. 

[1] Hou, X. Et al.; Journal of AOAC International 2006, 89, 1115. 
[2] Frenish, A. G. Et al.; Analytica Chimica Acta, 2010, 661, 150. 
[3] SANCO. Legislation. Available in: <http://ec.europa.eu/food/plant/protection/ resources/
qualcontrol_en.pdf > Access: jul. 2012.Agradecimentos: CNPq, CAPES, FINEP
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TARGET 2D LC-MS/MS QUANTIFICATION OF FLUOXETINE 
AND NORFLUOXETINE IN NATURE HUMAN MILK

Bianca R. Lopes, Patricia T. Baraldi, Quezia B. Cass

Human milk is the most suitable food to the infant during the first 6 months of its life. 
The benefits of breastfeeding to developing infants are well known. The vulnerability for 
psychiatric illness during the first months after delivery occurs in 15% of women and raises 
the possibility that psychotropic drugs such as fluoxetine (FLU) will be administered.[1] 
Methods for quantification of FLU and its major metabolite norfluoxetine (NOR) in maternal 
milk is an important step in determining the amount of drug ingested by the child. This work 
reports the use of a liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC–MS/MS) system 
for quantification of both FLU and NOR by direct injection of nature human milk, with total 
analysis time of 12 min. The chromatographic system was configured witha RAM-BSA 
C18 (3.0 x 2.1 mm,) column in the first dimension that was able to excluded 94% of proteins 
within only 2 min, the transfer time for analytes was only of 60s (4.3-5.3 min). At the second 
dimension, an Ascentis® Express Phenyl-Hexyl (100 x 2.1 mm, 2.7 µm) column were used for 
the analyses of FLU and NOR. For the analysis, the Xevo TQ MS/MS was operated in selected 
reaction monitoring (SRM) in the positive mode. Two transitions were used for analytes, the 
first to quantification and the second for confirmation: 310.1>148.1; 310.1>44.0 FLU and 
296.1>134.1; 296.1>29.9 NOR. Selectivity, extraction efficiency, accuracy and precision were 
achieved employing 10 µL of the sample, without sample clean-up, with quantification limits 
of 3.0 ng/mL and 4.0 ng/mL for FLU and NOR, respectively. 
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A DIRECT INJECTION METHOD FOR IDENTIFICATION OF SIX 
FLUOROQUINOLONES IN NATIVE AQUEOUS MATRIX BY LC-

MS/MS

Marina Denadai, Quezia Bezerra Cass

Fluoroquinolones, usually used both in human and veterinary medicines, are an important 
group of emerging contaminants in the environment. Therefore, it is necessary to identify and 
monitor the occurrence of these antibiotics in surface waters and effluents. A critical aspect in 
quantitative analysis with LC–MS/MS is the occurrence of matrix effects that may lead to a 
significant difference in the response of an analyte in a sample, as compared to a pure standard 
solution. Thus, the use of efficient sample clean-up is needed. One approach into this direction 
is the use of restricted access materials (RAM) for sample clean-up and enrichment. In this 
work, a RAM-BSA C8 (0,46 x 5 cm) column was used as used in single column mode. For this 
work, six fluoroquinolones were selected: ciprofloxacin, norfloxacin, enrofloxacin, ofloxacin, 
moxifloxacin and gemifloxacin. Two transitions, using multiple reaction monitoring (MRM) 
in the positive mode, were selected for quantification and confirmation of each drug. The LC 
system used consisted of an Acquity quaternary H-Class pump (Waters, Milford, USA), an 
auto-sampler model 2777C (Waters) with a XEVO TQ mass spectrometer (Waters, Milford, 
USA) assisted by MassLynx 4.1 software. The analyses were carried out in gradient elution at 
reversed phase mode using acetonitrile:water (0,1% formic acid) as mobile phase with a flow 
rate of 0,5 mL-1. Water samples were collected along Monjolinho River (São Carlos, SP, Brazil), 
from the springwater, and for analysis a 1000uL were directly injected on the chromatographic 
system. The matrix effect was investigated by on-line extraction, using springwater samples 
collected in six different days, at the concentration of 1000 ngL-1. The overall RSD of the six 
different batches were ≤ 20% demonstrating that the RAM-BSA column is efficient for matrix 
depletion. The developed method is simple and requires a total analysis time of only 20 min 
without any sample pre-treatment. 
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BIOTRANSFORMATION OF OMEPRAZOLE BY ENDOPHYTIC 
PENICILLIUM SPP. FROM MEDICINAL PLANTS OF THE 

AMAZÔNIA

Juliana C. Barreiro, Antonia Q. L. de Souza, Quezia B. Cass

Omeprazole (OME) is a proton pump inhibitor (PPI) widely used as a racemic mixture to 
inhibit gastric acid secretion disorders. In the environment, OME can be transported and 
distributed and undergo abiotic and biotic processes. The use of microbial models to mimic 
mammalian metabolism is well known [1]. Such biotransformations provide an efficient and 
environmentally friendly means for achieving large-scale metabolite production of a range 
of drugs and also it can be applied for microbial degradation of pharmaceuticals residues on 
the environment. This work reports the identification of OME metabolites from incubation 
of endophytic fungi from medicinal plants of the Amazon, Penicillium spp.(PbR2, AnspCG3, 
IPF3 e StspC2) by LC-MS/MS. A restrict access media - bovine serum albumin column 
(RAM-BSA C8 – 5.0 x 0.46 cm) was used for the size-exclusion of high molar-mass matrix 
components and as analytical column. For injection, a 100 µL of centrifuged (11,200 g for 10 
min) culture media (blank sample) and culture media with OME were used. The analyses were 
carried out in a Bruker Esquire6000 operated in the positive mode as full scan and Selected 
Reaction Monitoring (SRM). Two metabolites were identified with m/z 330>297; 330>182 
and m/z 316>283; 316>182 for all the fungi and m/z 316>283; 316>168 for the Penicillium sp. 
(Ansp CG3). The biotransformation of OME involved the reduction of the sulphoxides group 
to the sulphide and hydroxylation of the molecule’s aromatic rings.

[1] E.A. Abourashed, A.M. Clark, C.D. Hufford, Curr. Med. Chem., 6 (1999), p. 359.
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CHARACTERIZATION OF FIVE SPECIES OF STONE 
BREAK BY LIQUID CHROMATOGRAPHY-TANDEM MASS 

SPECTROMETRY (LC-MSN)

Ricardo da Fontoura Sprenger, Quezia Bezerra Cass

The genus Phyllanthus, commonly known as Stone break, is extensively used in Brazilian traditional 
medicine forthe treatment of variety of diseases, most of them related to the urinary tract. This 
genus has also a great taxonomic complexity, which makes the botanical identification laborious 
and subject to misinterpretation. Moreover, the method of quantification of chemical markers 
is generally not effective in the standardization of plant species, due to the large chemical 
variation of plant extracts under different environmental and biological conditions. This paper 
presents the phytochemical data obtained by LC-MS/MS of five Phyllanthus species. Authentic 
cultivated vegetable samples (P. amarus, P. caroliniensis, P. niruri, P. tenellus and P. stipulatus) 
were furnished by Multidisciplinary Center for Chemical, Biological and Agricultural of 
Campinas State University (UNICAMP, Campinas, SP, Brazil) and by Federal University of 
São Carlos (UFSCar, São Carlos, SP, Brazil). The extracts were obtained using 500 mg of 
ground plant under stirring for 5 min with an Ultra-Turrax® homogenizer and ethanol (3 mL) 
as the solvent For the LC separation, a fused core C18 Ascentis express® analytical column (5 
x 0.21cm, 2.1mm) was used under gradient elution, at a flow rate of 0.3 mL/min, and mobile 
phase composed of water (A) and acetonitrile (B) with 0.1 v/v of formic acid added to both 
solvent. The following gradient profile was used: 0-20 min, 5-15% B, 20-40 min, 15-50% 
B, 40-45 min, 50-100% B. A 100% of B was maintained for 5 min before returning to initial 
conditions in 2 min and conditioning the column for 10 min. A Bruker Esquire 6000 operated 
in the positive mode, with an electrospray source, as full scan and auto-MS2) was used for the 
experiments. For that, the LC flow transferred to the mass spectrometer was adjusted to 0.1 
ml/min and allowed the chemical differentiation of the analyzed plant extracts. The MS/MS 
experiments provided useful information for structural elucidation of the compounds present 
in each extract, especially for flavonoids. These results will be well discussed.
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USO DE PLANEJAMENTO ESTATISTICO PARA 
DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DE MÉTODO MULTI-

ANALITO PARA IDENTIFICAÇÃO DE COCAÍNA E SEUS 
PRINCIPAIS PRODUTOS DE DEGRADAÇÃO POR LC-MS

Andrea Garcia Pereira, Pâmela L. Ferreira, Felipe B. D’Avila, Marcelo G. Holler, 
Renata P. Limberger, Pedro Eduardo Froehlich

Planejamento estatístico é uma ferramenta útil e pode ser usada no desenvolvimento 
analítico para se obter as melhores condições de um método sob estudo, realizando-se menos 
experimentos quando comparado ao processo intuitivo de otimização. Sendo assim, o objetivo 
deste trabalho é desenvolver e otimizar um método multi-analito para identificação de cocaína 
(COC), benzoilecgonina (BZE), anidroecgonina (ANI), éster metil anidroecgonina (EMA) 
e levamisol (LEV), que vem sendo encontrado com frequência em amostras de cocaína 
apreendidas, por LC-MS com o auxílio de planejamento estatístico. As análises foram 
realizadas em LC-MS Agilent modelo 6120B. Primeiramente, foram testadas diversas colunas 
para obter a separação dos compostos no modo isocrático. Um design fatorial fracionado foi 
realizado para verificar os fatores que poderiam afetar o tempo de retenção e a resolução 
entre os picos. Após esta etapa, os fatores significantes foram aplicados em um design de 
composto central (DCC) e as respostas analisadas. As análises estatísticas foram realizadas 
usando o software MINITAB versão 16.0 (Stat-Soft Inc., USA). Para desenvolvimento do 
método foi utilizada uma coluna LUNA C18(2) (250 x 4.6mm, 5µm) e ionização por ESI+. A 
triagem usando design fatorial fracionado mostrou que metanol é o solvente mais apropriado 
e a proporção do tampão um fator significante na resposta da análise. O DCC foi aplicado 
usando concentração de metanol e acetato de amônio, pH e temperatura do forno. COC e BZE 
mostraram ter influência pela concentração do tampão e pH enquanto que a ANI e o EMA 
não mostraram sofrer influência pela mudança de pH e temperatura do forno. Analisando os 
resultados, as melhores condições para a separação dos compostos foram alcançadas usando 
tampão acetato de amônio 10 mM, pH 6,0 na proporção de 65% e temperatura do forno de 
30ºC. Planejamento estatístico é uma ferramenta útil para conhecer a influência dos fatores 
nas respostas, e propiciou o desenvolvimento de um método para identificação de COC e seus 
produtos com um menor número de experimentos.
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DETERMINATION OF DIPYRONE ACTIVE METABOLITES 
IN RAT HYPOTHALAMUS SAMPLES USING LIQUID 

CHROMATOGRAPHY TANDEM MASS SPECTROMETRY (LC-
MS-MS)

Valquiria A. Polisel Jabor, David do Carmo Malvar, Fernando Armani Aguiar, Míriam 
Cristina Contin de Melo, Artur de Lara Lima Vaz, Cristiane Masetto Gaitani, Giuliano 

Cesar Clososki, Glória Emília Petto de Souza

We present for the first time a liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS-
MS) method for the determination in rat hypothalamus of four relevant active metabolites 
of the analgesic and antipyretic drug dipyrone: 4-methylaminoantipyrine (4-MAA), 
4-formylaminoantipurine (4-FAA), 4-acetyllaminoantipyrine (4-AAA) and 4-aminoantipyrine 
(4-AA). Tissue samples were subject to ultrasonic disruption in water. After the addition of 
NaOH 1.0 mol L-1, the samples were extracted with dichloromethane. This liquid-liquid 
extraction procedure yields a recovery higher than 87%. The resolution of dipyrone metabolites 
and moclobemide (used as internal standard), was achieved using a C18 column (XTerra®, 100 
x 40 mm, 3.5 µm particle size) with a isocratic elution profile consisting of water:methanol 
(70:30, v/v) plus 0.5% glacial acetic acid as mobile phase, at a flow-rate of 0.5 mL min-1. Mass 
analysis was conducted using positive ion electrospray ionization (ESI) and multiple reaction 
monitoring (MRM) modes. The validated concentration ranges of the method were linear from 
0.11 to 1110 ng mg-1 for 4-MAA, 4-AAA and 4-AA and from 0.033 to 333 ng mg-1for 4-FAA. 
The relative matrix effect from six lots was absent for all compounds. The stability tests were 
conducted at three concentration levels and were found to be stable after three freeze and 
thaw cycles, for at least 12 h after extraction and after storage at-90 °C for 4 months. Results 
obtained from validation study demonstrated good accuracy (85–110%) and precision (CV < 
15%) across the calibration ranges for all analytes. This validated method was successfully 
applied on hypothalamic samples from rats after a single intraperitoneal administration of 
120 mg kg-1 of dipyrone. The novel method is simple, rapid and adequate for quantifying 
metabolites of dipyrone in rat hypothalamus.
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LC-MS-MS ANALYSIS OF MOXIFLOXACIN IN CORNEA AND 
AQUEOUS HUMOR SAMPLES. A STUDY ON THE PENETRATION 

OF ANTIBIOTICS IN HUMAN EX VIVO EYE MATRIX

Gleilton Carlos Mendonça, Valquiria A. Polisel Jabor, Dafne B. CASTRO, Luciana 
Angulo de Faria, Luiz Fernando Lopes Guimarães, Sidney Julio Silva e Sousa, Pierina 

Sueli Bonato

A sensitive, accurate and fast liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS-MS) 
method was developed and validated for the determination of moxifloxacin (MOXI) in human 
eye tissues. MOXI, a fourth generation fluoroquinolone, is an important antibiotic largely 
employed in ophtalmological practice. The samples were processed by a liquid-liquid extraction 
procedure. The cornea samples were subject to ultrasonic disruption in water. The homogenates 
were acidified with a 5 mol L-1 HCl solution and extracted with dichloromethane-isopropanol 
(90:10, v/v). To the aqueous humor (AH) samples 0.1 mol L-1 sodium phosphate buffer, pH 6.9 
was added and the analyte was isolated in dichloromethane. The mean recoveries for both eye 
matrices were higher than 85%. The matrix effect for MOXI and internal standard (IS) ranged 
85 to 110% in the six eye samples. Chromatographic separation was carried out on a XTerra™ 
MS C18 column (100 mm × 40 mm, 3.5 µm particle size). The LC system was operated under 
isocratic mode with a mobile phase consisting of water:acetonitrile (70:30, v/v) plus 0.8% 
acetic acid, at a flow rate of 0.5 mL min-1. MOXI and the related compound ofloxacin, which 
was used as IS, under electrospray ionization, the protonated molecular ions [M+H]+ with m/
z402>384 and m/z 362>261 transitions were monitored as the major peaks for MOXI and 
the IS, respectively. For the AH samples MOXI concentration was linear between 0.02 to 
10.2 µg mL-1 and for the cornea samples linearity was from 0.5 to 60.0 µg g-1. Accuracy (85–
110%) and precision (CV less than 14%) were satisfactory across the calibration ranges. The 
validated method was applied to measure the penetration of MOXI in AH and cornea tissues 
of human eyes. The human eyes were obtained from the Eye Bank of the Faculty of Medicine 
of Ribeirão Preto, University of São Paulo, and completely immersed in a 0.5% moxifloxacin 
chlorhydrate sterile ophthalmic solution during 10 minutes. The AH and the cornea samples 
were then collected and subject to the analytical procedures. MOXI concentrations in cornea 
and AH were found to be 17.7±2.08 µg g-1 and 5.04±1.33 ng µL-1, respectively. 
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ANÁLISE DO HORMÔNIO PROGESTERONA EM ÁGUA DE 
ABASTECIMENTO URBANO POR SPE E LC-ESI-MS-MS

Nádia Hortense Torres, Franz Zirena Vilca, Valdemar Luiz Tornisielo

Há uma preocupação sobre o impacto ambiental causado pela descarga de esgotos em cursos 
de água, aumentando a interação dos compostos contidos nele com diferentes compartimentos 
ambientais, tais como água, solo e sedimento. Devido a esta interação, a atenção em anos 
recentes tem sido focada em algumas substâncias que têm propriedades persistentes que 
estão presentes nos efluentes, tais como hormônios. Entre elas, a progesterona (PROG) é um 
hormônio de alta prioridade em estudos ambientais devido a isso. Sendo o principal esteróide 
produzido pelas mulheres Em vigor da crescente preocupação com a ocorrência de resíduos de 
PROG, principalmente em águas de superfície e sistemas de abastecimento, foram realizados 
estudos em vários países. Portanto, os objetivos deste trabalho foram detectar a presença de 
PROG residual em águas de abastecimento urbano (cidade de Piracicaba, São Paulo, Brasil), 
validar e adaptar a metodologia. As amostras foram coletadas em triplicata entre agosto de 
2009 até agosto de 2010 e para a detecção de PROG foi utilizada a metodologia SPE e LC-
ESI-MS-MS. Algumas análises foram realizadas em campo, no momento da coleta, o oxigênio 
dissolvido (OD em mg/L), a temperatura da amostra (ºC) e do ambiente (ºC). Em laboratório, 
foram determinados o pH e a condutividade elétrica (em µS/cm) das amostras. O método 
cromatográfico foi linear no intervalo de 5,0-100,0 ng mL-1, o coeficiente de correlação (r2) foi 
de 0,99, a recuperação foi de 42 - 58%, o LOD foi de 3,49 ng mL-1 e LOQ foi 10,59 ng mL-1 e, 
nas amostras analisadas não houve contaminação por PROG. 
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ANÁLISE DO HORMÔNIO TESTOSTERONA EM ÁGUA DE 
ABASTECIMENTO URBANO POR SPE E LC-ESI-MS-MS

Nádia Hortense Torres, Franz Zirena Vilca, Valdemar Luiz Tornisielo

No ambiente aquático há a presença de muitos contaminantes, dentre eles os hormônios. Os 
mesmos encontram-se no ambiente aquático devido à descarga de esgotos nestes cursos de água, 
contaminando outros compartimentos ambientais, como solo e sedimento. Estes compostos 
têm propriedades persistentes e podem afetar a fauna aquática, assim como os humanos. 
Dentre estes compostos está o testosterona (TEST), que é um hormônio de alta prioridade em 
estudos ambientais, pois é o principal esteróide produzido pelo homem. Devido à crescente 
preocupação com a ocorrência de resíduos deste hormônio em águas superficiais, e sistemas de 
abastecimento urbano, foram realizados estudos em vários países. Portanto, os objetivos deste 
trabalho foram detectar a presença do hormônio TEST residual em águas de abastecimento 
urbano da cidade de Piracicaba, São Paulo, Brasil, validar e adaptar a metodologia. As amostras 
foram coletadas em triplicata entre agosto de 2010 até agosto de 2011 e, para a detecção 
de TEST foi utilizada a metodologia SPE e LC-ESI-MS-MS. Alguns elementos químicos 
foram analisados em campo, no momento da coleta, o oxigênio dissolvido (OD em mg/L), 
a temperatura da amostra (ºC) e do ambiente (ºC). Em laboratório, foram determinados o pH 
e a condutividade elétrica (em µS/cm) das amostras. O método cromatográfico foi linear na 
faixa entre 5,0-100,0 ng mL-1, o coeficiente de correlação (r2) foi de 0,99, a recuperação foi de 
71 - 90%, o LOD foi de 2,56 ng mL-1 e LOQ foi 7,76 ng mL-1 e, nas amostras analisadas não 
houve contaminação por TEST.
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AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE HORMÔNIOS SINTÉTICOS, 
EM ÁGUA, DO PROCESSO DE LAVAGEM INDUSTRIAL POR LC-

MS/MS E FT-ICR-MS, APÓS O PROCESSO DE OZONÓLISE.

Phellipe H. Amaral, Elias Paulo Tessaro, daniel.oliveira@medley.com.br, alexandre.
romanini@medley.com.br, nelci@fcm.unicamp.br, eberlin@iqm.unicamp.br

A quantificação de hormônios deve ser desenvolvida por uma metodologia altamente seletiva 
e específica, que seja capaz de atingir baixos limites de detecção e quantificação. Hormônios 
sintéticos são produzidos em grande escala pela industria farmacêutica para uso em mulheres 
como anticoncepcionais e no tratamento da reposição hormonal. Os hormônios utilizados para 
essa metodologia foram selecionados pela concentração mínima e máxima que serão eliminados 
no efluente após a lavagem dos materiais dos processos de fabricação. Esse efluente será tratado 
pelo método de ozonólise, onde será atribuído o período de tratamente pela metodologia 
desenvolvida. A cromatagrafia líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria de massas 
apresenta alta seletividade e especificidade alem de baixos limites para quantificação. O método 
de quantificação escolhido é o MRM (multiple reaction monitoring) em duas polaridades, 
negativo para o etinilestradiol e positivo para a drosperinona, as transiçãoes escolhidas foram 
295>145 e 295>143 para o etinilestradiol e 367>97 e 367>91 para a drosperinona, sendo uma 
transição de quantificação e outra de confirmação. A metodologia foi desenvolvida em um 
HPLC Agilent 1260 acoplado a um MS API 5500 da ABsciex com fonte deelectrospray. As 
concentrações dos hormônios apresentam faixa linear de 10 a 30 ng.ml-1, as amostras foram 
diluídas em acetonitrila : água (1:1). O método foi validado seguindo as normas da ANVISA 
RE 899 para atribuirmos os níveis de concentração e eficaz do processo de ozonólise, para o 
composto etinilestradiol atribuímos um período de exposição ao ozônio de 3 minutos e para 
a drosperinona atribuímos um período de 25 minutos de precesso, sendo assim indetectável 
após esses períodos de processo. As amostras foram analisadas pelo espectrômetro de massas 
de altíssima resolução de Thermo Scientific, FT-(+)-ICR-MS para avaliarmos a formação 
de algum outro composto de degradação dos hormônios e os resultados não apresentaram a 
formação de produtos de degradação.
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MULTIRESIDUE METHOD FOR THE DETERMINATION OF 
PESTICIDE RESIDUES IN PEA AND LENTIL USING UPLC-MS/

MS

Mariela Souza Vieira, Debora Orso, Manoel L. Martins, Martha Bohrer Adaime, Renato 
Zanella 

The pea (Pisum sativum l.) is an annual vegetable growing, mainly consumed in the rehydrated 
and canned forms. The lentil (Lens culinaris) has high nutritive value, easy cooking and its taste 
resembles that of beans, and can be one more option in the diet. Monitoring pesticide residues 
in foods is very important to ensure the food security of the population. Thus, this work aimed 
to develop a multiresidue method for the determination of 72 pesticides in samples of pea and 
lentil using modified QuEChERS method and UPLC-MS/MS. The extraction procedure was 
performed with 10 g of sample and 10 mL of acetonitrile containing 1% (v/v) of acetic acid, 
being required a prior preparation in the slurry form for lentil samples. For the partition step it 
was used anhydrous magnesium sulfate and sodium acetate and the extract clean-up was made 
with the addition of anhydrous magnesium sulfate and C18. To evaluate the recovery, blank 
samples were spiked at 2, 5 and 10 µg kg-1, and showed recovery values in the range of 70,1 
to 120,3%, with RSD ≤ 19,6%. The method presented values of LOD and LOQ of 0.01 and 
0.5 µg kg-1, respectively, for most compounds evaluated. The analytic curve presented good 
linearity between 0.1 and 10 µg L-1, with r2 ≥0.99 for all the compounds. The method was 
applied with efficiency to 5 different samples of pea and lentil. Thus, the multiresidue method 
presented good results to the matrices studied, with high selectivity and sensitivity that can be 
used in routine analysis for pesticide residues. 
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MÉTODO MULTIRESÍDUOS TARGETED SCREENING PARA 
ANÁLISE DE RESÍDUOS AGROTÓXICOS POR LC-MS/MS

Adriano Cunha, Maria Carolina Silva, Henrique Silva, Eden Albuquerque Junior, 
Danuza Telles, Adelia Araujo

A busca por métodos analíticos mais rápidos e com grande número de analitos é o um desafio 
atual para laboratórios que atuam na área de resíduos de agrotóxicos. Hoje, a técnica mais 
difundida para esse tipo de análise é, sem dúvida, a espectrometria de massas acoplada a 
cromatografia gasosa ou líquida. Entretanto, um fator limitante para métodos multiresiduos é 
a sensibilidade do espectrômetro de massa. A evolução dos espectrômetros de massas triplo 
quadrupolo (QqQ), em conjunto com o uso de cromatografia líquida de ultra performance 
permitiu o aumento no número de analitos e a diminuição no tempo das análises. Neste 
trabalho foi desenvolvida uma estratégia baseada em um método targeted screening, onde 450 
agrotóxicos foram analisados em uma mesma corrida analítica qualitativa com duração de 11 
minutos; os resultados positivos no screening foram, então, submetidos a um outro método de 
aquisição com duas transições, para quantificação e confirmação. A validação do método targeted 
screening baseia-se na percentagem de falsos negativos em amostras fortificadas no limite de 
detecção (LD) do método e na percentagem de falsos positivos em amostras testemunhas. 
Um fator de corte (Fm) é calculado a partir da média (M) e do desvio padrão (SD) das áreas 
das amostras fortificadas no LD pela fórmula Fm=M-1,64xSD. Os seguintes critérios foram 
seguidos: a) Se a área de cada analito de amostras fortificadas for menor que o fator Fm 
significa um falso negativo com 95% de confiança; b) Se a área de cada analito de amostras 
testemunhas for maior que o fator Fm significa um falso positivo com 95% de confiança. O 
analito no método targeted screening é considerado validado quando apenas um falso negativo 
é encontrado entre 20 repetições realizadas com amostras fortificadas e quando em apenas uma 
amostra testemunha, entre 20 repetições com testemunhas, é encontrado um falso positivo. 
Amostras de uva foram extraídas utilizando o método QuEChERS citrato e analisadas em 
um sistema UPLC-MS/MS Acquity®–Xevo TQ-S®. Dos 450 agrotóxicos selecionados para 
este trabalho, 17 não apresentaram boa performance e necessitam de maiores investigações. 
O UPLC-MS/MS (QqQ) foi considerado adequado para o estudo proposto e representou um 
significativo aumento de produtividade na rotina do laboratório. 

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico – CNPq e a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP pelo apoio financeiro.
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MULTIRESIDUE METHOD FOR THE DETERMINATION OF 33 
PESTICIDES IN WINE, COCONUT WATER AND SOYA JUICE 

USING QUECHERS SAMPLE PREPARATION AND UPLC-MS/MS

Samile Martel, Osmar Damian Prestes, Janice de Fátima Facco, Manoel L. Martins, 
Renato Zanella, Martha Bohrer Adaime

Public concern over pesticide residues in food has been increasing such that it has become a 
significant food safety issue. However, little data of human exposures to pesticides through 
the consumption of processed and finished food products are available. In this work, a method 
based on a QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) sample preparation 
was combined with ultra performance liquid chromatography coupled to tandem mass 
spectrometry (UPLC-MS/MS) for simultaneous determination of 33 pesticide residues in 
wine, coconut water and soya juice. An extraction of 10 mL of each sample with acetonitrile/
acetic acid followed by liquid–liquid partition obtained with the addition of 4 g MgSO4 and 
1.7 g CH3COONa was applied in the sample preparation. The clean-up was carried out by 
applying dispersive solid-phase extraction, using 150 mg MgSO4,150 mg C18 as well as 25 
mg primary secondary amine (PSA) per milliliter of extract. The recovery data were obtained 
by spiking blank samples at 3 concentration levels (5.0, 10.0 and 20.0 µg L-1). The recoveries 
of the majority pesticides were in the range 70–120%, with intra-day precision of less than 
20%. Linearity was between 0.5 and 20 µg L-1 with determination coefficients greater than 
0.99 for all compounds. The limits of quantification (LOQs) and detection (LODs) for the 
33 pesticides were 0.05 and 0.01 µg L-1, respectively. Based on these results, the method has 
been proven to be highly efficient and robust and thus suitable for monitoring the legislation 
compliance of a wide range of commodity/pesticide combinations.

Agradecimentos: FINEP, CNPq and CAPES



102 | Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV

| C102 |
02 de Outubro (3a feira) 

Cromatogra�a – Espectrometria de Massas
MS(MS) | GC-MS(MS) | LC-MS(MS)

CAROTENOID COMPOSITION, DETERMINED BY HPLC-DAD-
MS/MS, OF TWO BANANA CULTIVARS DURING RIPENING: 

EFFECT OF COLD STORAGE CONDITIONS

Heliofabia Virginia De Vasconcelos Facundo, Poliana Deyse Gurak, Adriana Zerlotti 
Mercadante, Franco Maria Lajolo, Beatriz Rosana Cordenunsi

Different storage conditions can induce changes in the carotenoid profile and levels in some 
fruits. In this way, the goal of this work was to evaluate the influence of the low temperature 
storage on the carotenoid synthesis in two bananas cultivars: Prata and Nanicão.For this 
purpose three storage experiments were carried out for cv. Prata, control group at 19 ºC 
and cold groups at both 13 ºC and 10 ºC. For cv. Nanicão, two experiments: Control at 19 
ºC and 13 ºC for cold group. The carotenoids were determined by high-performance liquid 
chromatography connected to a photodiode array and a mass spectrometry detector (HPLC-
DAD-MS/MS), using a C30 column. Ten carotenoids were identified, the major ones being all-
trans-lutein, all-trans--carotene and all-trans-β-carotene in both cultivars. In cv. Prata, all-
trans--carotene and all-trans-β-carotene were significantly affected by low temperature (p 
< 0.01), with negative estimated values (β coefficients) indicating that during cold storage 
conditions, the concentrations of these carotenoids tended to decrease, except for all-trans-
lutein (p > 0.05). In cv. Nanicão, no carotenoid was significantly affected by cold storage (p 
> 0.05). This result was an unexpected result, since cv. Prata seems to be more tolerant to low 
temperature than cv. Nanicão, but in relation the carotenoid biosynthesis, the cv. Nanicão was 
not affect by low temperature. Agradecimentos: CNPq (Process 470813/2009-1) for financial 
support and FAPESP (Process 2009/14958-6) for the scholarship.
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DESENVOLVIMENTO E EMPREGO ONLINE MISPE-LC-TOFMS 
NA DETERMINAÇÃO DE TRIAZINAS EM AMOSTRAS DE 

MILHO

Felipe Nascimento Andrade, Carlos Eduardo Domingues Nazario, Álvaro José dos 
Santos Neto, Fernando Mauro Lanças

 A partir da metade do século XX, devido ao crescente desenvolvimento na produção agrícola, 
aumentou-se a aplicação de herbicidas nas lavouras, dentre eles as triazinas, que podem 
causar sérios riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Com isso, a busca por técnicas 
simples, de baixo custo como e extração em fase sólida (SPE), tem grande importância 
na química analítica. Outro aspecto desejado no preparo de amostras é a obtenção de uma 
maior seletividade quanto ao sorvente utilizado. Nesse âmbito, merece destaque o conceito 
de tecnologia de impressão química, em especial os polímeros impressos com moléculas 
(MIP, do inglês Molecularly Imprinted Polymers). A síntese do polímero de atrazina foi 
realizada a partir do ácido metacrílico, etilenoglicol dimetacrilato e atrazina em acetonitrila. 
Uma síntese paralela foi realizada em condições idênticas mas sem adição da atrazina de 
maneira a produzir o NIP (non-imprinted polymer). Os polímeros tiveram suas características 
físico-químicas confirmadas por microscopia eletrônica em varredura (MEV), espectroscopia 
vibracional na região do infravermelho (IR) e análise termogravimétrica (TGA). Para a 
otimização do método foi utilizado um planejamento completo 23 associado com matriz de 
Doehlert, a fim de obter as melhores condições do experimento. Com base nos resultados as 
condições ótimas de análise encontradas foram: comprimento da coluna 40 mm, tempo de 
extração 6 horas e vazão de bombeamento bomba A 0,3 mL min-1. As amostras de milho foram 
previamente extraídas com ACN e, em seguida, realizou-se o clean-up on-line com a coluna 
MIP. As recuperações do processo de extração foram 80-110%, demonstrando sorção adequada 
e características seletivas da impressão molecular durante a síntese. Após a otimização da 
metodologia, foram avaliados os parâmetros para a validação do método proposto.
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ESTUDO DA DEGRADAÇÃO FORÇADA DO HORMÔNIO 
ESTRONA UTILISANDO LC-ESI-QTOF/MS

Luis Felipe Rodríguez Cabal, Daiane Cristina Marqui, Maura Roquete Amparo, Lucas 
Sponton, Fernando Mauro Lanças, Álvaro José dos Santos Neto

Alguns compostos orgânicos denominados interferentes endócrinos estão sendo encontrados 
em águas superficiais e têm chamando a atenção da comunidade científica. Nessa classe 
de compostos, destaca-se a Estrona (E1), um tipo de hormônio responsável por algumas 
características secundárias femininas como o controle da ovulação. A principal fonte de 
contaminação por estrona é o esgoto doméstico, sendo que grande quantidade do hormônio é 
excretada diariamente pela urina e em menor proporção pelas fezes. Apesar de a estrona ter 
meia vida curta, ela é continuamente lançada no ambiente o que lhe concede um caráter de 
persistência. Além disso, a remoção da estrona por meio dos processos de tratamento de esgoto 
é considerada incompleta. A elevada atividade estrogênica da estrona pode representar sérios 
riscos, mesmo em níveis de traço (ng L-1). Preliminarmente à prospecção ambiental de produtos 
de degradação, nesse trabalho foi desenvolvido um estudo do comportamento da degradação 
forçada de estrona em várias condições de estresse sugeridas pela ANVISA, utilizando LC-
ESI-QToF/MS nos modos MS e MS/MS como o método de análise. A degradação ácida foi 
feita em solução de HCl 0,4 M a 70°C durante 24 horas, e a degradação em meio oxidante 
foi realizada em solução 3% de H2O2 a 70 °C durante 24 horas, em que foi utilizada uma 
concentração de estrona de 50 mg/L. Os produtos da degradação foram estudados em diferentes 
condições de LC-MS e LC-MS/MS, além disso a separação cromatográfica foi feita por HPLC 
em fase reversa e utilizando o modo autoMSMS para aquisição dos dados. Os resultados das 
análises feitas por LC-MS/MS mostraram a formação de possíveis produtos de degradação da 
estrona, para as duas condições estudadas. 
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RAPID AND SENSITIVE METHOD FOR THE DETERMINATION 
OF GIBBERELLIC ACID IN RICE BY MODIFIED QUECHERS 

AND UPLC-MS/MS

Janice de Fátima Facco, Samile Martel, Débora Orso, Manoel Leonardo Martins, 
Osmar Damian Prestes, Martha Adaime, Renato Zanella

Phytohormones are important regulators produced by plants, and they play a crucial role 
at different stages of plant development, such as growth, differentiation, metabolism and 
morphogenesis. Phytohormones are present and active in low concentration in plant tissues. 
Usually, phytohormones are grouped into several classes, such as auxins, cytokinins, abscisic 
acid (ABA), gibberellins, ethylene, epibassinolide, etc. Because the concentration of hormones 
is very low, and many phytohormones exist in several forms with different side groups, the 
determination of plant hormone concentration is extremely difficult. It is important to choose an 
assay that can detect minimal amounts.1 The present work reports a sensitive and rapid method 
to quantify gibberellic acid from rice samples using ultra-performance liquid chromatography 
mass spectrometry (UPLC-MS/MS) with multiple reaction monitoring (MRM). Extraction 
was performed applying modified quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe (QuEChERS) 
method. Rice samples were hydrated (1:1, w/w) with water prior to extraction. 10 g slurry was 
shaken with 10 mL acetonitrile containing acetic acid in the presence of magnesium sulfate, 
sodium chloride and citrate salts. In this approach the clean-up step was not necessary. UPLC–
MS/MS conditions including composition of mobile phases and mass spectrometry (MS) 
parameters were evaluated to achieve the highest sensitivity in MS detection. The obtained 
calibration curve showed linearity in the concentration range between 0.05 and 20 µg L-1. 
Different fortification levels (5, 10 and 20 μg kg-1) were evaluated. The optimized method 
allowed recoveries from 70 and 79% with relative standard deviation (RSD) values < 6%. 
Lowers limit of detection (0.1 μg kg-1) and limit of quantification (0.5 μg kg-1) were achieved. 
The results demonstrated that the developed UPLC–MS/MS and QuEChERS extraction 
method is highly effective for analyzing trace amounts of gibberellic acid in rice samples.

1. Shi X. et al., J. Agric. Food Chem. 2012, 60, 60−65.Agradecimentos: CNPq, CAPES, FINEP
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DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES IN WATER 
SAMPLE BY SPE AND HPLC-DAD

Fábio Da Silva De Matos, Daniela Do Amaral Friggi, Débora Orso, Manoel Leonardo 
Martins, Martha Bohrer Adaime, Renato Zanella

The intensive use of pesticides have been increased the concern of professionals in various 
sectors over the high potential risk of these substances to environment and humans. In this 
context, the drinking water can be an important form of exposure. This work presents data 
obtained in the development of a method to determine herbicides (clomazone, imazethapyr 
and propanil) and fungicide (tebuconazole) in water samples. The solid phase extraction (SPE) 
was used for extraction of pesticides from water samples, followed by their determination by 
High Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detection (HPLC-DAD). For 
the sample preparation SPE cartridges with Strata-X were conditioned with 3 mL of HPLC 
grade methanol, 3 mL of purified water and 3 mL of water acidified to pH 2.5. After that 250 
mL of water sample was percolated, 3 mL of purified water was passed through the cartridge 
to remove interfering substances and allowed to dry for 20 min in the manifold under vacuum. 
The elution of analyte from the cartridge was done with acetonitrile for the determination 
by HPLC-DAD. The instrument response was linear for all pesticides analyzed in the range 
2.0 to 10 mg L-1 with a coefficient of determination (r2)> 0.99. The method evaluation 
was performed with fortified blank water samples at 20, 40 and 60.0 µg L-1. The obtained 
recoveries values were suitable for the fortification levels studied, which were between 70 and 
120% with RSD below 20%. The concentration with SPE was adequate for the determination 
of different chemical classes of pesticide in water. 
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LC-Q-TOF MS AND QUECHERS METHOD FOR PESTICIDE 
MULTIRESIDUE DETERMINATION IN FRUITS

Juliana Scariot Munaretto, Mariela De Souza Viera, Celso Blatt, Manoel Leonardo 
Martins, Martha Bohrer Adaime, Renato Zanella

The monitoring of pesticides in food is very important to assess compliance with maximum 
residue limits (MRLs) established in current legislations [1]. Therefore, it is necessary to 
develop analytical methods more and more sensitive and selective for the quantification of 
pesticide residues. The use of instruments as the LC-Q-TOF MS (Liquid Chromatography 
coupled to Mass Spectrometry with Quadrupole – Time of Flight) shows advantages, because 
it combines high resolution and high mass accuracy [2]. Thus, the goal of this work was to 
develop a method for pesticide multiresidue determination in apple, pear and grape employing 
modified QuEChERS method for sample preparation and LC-Q-TOF MS, in the full scan 
mode. The three matrices were extracted using acetonitrile acidified with 1% of acetic acid 
and for the partition step it was used anhydrous magnesium sulfate (MgSO4) and anhydrous 
sodium acetate. The extract clean-up was performed with MgSO4 and PSA, followed by the 
dilution 1:1 (v/v) in the mobile phase and chromatographic analysis in an LC-Q-TOF MS model 
6530, from Agilent. The mobile phase was methanol and water/methanol 98:2 (v/v), both with 
addiction of 0.1% of formic acid and 5 mmol L-1 of ammonium formate. The column was a 
Zorbax Eclipse Plus C18 of 100x2.1 mm; 1.8 µm, with electrospray ionization (ESI) in the 
positive mode. It was applied a range of 100 to 1000 m/z and 2 GHz of acquisition rate. The 
validation procedure was evaluated through the recovery percentage at the concentrations 10, 
40 and 100 µg kg-1, and recovery values between 70 and 120% were obtained for 106 pesticides 
with RSD ≤19.8%. The mass accuracy error found was 19.7 ppm and this value, although high, 
was accepted due to the use of certified standards for the analytes confirmation. Determination 
coefficients (r2) ≥ 0.99 demonstrated good linearity of the analytes in the concentration range 
between 1 and 100 µg L-1. In this way it is possible to conclude that the proposed method 
showed to be adequate for the quantification of pesticide residues in apple, pear and grape 
by LC-Q-TOF MS. This detection system indicated great benefit, because the good sensibility 
allowed the multiresidue determination of a wide quantity of analytes in a short time. Linearity 
obtained in this method was adequate to determinate concentrations levels according to MRLs 
established for the studied pesticides. 

[1] Gómez, M. J. et al. Journal of Chromatography A, 2010, 1217, 7038. 
[2] García-Reyes, J. F. et al. Trends in Analytical Chemistry, 2007, 26, 828.
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EVALUATION OF THE DATA PROCESSING IN THE SCREENING 
OF PESTICIDE RESIDUES IN FRUITS BY LC-Q-TOF MS

Manoel Leonardo Martins, Juliana Scariot Munaretto, Mariela de Souza Viera, Celso 
Blatt, Osmar Damian Prestes, Martha Bohrer Adaime, Renato Zanella

The unambiguous identification of pesticide residues in foods has been facilitated by 
the development of new techniques for ultra-fast chromatographic separations and high 
resolution mass spectrometric (HRMS) or tandem (MS/MS) detection techniques which 
confer a greater degree of confidence in the identification of analytes in complex matrices. 
In this context, the use of time of flight mass spectrometers (TOF) has been increased, and 
an important characteristic of this type of equipment is the use of deconvolution algorithms 
for identification of compounds present in the samples [1]. This study aimed to evaluate the 
automatic identification of compounds in extracts of apple, pear and grapes after the addition 
of a known mixture of pesticides and determination by LC-Q-TOF MS. The samples were 
prepared by the QuEChERS acetate method. The extracts were spiked with a mixture of 205 
compounds at concentrations 0.02, 0.05 and 0.20 mg kg-1 and analyzed by LC-(ESI+)-Q-TOF 
MS (Agilent 6530) at mass range from 100 to 1000 m /z, resolution of 10,000, using a column 
Zorbax Eclipse Plus C18 (2.1 x 100 mm, 1.8 µm) with a 15 min gradient of the mobile phases 
methanol and water/methanol 98:2 (v/v) containing 0.1% HCOOH and 5 mmol L-1 NH4COOH 
in both. The automatic processing to identify the peaks in the chromatogram was compared 
with a user made library, employing a mass error tolerance of 10 ppm, which generated an 
index of 110 compounds identified correctly, when compared to a quantitative method, but 
25% of false positive and 5% of false negatives were found, meanwhile 47 compounds gave 
no signal in the mode of operation employed. With a mass error tolerance of 5 ppm, 12% 
of false positives and 14% of false negatives were obtained. This results show that LC-Q-
TOF MS is a powerful tool in the qualitative detection of pesticides in foods, but the use of 
tools for automatic identification shall be used with care, because an inadequate selection of 
search parameters may lead to obtain erroneous results, and the false-negative cause particular 
concern, considering the use of the Q-TOF LC-MS analysis of the initial screening for further 
confirmation by more selective techniques. However, considering the diversity of pesticides 
in use in modern agriculture [2] the use of this approach is very useful for fast evaluation 
of the degree of contamination of samples either directly or as initial screening for further 
quantification. 

[1] Malato, O. et al., J. Chromatogr A 1218 (2011) 7615-7626.  
[2] Walorczyk, S. J. Chromatogr. A 1208:(2008) 202-214. 
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MULTIRESIDUE ANALYSIS OF PESTICIDES IN WHOLE GRAINS 
USING MODIFIED QUECHERS METHOD AND UPLC-MS/MS

Osmar Damian Prestes, Janice Facco, Manoel Leonardo Martins, Martha Bohrer 
Adaime, Renato Zanella

The analysis of undesirable contaminants in various foods is nowadays a problem of primary 
concern for quality control laboratories due to human and animal health risks associated with 
the toxic action of these substances. In this work the QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, 
rugged, and safe) sample preparation method was modified to apply for the determination 
multiresidue of 80 pesticides in various whole grain matrices (oat, linseed, pearl barley, 
sesame, quinoa and amaranth). The sample preparation method consists of shaking 10 g slurry 
sample in 10 mL of 1:1 (v/v) water/acetonitrile to provide simultaneous matrix swelling and 
analyte extraction. Then, salt mixture containing 4 g MgSO4 and 1.7 g CH3COONa was added 
to the extract to induce phase separation and force the pesticides into the upper acetonitrile 
layer. After a centrifugation step, 1 mL aliquot of extract was subsequently cleaned up using 
dispersive solid phase extraction with 25 mg of PSA, 125 mg of C18, and 150 mg of MgSO4. Ultra 
performance liquid chromatography coupled to triple-quadrupole tandem mass spectrometry 
(UPLC-MS/MS) was employed for the analysis of the pesticides. The chromatographic run 
time was of 10 min per sample. The quantitation of individual pesticides was based on matrix-
matched calibration curves with r2 > 0.99 for the 80 pesticides selected. Using QuEChERS, 
the mean recoveries ranged between 70 and 120.0%, with RSD < 20%, for the majority of 
the tested pesticides. Low limit of detection (2.0 µg kg-1) and quantification (5.0 µg kg-1) 
were achieved with QuEChERS method. This work has demonstrated that UPLC–MS/MS can 
be a powerful tool for comprehensive multiresidue quantification of pesticides belonging to 
various chemical classes in complex matrices such as whole grains.
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DEVELOPMENT OF A MULTIRESIDUE LC-MS/MS METHOD 
FOR THE DETERMINATION OF PESTICIDE IN TEXTURED SOY 

PROTEIN

Giovana Ferronato, Filipe Fagan Donato, Juliana Scariot Munaretto, Manoel Leonardo 
Martins, Martha Bohrer Adaime, Renato Zanella

Soy is the Brazilian culture which increased more in the last three decades and corresponds 
to 49% of the grain planted area in the country [1]. According to the Food and Agriculture 
Organization (FAO), about 25% of all pesticides used in Brazil are applied to this culture 
[2]. The textured soy protein (TSP) is a derivative obtained by industrial processes and it is 
gaining importance. Although industrial production use organic solvents which can remove 
some of the chemicals that are possibly adhered to the soybean, it is necessary to measure the 
amounts of compounds which may still be present in the TSP. Thus, a method for extraction 
and quantification of multiresidue pesticides in textured soy protein was developed. The 
determination was performed by High Performance Liquid Chromatography coupled to tandem 
Mass Spectrometry (LC-MS/MS) and the extraction was based on the QuEChERS method, 
using acidified acetonitrile and salts for the partition step, followed by centrifugation. The 
extract was submitted to a clean-up procedure by Dispersive Solid Phase Extraction (D-SPE) 
and centrifugation. The final extract was diluted in mobile phase and analyzed by LC-MS/MS 
using electrospray ionization (ESI). Separation of the pesticides was performed using a column 
Pursuit XRS Ultra C18 100x2.0 mm, 2.8 µm. For most compounds the instrument response 
was linear in the range from 2 to 200 µg L-1, with r2 ≥ 0.99. The recovery of the analytes in 
the three spike levels remained between 70 and 120%, with RSD ≤20%. The method limits 
of detection (LOD) and quantification (LOQ) were between 2.4 and 12, and between 8 and 
40 µg kg-1, respectively. The proposed method is sensitive and selective and is suitable for 
multiresidue determination of pesticides in textured soy protein. 

[1] http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/soja. Assessed in August 2012. 
[2] http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/. Assessed in August 2012. 
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PETROLEOMICS BY ESI FT-ICR MS: MONITORING OF THE 
THERMAL EVOLUTION OF PETROLEUM

Eduardo M. Schmidt, Boniek G.Vaz, Yuri E. Corilo, Clécio F. Klitzke, Maíra Faciotti, 
Vanessa G Santos, Heliara D. L. Nacimento, Marcos A. Pudenzi, Rosana C. L. Pereira, 

Wagner L. Bastos, Eugênio V. Santos Neto, Erica T. de Morais, José R. Cerqueira, 
Marcos N. Eberlin

Introduction: Thermal evolution is an important parameter for understanding petroleum 
maturation in the sedimentary region. It consists of the advancing transformation within 
the kerogen and petroleum. Thermal evolution can be monitored by a series of geochemical 
indicators, known as thermal maturation parameters. Despite the accuracy of information 
provided by the ESI (-) FT-ICR MS on the analysis of petroleum samples with different degrees 
of thermal evolution, there is a lack of studies to correlate the various classes and series of 
compounds for use as indicators of petroleum thermal evolution that could be extended to the 
larger universe of different types of oils. New approaches are pointing to the specific use of 
thousands of compounds detected and identified by ESI FT-ICR MS. Materials and Method: 
To investigate further this possibility, samples of petroleum (2 mg) were dissolved in 1 mL of 
toluene. A volume of 0.5 mL of this solution was transferred to a vial of 1 mL and diluted with 
0.5 mL of methanol containing 0.1% ammonium hydroxide for analysis in the negative ion 
mode in a LTQ FT Ultra mass spectrometer (ThermoScientific, Bremen, Germany). Spectra 
were converted to txt using the Xcalibur software 2.0 and analyzed by a homemade software 
for petroleomic data analysis: PetroMS. Results: The experimental data of 50 samples were 
preprocessed using multivariate analysis to remove sources of mathematically undesirable 
variation. The ESI (-) FT-ICR MS spectra clearly show that the distribution of polar compounds 
is influenced by the degree of thermal evolution via the narrowing of the polar compounds 
distribution as a function of thermal evolution with decreased the complexity of ESI FT-ICR 
MS spectra. The decrease of polar components is reflected mainly in the range of m/z 400-
700 Da and can be explained considering the set of chemical reactions which lead to the 
formation of light hydrocarbons, known to be main products of the thermal induced reactions. 
Conclusions:  For the class of carbazoles (N), the ESI (-) FT-ICR MS and too the SIMCA 
(Soft Independent Modeling of Class Analogy) grading method was applied allowing fast and 
reliable ratings on the thermal evolution of the petroleum sample.
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MINERAL, SEMI-SYNTHETIC AND SYNTHETIC MOTOR OIL 
FINGERPRINTING BY ULTRAHIGH RESOLUTION BY ESI-FT-

ICR MS

Eduardo M. Schmidt, Nicolas V. Schwab, Clécio F. Klitzke, Deleon N. Correa, Marcos F. 
Franco, Marcos N. Eberlin

Introduction: Motor oil is used to lubricate the moving parts of internal combustion engines, 
but it also cleans, inhibits corrosion and improves sealing. These properties are directly 
related to their chemical composition. Motor oils are derived from petroleum-based (Mineral) 
and non-petroleum-synthesized chemical compounds (Synthetic). Currently motor oils are 
mainly blended by using base oils composed of hydrocarbons, polyalphaolefins (PAO), and 
polyinternal olefins (Semi-synthetic). We have used ultrahigh resolution mass spectrometry 
fingerprinting to characterize samples of motor oil, aiming to identify the oil source and to 
assess the conformity of the product label with its composition and origin. Methods: Thirteen 
samples of motor oil of four different brands were purchased from the local gas stations; 2 
mg of the samples were dissolved in toluene (1 mL). A volume of 0.5 mL of this solution 
was transferred to a vial and diluted with 0.5 mL of acidified methanol (0.1% formic acid). 
Positive ion mode was used in a LTQ FT Ultra mass spectrometer (Thermo Scientific, Bremen, 
Germany). The ESI conditions were: Spray voltage (3.10 kV), tube lens (140 V), and flow 
rate of 5 μL min-1. Mass spectra were obtained in the range between m/z 100 to 1000. The 
chemometric analysis of data was performed by Principal Component Analysis (PCA) using 
the STATISTICA 7 software. Preliminary data: The ESI(+)-FTMS fingerprints of the samples 
clearly show differences between samples of mineral and synthetic motor oil. Synthetic 
samples must not contain residues of crude oil (polar compounds) according to ANP (National 
Petroleum Agency, Brazil) and API (American Petroleum Institute, USA) specifications. Of 
the five synthetic samples analyzed only two did not contain these residues. For mineral and 
semi-synthetic samples nitrogen compounds were detected (pyridine homologues) in the range 
of m/z 300-700, precluding the differentiation by chemometric methods. ESI(-)-FTMS was 
also performed, but only some additives were detected and no acidic compounds from crude oil 
were observed for the three oil categories. Novel aspect: A direct and effective MS technique 
able to typify mineral, semi-synthetic and synthetic samples of motor oil is presented. 
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USE OF CULTURE MEDIA FINGERPRINTING BY LTQ FT 
ULTRA MS TO PREDICT HUMAN EMBRYONIC IMPLANTATION 

POTENTIAL

Eduardo Morgado Schmidt, Elaine C. Cabral, Sylvia Sanches Cortezzi, Marcello Garcia 
Trevisan, Christina Ramires Ferreira, Edson J. Borges, Marcos Nogueira Eberlin

Embryo selection methods based on morphologic parameters are usually associated with 
the Assisted Reproductive Technologies (ART) routine. However, most studies suggest that 
morphology evaluation is not enough to predict a genetically normal embryo and successful 
implantation. Mass spectrometry (MS) fingerprinting is a global chemical screening approach 
to compare and classify samples based on metabolite patterns, with the ultimate goal to 
identify discriminating ions, usually corresponding to metabolites. MS-fingerprinting uses 
direct sample infusion in the ionization source and usually just sample dilution is performed. 
This case-control study evaluated mass spectrometric (MS) fingerprinting patterns of culture 
media samples used for human embryo culture of patients undergoing intracy to plasmic 
sperm injection (ICSI) with minimal sample preparation and minute-analysis to predict 
embryo implantation potential. Culture medium used for the incubation of 85 embryos from 
38 patients undergoing ICSI was collected after embryo transfer at Day 5. The remaining 
culture media were collected and samples were split into groups according to their implantation 
outcomes. Samples were individually diluted and injected directly to the ESI source coupled 
to aMS. The samples (2 µL) were dissolved in 200 µL of methanol/water 4:1 (v/v) containing 
0.1% ammonium hydroxide for analysis in the negative ion mode. Mass spectra fingerprinting 
were acquired using a 7.2T LTQ FT Ultra-MS equipped with a chip-based direct infusion 
nanoelectrospray ionization source operating in the negative ion mode. There were 6,476 
observed ions in the m/z range of 100 to 1000 after spectral noise reduction. The samples were 
divided into calibration and validation subsets. The preliminary results show that implantation 
success of human embryos can be correlated with specific biochemical profile in their culture 
media. MS-fingerprinting by LTQ FT Ultra-MS is a fast, simple and non-invasive way to 
detect these patterns, which allied to the multivariate statistical model, was able to predict with 
a high confidence the potential of individually embryo implantation. This biochemical profile 
could help the selection of the most viable embryo, improving single embryo transfer and thus 
eliminating the risk and undesirable outcomes of multiple pregnancies.
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HR/AM TARGETED PEPTIDE QUANTITATION ON A HYBRID 
QUADRUPOLE-ORBITRAP MS: A UNIQUE COMBINATION OF 

HIGH SELECTIVITY, SENSITIVITY AND THROUGHPUT

José Felipe Lugão, Yi Zhang, Zhiqi Hao, Markus Kellmann, Andreas Huhmer 

Mass spectrometry has become an essential tool for understanding aspects of biological 
systems such as proteome dynamics and signaling regulation. When coupled with multi-
dimensional liquid chromatography, modern mass spectrometers are capable of identifying 
thousands of peptides and post-translation modifications per hour on a routine basis. Relative 
quantitation enables the identification of candidates displaying biologically interesting 
dynamics on a global scale in the early discovery phase. High-resolution, accurate-mass 
(HR/AM) MS methods provide an attractive alternative for targeted peptide analyses. High 
resolution on an Orbitrap-based mass spectrometer can resolve peptide species differing in 
mass by as little as 5 ppm, providing high selectivity. The combination of accurate mass, 
isotope pattern recognition and elution time provides confident confirmation of targets in 
complex mixtures. In this study, the performance of a newly developed hybrid quadrupole-
Orbitrap mass spectrometer was evaluated for targeted protein quantitation. Using targeted 
SIM, detection limits of low attomole (~10 amol) or high attomole (~100 amol) were achieved 
in low- or high-level complex backgrounds, respectively. The high resolution of 140,000 
and high mass accuracy afforded high selectivity in target detection. The unique feature of 
multiplexed tSIM scan allowed sequential isolation of up to 10 targets within one scan cycle, 
greatly increasing throughput. The HR/AM full scan and MS/MS capability also make the 
hybrid quadrupole-Orbitrap MS well suited for qual/quan workflows. Extensive lists of target 
candidates can be generated through traditional data-dependent acquisition or hypothesis-
driven targeted MS/MS in the early discovery phase. Hundreds, even thousands of target 
candidates can be immediately verified on the same instrument with a msx tSIM strategy over 
large number of samples with virtually no additional method development. This allows the 
efficient identification of most-likely candidates, on which effort can be focused in developing 
more-sensitive and higher-throughput quantitation methods.
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IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF INTACT 
PROTEINS IN COMPLEX MIXTURES USING ONLINE 

FRAGMENTATION ON A NEW ORBITRAP HYBRID MASS 
SPECTROMETER

José Felipe Lugão, Shannon Eliuk, John F. Kellie, David Horn, Neil Kelleher, Vlad 
Zabrouskov 

The ability to fully characterize proteins in their intact forms allows thorough biological 
investigation of the functional importance of changes such as post-translational modifications, 
protein isoforms/sequence variations, and protease cleavages. Characterization of proteins 
at the intact level by nanoLC-MS/MS has long been of interest for mass spectrometrists as 
this technique can provide essential information, often in a non-targeted fashion, regarding 
modification chemistries localized to specific residues. Many of these findings are otherwise 
not easily discernable using standard proteomics practices involving protein digestion, this 
includes the ability to discern protein isoforms, localize combinations of post-translational 
modifications, and determine in vivo protease cleavage sites. The purpose of this work was 
to evaluate the performance of a new Orbitrap hybrid mass spectrometer for the in-depth top 
down analysis of complex intact protein mixtures. The protein identification capabilities of 
the instrument by LC-MS/MS were investigated with the use of a fractionated yeast lysate. 
Identifications were based on accurate, high resolution mass measurements of both the precursor 
and product ions. Improved top resolved down characterization of proteins was evaluated using 
multiple fragmentation techniques including CID, HCD, and ETD. Data were analyzed using 
ProsightPC 2.0. The Orbitrap hybrid mass spectrometer was very successful at identifying 
proteins in a complex mixture using online LC separation. The improved resolution and scan 
speed allowed the accurate identification of proteins with sensitive detection of fragment 
ions in a short period of time. The combination of multiple fragmentation types improved the 
sequence coverage and allowed the localization of post-translational modifications such as 
phosphorylation.
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ORBITRAP MASS SPECTROMETRY WITH RESOLVING 
POWERS ABOVE 500,000 AND 1,000,000 ON A 

CHROMATOGRAPHIC TIME SCALE

José Felipe Lugão, E. Denisov, E. Damoc, A. Makarov, O. Lange 

Typically, an Orbitrap mass spectrometer is expected to provide resolving power of not higher 
than 100,000-200,000 which corresponds to detection time of 1-2 seconds. Recent innovations 
in Orbitrap technology, such as the high-field Orbitrap mass analyzer and advanced signal 
processing method, allowed to accelerate detection by around 3.6-fold. This allows not only 
an accelerated spectral acquisition rate but makes it possible to do the opposite: to use longer 
transients to achieve higher resolving power while still remaining on time scale compatible with 
chromatographic separations. The purpose of this work is to demonstrate ultrahigh resolving 
power on an Orbitrap mass analyzer. 1.5-second and 3-second transients were acquired on a 
pre-selected compact high-field Orbitrap analyzer with advanced signal processing. Software 
was modified to allow transients up to 3 seconds long to be processed using advanced signal 
processing. Peptides, small molecules, and intact proteins were analyzed in infusion mode. 
The instrument was manually tuned and mass-calibrated. Demonstrated resolving powers 
over 5x105 and 106 enable the determination of elemental composition of analytes and the 
identification of some important modifications.
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QUANTIFYING PEPTIDES IN COMPLEX MIXTURES WITH 
HIGH SENSITIVITY AND PRECISION USING A TARGETED 

APPROACH WITH A HYBRID LINEAR ION TRAP-ORBITRAP 
MASS SPECTROMETER

José Felipe Lugão, Reiko Kiyonami, Martin Zeller, Vlad Zabrouskov 

Hybrid ion trap-Orbitrap mass spectrometers are routinely used in discovery-based proteomics 
experiments for both identification and relative quantitation of peptides present in complex 
mixtures. However, application of high-resolution, accurate-mass (HR/AM) mass spectrometry 
to targeted quantitative proteomics tasks has been less explored until recently. For targeted 
HR/AM quantitation, hybrid ion trap-Orbitrap MS offer the same detection advantages as they 
do for the data-dependent peptide discovery. The development of a targeted HR/AM assay 
begins with selecting peptides to serve as quantitative surrogates of the targeted proteins. The 
peptides must be unique and allow highly sensitive analyses. They can be selected based on 
previous discovery data or directly using a priori knowledge/hypotheses of protein/peptide 
presence. The identity and quantitative dynamics of the selected peptides need to be verified 
in the developed HR/AM assay. Due to the complexity of biological samples, in most cases, 
the confirmation of precursor mass and retention time alone are not sufficient for verifying 
the identity of a targeted peptide, even when performing HR/AM MS analysis. To address 
this issue, a targeted HR/AM peptide quantitation workflow was developed that uses HR/
AM selected-ion monitoring (SIM) for quantitation and time-scheduled ion trap MS/MS for 
simultaneous peptide verification. For targeting a large number of peptides in one HPLC-
MS run, multiple SIM scans with 200 amu isolation windows followed by targeted data-
independent CID MS/MS with scheduled time windows were used. The relatively large SIM 
isolation windows resulted in collection and quantitation of all the ions within that window, 
effectively “enriching” those ions while excluding ions outside the mass range of interest. This 
enrichment resulted in a lower limit of quantification in much the same way that selectively 
collecting peptides on a trapping column would. The results of the targeted quantification 
workflow combining HR/AM SIM with simultaneous CID MS/MS will be reported in this 
work. Attention is focused on the detection limits, dynamic range, and the analytical precision 
of the assay.
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RELATIVE QUANTITATION OF TMT-LABELED PROTEOMES – 
FOCUS ON SENSITIVITY AND PRECISION

Viner, R., Scigelova, M., Zeller, M., Oppermann, M., Moehring, T., Zabrouskov, V., 
Araujo, G. D. T., Lugão, J. F.

In quantitative proteomics, many approaches are available to measure relative abundances of 
proteins across two or more different samples. Isobaric tagging methods involving differential 
isotope labeling by chemical tagging are one of the most popular and universally applicable 
approaches. Two amine-reactive versions of isobaric tags are commercially available: Thermo 
Scientific Tandem Mass Tag (TMT)2 reagents and isobaric tags for relative and absolute quantitation 
(iTRAQ®)3 reagents. These tags are suitable for use with any type of complex protein sample. 
Their usefulness for multiplexing, reducing overall experiment time and experimental variance, 
is one of their main attractions. Despite this, both precision and accuracy can be challenging to 
achieve in some circumstances.4 For example, lack of quantitative precision is common for low-
abundance peptide signals. A potentially more damaging problem with isobaric tagging is poor 
accuracy when working with complex peptide mixtures. This can occur for two main reasons: 
• Presence of low m/z chemical interference ions that interfere with the peaks of reporter ions. 
• Co-isolation of interferences during parent ion isolation leading to MS2-generated reporter 
ions derived from several precursors.
Since peptides vary in their fragmentation efficiency, the co-isolated isobaric peptides can 
contribute differently to the reporter ion abundances, i.e. a lower-abundance isobaric precursor 
can generate a more abundant reporter ions, thus distorting their ratio. This is especially 
prominent when isobaric species differ in their charge states. The issue of background ions can 
be addressed by scanning with high resolution. Resolution in excess of 20,000 FWHM at m/z 
130 is often required to resolve reporter ions and isobaric interferences. The issue of co-isolation 
interference has been recently addressed by using a MS3 experiment on an LTQ Orbitrap 
instrument5,6 and by combining a narrow precursor isolation width and fragmentation at the 
apex of the LC peak7. In this note we evaluated the impact of the technological advances of 
hybrid instruments on overall experimental outcome in terms of protein/peptide identification 
and quantitation. The number of peptides and proteins identified with the new Orbitrap Elite™ 
instrument were compared to those produced by a Thermo Scientific LTQ Orbitrap Velos 
hybrid ion trap-Orbitrap MS. In addition, a detailed assessment of the quantitative performance 
of the Orbitrap Elite instrument for the analysis of TMT®-labeled samples was carried out. 
The focus was on assessing the percentage of quantifiable peptides, the quantitative precision, 
and the quantitative accuracy.
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THE USE OF DIRECT INFUSION ELECTROSPRAY IONIZATION 
LOW-RESOLUTION MASS SPECTROMETER ASSOCIATED 

WITH CHEMOMETRIC ANALYSIS FOR EARLY DIAGNOSIS OF 
CANCER

Thais M. G. de Francisco, João C. Gasparetto, Letícia B. Cerqueira, Roberto Pontarolo, 
Francinete Ramos Campos

It is known that cancer promotes characteristic changes in one or more of the metabolites 
found in biofluids and, therefore, the early detection of these metabolites allows for the best 
prognosis and treatment of the disease. Precocious diagnosis can be achieved using various 
metabolomic approaches capable of detecting substances indicative of the progress or status 
of the disease (biomarkers). The aim of this work was to evaluate the use of direct infusion 
electrospray ionization low-resolution mass spectrometer associated with chemometric 
analysis (ESI-DIMS-PCA) for early cancer diagnosis in mice. Ehrlich tumors were induced 
in Balb-C and Swiss mice followed by blood collection at 1, 2, 3, 5, 7 and 10 days post tumor 
induction. Protein precipitation with acetonitrile containing 0.1% trifluoroacetic acid was 
used for the removal of high molecular weight proteins from the blood serum. Data from the 
mass spectra were analyzed by principal component analysis (PCA) with mean-centered pre-
processing. ESI-DIMS-PCA was also used to detect cancer in groups of Swiss mice inoculated 
with sarcoma 180. The method employed was able to detect distinct neoplasms 3 days post 
induction with Ehrlich and S180 tumors. Considering that the survival time observed for 
animals inoculated with Ehrlich and S-180 tumors was > 15 days, cancer detection after only 
three days of the tumor challenge was considered an early diagnosis. Loading plot analysis 
demonstrated that the ions differentiating between the experimental and control groups are 
those with m/z between 500 and 850 Da. HPLC-MS experiments were performed to identify 
the ions highlighted in the loading plots (m/z 518.5, 542.6, 546.5, 758.7, 780.6, 804.6, 808.8, 
828.6, 832. 5 and 856.8). The identification of these metabolites was assessed via tandem 
mass spectrometry experiments (MS/MS), and these data were compared to those described 
in the literature, showing that the ions are related tolysophosphatidylcholines (LPC) and 
phosphatidylcholines (PC), phospholipids widely established as characteristic of cancer 
cells. In addition, partial least-squares analysis demonstrated that ESI-DIMS-PCA is capable 
of determining unknown samples in different stages of cancer development. Compared to 
the methods for cancer detection described in the literature, the use of a low-resolution mass 
spectrometer with chemometric analysis may be a simple, low cost and robust alternative for 
detecting cancer in the early stages.
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ANÁLISE DE BENZENO, TOLUENO, ETILBENZENO E 
ISÔMEROS DE XILENO POR HS-CG-EM EM ÁGUA POTÁVEL E 

DE CONSUMO HUMANO NA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO

Jander Roberto Mello Maciel, Robson Roney Bernardo

Os compostos orgânicos voláteis monoaromáticos tais como benzeno, tolueno, etilbenzeno 
e isômeros de xileno (BTEX’s), estão entre os principais contaminantes das águas por 
fontes antropogênicas. Esses contaminantes em baixas concentrações podem desenvolver 
efeitos toxicológicos carcinogênicos, mutagênicos e teratogênicos. O objetivo deste trabalho 
foi analisar a presença desses compostos em água potável e de consumo humano no período 
de dezembro de 2011 a março de 2012 na capital do Rio de Janeiro, verificando se as amostras 
atendem a regulamentação nacional, e comparar os valores máximos permitidos das normas 
internacionais. As cinquenta amostras analisadas não são abrangentes de toda a capital, porém 
foram coletadas conforme o programa de coletas das empresas que adquiriram o serviço de 
análise. A técnica analítica aplicada foi de HS-CG-EM, que demonstra o advento da tecnologia 
para a química analítica atual, na detecção de baixos níveis de concentração, que auxilia nos 
estudos de toxicologia humana e ambiental. Técnicas preparativas de headspace (HS) e purge 
and trap (PAT) combinada com a técnica analítica de cromatografia gasosa de alta resolução 
acoplada ao detector de espectrometria de massas (CG/MS) é usualmente aplicada na análise 
de compostos orgânicos voláteis (VOC’s) em diversos tipos de água e outras matrizes 
ambientais tais como solo, sedimento e ar. Devido aos baixos níveis de concentração dos 
VOC’s encontrados em amostras de água, o primeiro passo deve ser a pré-concentração (de 
ng/L para µg/L) dos analitos necessária para detecção e quantificação do método. Nos pontos 
amostrados, foram obtidos resultados abaixo dos valores máximos permitidos estabelecidos 
pelas normas. Comparando os parâmetros internacionais, o Canadá demonstrou maior rigor 
quanto ao tolueno e ao etilbenzeno. O Brasil, Canadá e os Estados Unidos apresentaram os 
mesmos valores máximos permitidos para benzeno, demonstrando preocupações toxicológicas 
semelhantes para este parâmetro. A Nicarágua não apresenta valor máximo permitido (VMP) 
para benzeno, e os Estados Unidos demonstram maior valor permitido para o tolueno e o 
menor VMP para a soma dos isômeros de xileno. Houve a predominância nas amostras 
do tolueno e do benzeno devido ao efeito de co-solvência e às interações intermoleculares 
fracas, que caracterizam os baixos pontos de ebulição dos compostos analisados, como 
as forças de Van der Waals. Devido ao alto nível de toxicidade e aspectos de absorção do 
organismo humano pelos BTEX’s, menores limites máximos permitidos devem ser estudados 
e propostos. Os valores de concentração encontrados para todos os compostos foram sempre 
inferiores aos valores máximos permitidos da Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. O 
Brasil demonstra a revisão da legislação de potabilidade mais atual do que os demais países 
citados. O monitoramento contínuo e a ação fiscalizadora das agências estaduais e do governo 
federal são extremamente importantes para garantir a integridade da distribuição da água e a 
saúde dos consumidores.
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ESTUDO DAS VARIÁVEIS QUE INFLUÊNCIAM A 
ESTABILIDADE DO CARBAMATO DE ETILA EM MEIO 

ETANOLICO NA ANALISE DE CACHAÇA

Euliane C. C. de Jesus, Guilherme P. Patrício, Erika C. B. Oliveira, Priscilla R. Antônio, 
Eliane P. Jung

O carbamato de etila (CE) é um composto potencialmente carcinogênico e considerado pela 
legislação um contaminante orgânico em cachaças. A formação do CE ocorre durante e após 
a destilação. Os fatores que influenciam a formação do CE são: pH, luz, conteúdo de etanol, 
temperatura, proximidade de grupos carbonilas em moléculas orgânicas e concentração de 
cobre II. Trabalhos citam como padrão interno os compostos: carbamato de etila deuterado, 
carbamato de propila e carbamato de metila. O uso do carbamato de propila (CP) como padrão 
interno não é recomendado por alguns autores, pois, trabalhos preliminares indicam sua 
possível trans-esterificação em meio etanolico. Neste trabalho foram avaliadas as variáveis 
de influência no sistema de determinação do CE por CG EM (HP, 6890, modo SIM 62 m/z) 
através do planejamento Doehlert e avaliando o CP e a sua possível decomposição durante 
o método de determinação. Foram estudadas como variáveis do sistema a temperatura (ºC), 
concentração de etanol ([EtOH]) e o tempo (h). Os reagentes utilizados foram: CE (Acros 
Organics) e CP (Sigma Aldrich), com purezas de 97% e 98%, respectivamente. Água 
(Milli-Q); etanol (Merck) As condições cromatográficas foram: coluna capilar DB-FFAP (60 
m; 250 m; 0,5 m); gás de arraste hélio, fluxo de 1,5 ml min-1; temperaturas do injetor 
e detector foram 230ºC; programação térmica do forno foi: 90°C (2min); 10°C min-1 até 
150°C; 40ºC min-1 até 230ºC(10min); razão de split: 1:5 (volume de 1 L). Empregou-se 
um banho termostatico (Temp Therm) para manter a temperatura dos experimentos. Foram 
realizados doze experimentos mais a triplicata do ponto central. Os resultados foram inseridas 
no programa Statistica 10, obtendo resposta área de pico do CE, CP e simultaneamente para os 
dois (CExCP). As variáveis analisadas não demonstraram influência significativa para 95% de 
confiança na determinação de CE em meio etanolico, o mesmo comportamento é observado 
para o CP. Considerando a função de desejabilidade observamos que as melhores condições 
para (ºC) em 30ºC, [EtOH] em 40% e (h) em 4h. O CE e CP demonstraram ser estáveis em 
meio de etanol/água 40% (v/v) por um período de 4h sem perda significativa de 95% de 
confiança, podendo ser empregados sem prejuízo dos dados.
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CONTEÚDO DE MINERAIS E RAZÃO ISOTÓPICA DE 
CARBONO EM VINHOS FORTIFICADOS BRASILEIROS E SUA 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A ORIGEM GEOGRÁFICA

Stefany Grützmann Arcari, Jean Pierre Rosier, Eduardo Sidinei Chaves, Regina 
Vanderlinde, Marilde T. Bordignon-Luiz

Composição mineral e razão isotópica de carbono são importantes para a caracterização 
e diferenciação de vinhos fortificados. A primeira fornece informações sobre origem e 
autenticidade, resultante de fatores ligados à produção da uva e à elaboração do vinho. A 
segunda é usada para determinar a presença de compostos derivados da cana-de-açúcar nos 
vinhos ou para indicar a origem geográfica. Amostras de vinhos fortificados brancos e tintos 
produzidas em três regiões vitivinícolas do Brasil foram analisadas para determinação da 
composição dos minerais Al, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Cd, Tl, Zn, Na, K, Ca, Mg e enumeração 
da razão de isótopos estáveis de carbono. Os metais foram analisados por espectrometria 
de massas com plasma indutivamente acoplado e eletroforese capilar de zona e os isótopos 
estáveis de carbono por espectrometria de massa para razões isotópicas. Os resultados das 
análises foram combinados com métodos de estatística multivariada para interpretação dos 
dados. As determinações analíticas evidenciaram diferenças entre as amostras de vinhos 
fortificados produzidas em diferentes regiões do Brasil: vinhos da região da Serra Gaúcha 
caracterizaram-se por maior conteúdo de alumínio, ferro, cobre, chumbo, níquel, zinco, 
cádmio, tálio, potássio, cálcio, magnésio e sódio; vinhos do Planalto Catarinense destacaram-se 
quanto ao maior conteúdo de cobalto e manganês e razão isotópica de carbono mais negativa; 
vinhos da Região Carbonífera apresentaram o maior valor de razão isotópica de carbono. 
A Análise Discriminante Canônica promoveu a separação das amostras de acordo com a 
região vitivinícola de proveniência, apresentando valores significativos para as distâncias de 
Mahalanobis entre os grupos avaliados (p < 0,0001).
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A PRELIMINARY IN VITRO METABOLISM STUDY OF AMYRINS 
EMPLOYING RAT LIVER MICROSOMAL FRACTION AND 

ANALYSIS BY GC-MS

Fernanda de Lima Moreira, Ivanildes Vasconcelos Rodrigues, Anderson Rodrigo 
Moraes de Oliveira

Plant-derived triterpenoids, as α- and β- amyrin, are known to have a wide spectrum of 
pharmacological activity such as: anti-inflammatory, gastroprotective and liver-protective 
effects. Up to now, the metabolism for α- and β- amyrin has not been studied. So, due to the 
considerable importance of the amyrins and the possibility to become a new drug, the aim of 
this study was to perform a preliminary in vitro metabolism study of amyrins and analysis by 
CG-MS. The CG-MS analysis was performed with a RTX 5 capillary column, film thickness 
0.25 µm, length 30.0 m and diameter 0.25 mm. The initial oven temperature was 180 ◦C, 
and increased to 290 ◦C at a rate of 30 ◦C min −1. The helium flow rate was 1.0 ml min −1. The 
interface and ion source temperatures were 290 and 250 ◦C, respectively. At the beginning, 
the mass spectrometer was operated in the scan mode to obtain the mass spectra of α-amyrin, 
β-amyrin and 5-α-cholestane (internal standard). The major ions were identified, so the selected-
ion monitoring (SIM) mode was then applied. The monitored ions were (m/z): 203, 218 and 
426 for both α-and β-amyrins and 217, 357 and 372 for 5-α-cholestane. The preliminary in 
vitro metabolism was performed in physiological pH using rat liver microsomal fraction and 
NADPH as cofactor. The temperature used in the incubation was 37ºC. The metabolism was 
evaluated measuring the rate of disappearance of amyrin peaks.The metabolism rate was 
performed in linear conditions of incubation time and microsomal protein concentration. 
Initially, the microsomal protein concentration was varied from 0.1 to 5.0 mg protein (n = 
3). The linearity was obtained only in the range of 0.1–1.5 mg protein. The incubation time 
was varied from 0 to 180 min (n=3) and showed linearity in the range of 0-60 min. In the 
incubation time and protein concentration linear range, the consume f the substrate (amyrins) 
was about 35%. After these preliminary studies the method was validated by evaluating 
linearity, recovery, precision, accuracy and limit of quantitation. The results obtained in the 
validation step were all in agreement with the literature guidelines. The developed method will 
be applied on to determine the Michaelis-Menten parameters (Km and Vmax).

Agradecimentos: FAPESP, CAPES



124 | Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV

| C124 |
02 de Outubro (3a feira) 

Cromatogra�a – Espectrometria de Massas
MS(MS) | GC-MS(MS) | LC-MS(MS)

INFLUENCE OF THE MATRIX IN THE DETERMINATION OF 
PERSISTENT PESTICIDES IN TOMATO SAMPLES, USING 

QUECHERS AND GC / MS

Ana María Dominguez, Francisco Cereceda-Balic, Fabián Placencia, Ximena Fadic 
Ruiz 

One of the major problems in fruits and vegetables pesticides determination is the matrix 
compounds interference. The purpose of this research is to implement the QuEChERS 
technique for the extraction of pesticides, which were identified by GC/MS, using the 
new single quadrupole, Perkin Elmer SQ680. For our scope, tomato was chosen as study 
vegetable matrix, because it is a high consumption vegetable in Chile; being the Valparaíso 
the region responsible for the 12% of national production of fresh tomatoes. Previous to 
the QuEChERS technique implementation, the chromatography was optimized, evaluating 
instrumental parameters like: injector, inlet and source work temperatures, and carrier gas 
flow (He). 1µL of sample solutions were injected, in triplicate, for eight pesticides: paraquat, 
trifluralin, dimethoate, simazine, carbaryl, DDT, DDE and permethrin, using a column Elite-
5ms (30x0.25x0.25). Optimal working conditions determined were: source temperature 
150°C, inlet 200°C, injector 200ºC, flow 1 mL/min. The electron energy was 70 eV and the 
selective ion monitoring mode was chosen for quantification purpose, using three m/z ions 
fragments for each pesticide. Paraquat was very instable with temperature, while carbaryl was 
degradated to 1-naphthol by temperature. DDE and DDT are prohibited in Chile since 1980’s, 
but it is still possible to find traces of DDE residues in some fruits and vegetables, because 
it is the principal degradation product of DDT and probably soils can still storage traces of 
it. The influence of the tomato matrix on the pesticides (DDT, DDE, trifluralin, simazine and 
permethrin) detection was studied, for this purpose three calibration curves were prepared 
for: acetonitrile (1); tomato matrix obtained by QuEChERS, or matrix match calibration 
method (2); and spiking organic tomato pulp (3). The statistic study between the slopes of 
these three calibration methods demonstrated that the tomato matrix have a positive influence 
on the pesticides chromatography response, but this influence is pesticide depending. The 
instrumental, (LOD=3*Sblank/slope; LOQ=10*Sblank/slope), LOD obtaining with matrix match 
calibration method were 1.8; 0.6; 11.5; 1.1 and 1.0 ppb; and the LOQ 6.0; 2.0; 38.3; 3.8; 3.4 
and 2.0 ppb, respectively. 
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EVALUATION OF THE ESSENTIAL OIL OF NUTMEG RADIATED 
BY GC-GC/MS AND ITS ANTINOCICEPTIVE ACTIVITY

Marcelo Carneiro dos Santos, Stefânia Priscilla de Souza, Keila dos Santos Cople Lima, 
Antonio Luís dos Santos Lima

The nutmeg, Myristica fragans Houtt. (Myristicaceae), is a native plant of volcanic islands in 
the Moluccas and Western culture was introduced during the twelfth century. This species is 
a tropical evergreen tree, robust and typical aroma. Inside the fruit, the seed thick, nutmeg, 
is coated with a kind of interlaced structure and red, the mace. In the essential oil of seed 
of nutmeg, some components that are metabolic precursors of compounds of type (MDA 
Metilenedioxianfetamina) were identified. Among this substances, there are myristicin, the 
elemicida and isosafrole. In this context, we used the process of gamma radiation in order 
to investigate the effect of it on the composition of the volatiles, mainly of the type in MDA 
nutmeg. The M. fragans was acquired in a retail market of Rio de Janeiro. In this work we 
analyzed the essential oil by GC-GC/MS using the MDGC technique. The essential oil 
extraction was carried out by steam distillation, using the modified Clavenger apparatus. The 
samples were irradiated in a research irradiator with cesium-137 source, at doses of 1.0, 3.0 
and 5.0 kGy with dose rate 1.8 kGy / h. The Shimadzu MDGC system consisted of two GC-
2010 gas chromatographs (defined as GC 1 and GC 2), an MS-QP2010 quadrupole mass 
spectrometer. The MDGC transfer device, located in GC 1, is connected to an advanced 
pressure control (APC) unit which supplies carrier gas (He), at constant pressure. In the first 
GC was used an HP-FFAP 25m x 0,20 mm i.d. x 0,33 µm (Agilent) and the second GC a Rtx-
5MS 30m x 0,25mm i.d. x 0,25µm (Restek) as columns. Mass Ion source: 250°C; interface 
temp: 250°C, interval scan: 40-400 m/z; scan speed: 2000 amu/s. The essential oil is composed 
of monoterpenes and sesquiterpenes and the sabinene the major compound. To evaluate the 
profile of antinociceptive activity of essential oil components, an in vivo experiment was 
performed in mice, obtaining a positive result. 

Agradecimentos: Capes Pró-Defesa, Fiocruz, CTEx



126 | Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV

| C126 |
02 de Outubro (3a feira) 

Cromatogra�a – Espectrometria de Massas
MS(MS) | GC-MS(MS) | LC-MS(MS)

ANÁLISE DE BIOMARCADORES EM AMOSTRAS DE 
SEDIMENTOS DO ESTUÁRIO DO RIO JAGUARIBE (CEARÁ) 

UTILIZANDO GC-MS

Alessandra E. Tonietto, Giovana A. Bataglion, Luiz Augusto S. Madureira, Rozane V. 
Marins

Biomarcadores geoquímicos são utilizados como uma ferramenta para inferir sobre a 
contribuição da matéria orgânica (MO) em diversos ambientes. O objetivo deste trabalho 
foi quantificar biomarcadores para identificar e quantificar diferenciações da origem da MO 
depositada em sedimentos estuarinos da costa nordeste oriental brasileira. A extração da 
MO a partir das amostras de sedimentos baseou-se no método EPA 3550C modificado. O 
extrato total, composto de hidrocarbonetos alifáticos, alcoóis, esteróis e ácidos graxos, foi 
identificado e suas áreas quantificadas baseadas no tempo de retenção (tr) de padrões através 
dos fragmentos m/z 57 e 97 característicos de alcanos e alcoóis, respectivamente. Os esteróis 
e ácidos graxos foram identificados através do tr de padrões. Foi utilizado um cromatógrafo a 
gás Trace GC Ultra (Thermo Finnigan) acoplado ao espectrômetro de massas Polaris Q, sendo 
a fase estacionária constituída por polidimetilsiloxano e 5% grupos fenila (DB-5). A injeção de 
cada extrato (1 μL) foi realizada manualmente no modo sem divisão de fluxo - splitless. Para 
aquisição e análise dos dados utilizou-se o software “Xcalibur”. A interpretação dos resultados 
obtidos através dos cromatogramas mostrou que nas dez amostras analisadas há predominância 
de alcanos pares, de C28 a C34, e ímpares, de C27 a C31, os quais indicam aporte de MO 
constituinte de parede celular de plantas superiores e bactérias, respectivamente. A distribuição 
dos alcoóis identificados de C14 a C26 representa tanto a contribuição de MO proveniente de 
fontes aquáticas (algas e bactérias), quanto de plantas terrestres. Predominaram os esteróis 
β-sitosterol e estigmasterol, indicativos de plantas terrestres, e colesterol, refletindo o aporte 
de fontes aquáticas. Apenas uma amostra apresentou coprostanol no perfil cromatográfico, 
no entanto o valor encontrado (3,8%) não caracterizou contaminação significativa por esgoto 
doméstico. O perfil cromatográfico para a distribuição dos ácidos graxos apresentou uma 
maior predominância de origem autóctone, através de compostos característicos de micro-
organismos aquáticos, como fitoplâncton e bactérias, evidenciando a presença de aporte 
autóctone nas amostras analisadas.
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E CROMATOGRÁFICA 
DO ÓLEO FIXO DE MAURITIA FLEXUOSA DA FLORESTA 

ESTADUAL DO ANTIMARY

Jefferson Silva, silvia.basso@ac.gov.br, josepint@far.fiocruz.br, deborah@vm.uff.br, Ana 
Claudia F. Amaral

Mauritia flexuosa L. é espécie de palmeira conhecida popularmente como buriti que 
normalmente cresce em áreas inundadas, florestas e savanas. Seu fruto tem uma casca dura, 
vermelha e escamosa que cobre uma polpa macia e oleosa, com variações de cores entre 
o amarelo escuro e o vermelho. O óleo de buriti é rico em ácidos graxos, sendo também 
considerado fonte natural de betacaroteno. Os frutos foram coletados de três indivíduos na 
Floresta Estadual do Antimary (FEA), localizados em Bujari/Ac. A separação das cascas foi 
realizada com o auxilio de um martelo, e as sementes foram secas e em seguida, processadas 
separadamente em uma prensa hidráulica para extração do óleo. As análises físico-químicas 
realizadas dos três lotes foram: índice de acidez (I.A), índice de peróxido (I.P) e índice de 
saponificação (I.S) segundo as normas da AOCS e os métodos da Farmacopéia Brasileira. 
As amostras foram analisadas por cromatografia em fase gasosa acoplada a espectrômetro de 
massas (CG-EM, marca Agillent modelo 6890N) e cromatografia em camada delgada (CCD). 
As amostras foram aplicadas em cromatoplacas de alumínio com gel de sílica 60F254 (Merck) 
com a fase móvel Tolueno: Acetato de etila (9:1). O revelador foi uma mistura de vanilina 
1% em etanol e ácido sulfúrico 5 %. Os resultados das análises físico-químicas apresentaram 
valores menores do que os exigidos pela norma RDC-270 para óleos: (I.A) 2,0 mgKOH/g, 
(I.P) 3,2 meqKOH/kg, (I.S) 193% mgKOH/g. As análises dos cromatogramas obtidos por 
CG-EM mostraram como constituintes principais o ácido palmítico (14,75%) e o ácido oleico 
(64,37%). Esse fato também foi observado na CCD, onde, além das amostras, foram utilizados 
os padrões dos ácidos oleico e palmítico. O alto teor de ácido oleico aumenta a estabilidade 
do óleo extraído diminuindo reações oxidativas. Este é o primeiro relato de análise do óleo de 
buriti coletado a reserva FEA do Acre. Os resultados obtidos revelaram a composição química 
e alta estabilidade do óleo extraído, estando, dessa maneira, dentro dos padrões comerciais 
legais, sendo viável o uso na área de insumos para produção de cosméticos e alimentos.
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ESTABILIDADE DO 2-FURFURILTIOL AVALIADA POR 
CROMATOGRAFIA GASOSA ACOPLADA A ESPECTRÔMETRO 

DE MASSAS (CG-QEM)

Thaís Matsue Uekane, Maria Helena Miguez da Rocha Leão, Claudia M. Rezende

Uma classe importante de compostos voláteis presentes nos alimentos são os aromas que 
contém, em sua estrutura, o elemento enxofre. Em geral, 10 % dos compostos voláteis 
detectados em alimentos e bebidas são compostos sulfurados e seu impacto característico é 
notável nos diferentes produtos, incluindo queijos, peixes, frangos, carnes e cogumelos, e em 
bebidas como vinho, cerveja, café, uísque e algumas outras bebidas alcoólicas1. Os compostos 
sulfurados apresentam, em geral, baixa estabilidade, e são sensíveis a oxidantes, luz ou 
metais, o que leva a perdas significativas desses analitos, tornando sua análise um desafio.2 A 
estabilidade de um analito durante o armazenamento ou análise é importante, uma vez que 
a instabilidade do mesmo pode gerar desvios significativos no resultado final das análises, 
sendo este um parâmetro importante como parte da acreditação de laboratórios analíticos.3 O 
2-furfuriltiol (2-FFT) foi descrito na literatura com odor “torrado, notas de café”, possui baixo 
limite de detecção (threshold) sendo importante para o aroma do café. O objetivo do presente 
trabalho foi avaliar a estabilidade do padrão 2-FFT em solução etanólica armazenado sob três 
condições de temperatura protegidas ou não da luz, por período de 60 dias, utilizando CG-
qEM. Como critério de avaliação para a degradação foi utilizada uma variação de 10 % do 
valor médio da área do padrão no tempo de análise, comparado com a média da área do padrão 
no dia em que foi preparado considerado como tempo zero. Observou-se que as soluções 
armazenadas em freezer apresentaram-se estáveis até o final do período de 60 dias, as soluções 
armazenadas em geladeira apresentaram-se estáveis por período de 24 dias, as armazenadas 
em temperatura ambiente protegidas ou não da luz apresentaram-se estáveis até 8 e 4 dias, 
respectivamente. O bis-2-furfuril disulfeto foi identificado, utilizando a biblioteca do CG-
qEM, como o único produto de degradação do 2-FFT formado durante o período do estudo.

1. Fang, Y.; Qian, M.C. Journal of Chromatography A, 1080: 177–185, 2005. 
2. Jofré, V.P.; Assofa, M.V.; Fanzonea, M.L.; Goicoecheab, H.C.; Martínezb, L.D.; Silva, 
M.F. Analytica Chimica Acta 683: 126–135, 2010. 
3. Croubels, S.; De Baere, S.; De Backer, P. Analytica Chimica Acta 483, 419 – 427, 2003.
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ESTUDO DE BIOMARCADORES DE RESISTÊNCIA EM 
EUCALYPTUS GLOBULUS POR CROMATOGRAFIA GASOSA 

BIDIMENSIONAL ABRANGENTE E ANÁLISE MULTIVARIADA

Leandro Wang Hantao, Helga Gabriela Aleme, Martha Maria Passador, Edson Luiz 
Furtado, Ronei Jesus Poppi, Fabio Augusto

No âmbito da agricultura e das empresas florestais, uma das principais preocupações 
diz respeito à ocorrência de doenças em vivieiros e no campo sendo que a praga, muitas 
vezes, é a responsável por fatores que agregam prejuízo à produção. Nesse sentido, diversas 
metodologias tem sido empregadas no diagnóstico de doenças em plantas. Dentre elas, o uso 
da análise microscópica, ensaios sorológicos e genômicos tem sido amplamente explorados. 
Entretanto, uma limitação desses métodos é a quantidade de material disponível nos estágios 
iniciais da doença – o que compromete seus “limites de detecção”. Nesse contexto, o uso do 
perfil metabólico volátil pode ser uma alternativa bastante interessante e desafiadora para o 
diagnóstico de doenças em plantas. Para obtenção do perfil metabólico volátil foi utilizada 
a combinação entre a microextração em fase sólida (SPME) com a cromatografia gasosa 
bidimensional abrangente acoplada à espectrometria de massas com analisador quadrupolar 
(GC×GC-qMS). Esse método foi aplicado em amostras de Eucalyptus globulus sadias e 
infectadas pelo fungo necrotrófico Teratosphaeria nubilosa. Logo, para correlacionar esses perfis 
com a propriedade de interesse – presença da infecção – foi utilizada a análise discriminante 
pela regressão por mínimos quadrados parciais (PLS-DA). Na etapa de pré-processamento 
foi utilizada a correção ortogonal de sinal (OSC). Para construção do modelo foram avaliados 
parâmetros tais como gráfico de resíduos e de validação cruzada. Um conjunto de validação 
foi utilizado para avaliar o modelo quimiométrico construído. Logo, a metodologia proposta 
foi utilizadacom êxito no diagnóstico de doenças em E. globulus. Nesse trabalho foi proposta 
uma forma diferente para avaliação do gráfico de pesos – os cromatogramas virtuais. Pela 
inspeção desses cromatogramas cerca de 40 biomarcadores de resistência foram identificados. 
A detecção e identificação desses marcadores foi possível devido à maior detectabilidade e 
poder de resolução oferecida pela GC×GC-qMS. Além disso, a atividade biológica desses 
biomarcadores foi estudada.

Agradecimentos: FAPESP, CNPq



130 | Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV

| C130 |
02 de Outubro (3a feira) 

Cromatogra�a – Espectrometria de Massas
MS(MS) | GC-MS(MS) | LC-MS(MS)

ANÁLISE QUALITATIVA DO BIO-ÓLEO OBTIDO DA PIROLISE 
DAS CASCAS DE ACURI (ATTALEA PHALERATA) POR 

CROMATOGRAFIA GASOSA BIDIMENSIONAL ABRANGENTE 
ACOPLADA À ESPECTROMETRIA DE MASSAS POR TEMPO DE 

VÔO

Claudia Andrea Lima Cardoso, Maria Elisabete Machado, Elina Bastos Caramão

As indústrias de alimentos empregam diversas frutas para obtenção de uma ampla gama de 
produtos como doces, sorvetes, e outros preparados, entre estas encontram-se o acuri (Attalea 
phalerata). O destino final de resíduos gerados na industrialização de frutas tem sido objetivo 
de estudos com vistas a reutilização da biomassa gerada. A transformação destas biomassas em 
produtos de maior valor agregado com baixo impacto ambiental incluem processos biológicos 
e/ou produção de calor, e entre estes a pirólise pode ser uma escolha conveniente quando 
se deseja obter bio-óleo. O objetivo deste estudo foi investigar uma rota alternativa para o 
resíduo das cascas do acuri, a fim de avaliar o potencial da utilização da pirólise rápida para 
gerar bio-óleo e a cromatografia gasosa bidimensional abrangente acoplada à espectrometria 
de massas por tempo de vôo (GC×GC/TOFMS) foi empregada para análise qualitativa. 
Amostras de cascas de acuri foram submetidas a pirólise em escala laboratorial. Condições 
experimentais como temperatura final de pirólise e taxa de aquecimento foram testadas. Os 
bio-óleos obtidos foram analisados por GC×GC/TOFMS, utilizando-se o injetor no modo 
split (1:20) e temperaturas do injector, transfer line e fonte de íons a 280 ° C. As colunas 
cromatográficas empregadas foram DB5-MS 30m x 0,25 mm x 0,25 μm na 1D e DB-17ms 
2m x 0,18 x 0,18 μm na 2D. A temperatura do forno foi mantida a 50 ° C durante 5 min e 
submetida a uma taxa de aquecimento de 4 ° C / min até 280 ° C (8 min). A temperatura 
da segunda coluna foi mantida a 10 ° C acima da temperatura da primeira. O período de 
modulação foi de 7 s. O uso de deconvolução espectral e curvas ExcelTM dispersão foram 
ferramentas importantes para a caracterização deste bio-óleo permitindo ao analista visualizar 
a distribuição organizada de compostos no espaço 2D de acordo com suas características 
estruturais. No bio-óleo das cascas foram tentativamente identificados aproximadamente 115 
compostos e classificados como fenóis, álcoois, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, aldeídos, 
cetonas, anidridos e hidrocarbonetos. Os produtos de importância industrial elevada como 
fenóis, cetonas e aldeídos foram encontrados neste bio-óleo.
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DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS NITROGENADOS EM 
ALCATRÃO DE CARVÃO ATRAVÉS DA GC X GC/TOFMS 

UTILIZANDO-SE DOIS CONJUNTOS CONVENCIONAIS DE 
COLUNAS CROMATOGRÁFICAS

Juliana Macedo da Silva, Daniela Dal Molin, Marcelo Vieira Migliorini, Maria 
Elisabete Machado, Maria Silvana Aranda Moraes, Elina Bastos Caramão

A composição química do alcatrão é extremamente rica em compostos aromáticos. Dentre 
esses se destacam os compostos nitrogenados. A importância de se estudar esses compostos 
reside no fato de que são matérias-primas para produção de fármacos, corantes, perfumes, 
entre outros. Praticamente 100% da totalidade dos compostos carbazol e quinolina são 
obtidos a partir do alcatrão de carvão. Neste trabalho, a análise do alcatrão foi realizada por 
GC  GC/TOFMS utilizando-se dois conjuntos convencionais de colunas cromatográficas, 
sendo o conjunto nº 1 formado por DB-5ms (30 m x 0,25 mm x 0,25 m) x DB-17ms 
(1,81 m x 0,18 mm x 0,18 m) e o conjunto nº 2 por OV-5 (60 m x 0,25 mm x 0,10 m) 
x DB-17ms (2,15 m x 0,18 mm x 0,18 m). O carvão utilizado para obtenção do alcatrão 
foi fornecido pela Carbonífera Cambuí (PR). O alcatrão foi obtido a partir da pirólise a 700 
°C com isotérmica de 10 min, taxa de aquecimento de 100 °C min-1 e fluxo de N2 a 1 mL 
min-1. Para a análise do alcatrão foram utilizadas as mesmas condições cromatográficas nos 
dois conjuntos de colunas. A primeira coluna de ambos os conjuntos possui fase estacionária 
apolar, possibilitando uma separação cromatográfica por volatilidade, enquanto que a segunda 
coluna, de fase estacionária de polaridade intermediária, possibilita uma separação por 
volatilidade e, também, por polaridade. Através da análise com o conjunto de colunas nº 1 
foram tentativamente identificados apenas 20 compostos nitrogenados, enquanto que com o 
conjunto nº 2 foram tentativamente identificados 68 compostos nitrogenados, sendo deste total 
11 confirmados através de injeção de padrão analítico. O conjunto nº 2 apresentou melhores 
resultados, pois possibilitou maior resolução cromatográfica, visto que a coluna empregada 
tem uma espessura de filme menor na 1D e, também, o dobro do comprimento de coluna. A 
redução no tamanho da espessura de filme minimiza a altura de prato teórico e o aumento no 
comprimento eleva o número de pratos. A alta capacidade de picos da GC GC/TOFMS 
proporcionou a separação entre compostos neutros (indóis) e básicos (quinolinas) em ambos 
os conjuntos testados sem etapa prévia de fracionamento do alcatrão, tornando a técnica 
vantajosa para a separação desses compostos com o mínimo de tratamento de amostra.
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DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS NITROGENADOS 
AROMÁTICOS POR GC X GC/TOFMS EM ALCATRÃO DE 

CARVÃO OBTIDO PELO PROCESSO DE PIRÓLISE RÁPIDA

Juliana Macedo da Silva, Marcelo Vieira Migliorini, Maria Elisabete Machado, Maria 
Silvana Aranda Moraes, Elina Bastos Caramão

Os compostos nitrogenados são onipresentes em combustíveis fósseis e a sua especiação 
ainda é largamente desconhecida. A composição química do alcatrão é extremamente rica 
em compostos aromáticos, tais como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, fenóis, 
BTEX, bem como hidrocarbonetos alifáticos e polares (compostos oxigenados, nitrogenados 
e sulfurados). Neste trabalho, a obtenção do alcatrão foi realizada através do processo de 
pirólise rápida, que envolve a destilação destrutiva de compostos orgânicos, na ausência de 
ar. Os principais produtos gerados são resíduo sólido carbonáceo (coke ou char), líquidos 
(alcatrão) e gases. Através da análise dos dados obtidos por TGA do carvão proveniente da 
Carbonífera Cambuí (PR), escolheram-se as temperaturas máximas de trabalho para o forno 
de pirólise, que foram de 700 e 900 °C, com tempos de residência de 0 e 10 min, a fim de 
otimizar tal processo. Taxas de aquecimento de 100 °C min-1 e fluxo de N2 a 1 mL min-1 foram 
utilizados em todos os experimentos. As análises do alcatrão foram realizadas por GC  GC/
TOFMS utilizando-se conjunto de colunas DB-5ms (30 m x 0,25 mm x 0,25 m) x DB-
17ms (1,81 m x 0,18 mm x 0,18 m) com período de modulação de 10 s. Os resultados 
demonstram que as melhores condições de pirólise foram obtidas a 700 °C, levando à detecção 
de 15 compostos nitrogenados, quando da condição a 0 min de residência, e 20 compostos 
quando 10 min foram deixados em isotérmica ao final do processo. Portanto, na análise 
do alcatrão obtido pelo processo de conversão térmica a 700 °C por 10 min conseguiu-se 
um maior número de compostos identificados, sendo, desta forma, considerado o melhor 
método dentre os avaliados. Através deste processo foram tentativamente identificados 20 
compostos nitrogenados aromáticos pertencentes às classes dos carbazóis, indóis, piridinas, 
quinolinas, isoquinolinas, benzonitrilas e anilinas. No processo de preparo da amostra não foi 
utilizada nenhuma etapa de fracionamento para separação das frações nitrogenadas básicas e 
neutras. Contudo, foi possível observar a separação, no espaço bidimensional, dos compostos 
pertencentes a essas duas frações. 
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CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSTOS PRESENTES EM 
NAFTA POR CROMATOGRAFIA GASOSA BIDIMENSIONAL 

ABRANGENTE ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASSAS 
POR TEMPO DE VOO

Fernanda S. V. Vieira, Jaciara N.dos S. Araújo, Márcio Rebouças, Mércia D. A. 
Andrade, Jaílson Bitencourt, Maria Elisabete Machado, Elina Bastos Caramão

A nafta é uma importante matéria prima para a indústria petroquímica, tendo o etano e o 
propano como principais derivados da primeira geração. Alguns dos problemas com o sabor 
dos alimentos estão contidos em embalagens plásticas derivadas dessa matéria prima estão 
associados à presença de compostos carbonílicos e carboxílicos como aldeídos, cetonas e 
ácidos carboxílicos de baixo peso molecular. Tais contaminações podem afetar a qualidade 
de embalagens de alimentos, uma vez que estes derivados são compostos precursores para 
produção dos plásticos utilizados nessas embalagens. O objetivo do presente trabalho foi aplicar 
a cromatografia gasosa bidimensional abrangente acoplada à espectrometria de massas por 
tempo de vôo (GC×GC/TOFMS) a fim de caracterizar e identificar os compostos carbonílicos 
e carboxílicos presentes em nafta. A amostra de nafta foi fortificada com padrões de ácidos 
(acético, propanóico, butanóico e pentanóico), cetonas (butanona e pentanona) e aldeídos 
(propanal, butanal e pentanal) a fim de verificar a eficiência da GC×GC na separação destes 
compostos de interferentes. As análises foram realizadas por GC×GC/TOFMS utilizando-se o 
injetor no modo splitless, a 250º C. As colunas cromatográficas empregadas foram DB5-MS 
50 m x 0,25 mm x 0,25 μm na primeira dimensão e DB-17ms 2,15 m x 0,18 mm x 0,18 μm 
na segunda dimensão. A temperatura do forno principal manteve-se inicialmente em 30 ºC por 
5 min, sendo aquecido a 3 ºC até 140 ºC permanecendo por 5 min. A temperatura da segunda 
coluna foi mantida 5 °C acima da primeira coluna. As temperaturas da linha de transferência e 
da fonte de íons foram ambas de 150 ºC, o período de modulação utilizado foi de 5 s com pulso 
quente de 50%. No total foram identificados 279 compostos, sendo 86,0 % hidrocarbonetos 
(28,7 % alifáticos, 46,2 % cíclicos e 11,1 % aromáticos), 2,5 % de ácidos, 2,5 % de cetonas, 
3,2 % aldeídos e 2,5 % alcoóis e 3,2 % outros compostos. Os padrões foram identificados a 
separados de hidrocarbonetos na segunda dimensão, a exceção do butanal e propanona que 
não coeluíram com outros compostos na 2D. A G×GC permitiu identificação, separação e 
também a visualização estruturada dos compostos presentes na nafta sem a necessidade de 
etapas prévias de pré-concentração e/ou fracionamento.
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ANALYSIS OF ORGANIC COMPOUNDS FROM COCONUT 
FIBER PYROLYSIS BASED ON GAS CHROMATOGRAPHY-MASS 

SPECTROMETRY (GC-MS)

Tarciana M. Almeida, Maria Cecíla V. de Campos, Marcelo V. Migliorini, Maria 
Elisabete Machado, Rafael O. Luna, Davi S. Ferreira, Elina B. Caramão, Laiza C. 

Krause, Jorge A. López

Lignocellulosic biomass from agricultural and industrial waste essentially consists 
of cellulose, hemicellulose and lignin. Coconut husks (Cocos nucifera L.), dumped in 
landfills, consist of around 95% lignocellulosic fibers that have a wide range of applications 
in biotechnology. Pyrolysis is a promising technology for producing bio-oil and molecules of 
lower molecular weight. Thus, hydrodeoxygenated pyrolysis oils are considered a promising 
source of renewable liquid energy. This study investigates bio-oil production by a pyrolitic 
process, using the 23 experimental design in order to optimize operating conditions. To gain 
insights into the complex chemical composition formed during coconut-fiber pyrolysis, 
bio-oil samples were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), in 
order to understand the bio-oil properties and chemical composition, since these affect its 
potential uses.Thus, the most widely used technique to analyze bio-oil is based on GC-MS, 
which enables the characterization of several components (e.g. aldehydes, esters, ketones, 
phenol compounds). Oxygenated compounds, such as phenols, aldehydes and ketones in both 
extract phases, with a predominance of phenolic compounds, mainly alkyl-phenols, were 
identified by a GC-MS semi-quantitative analysis. 94 and 73 compounds were identified in the 
bio-oil and aqueous phase, respectively. With regards to the area percentage in chromatograms, 
49% of the bio-oil was found to be composed of alkyl-phenols and 14% of furfural, while the 
organic compounds in the aqueous phase corresponded to 56% alkyl-phenols and 11% alkyl-
guaiacols. All phenolic species were attributed to lignin degradation while other species were 
derived from the degradation of cellulose and hemicellulose. Based on the species identified, 
results indicate that these lignocellulosic fibers have the potential to be a cost-effective and 
promising alternative for obtaining new products and minimizing environmental impacts, 
since this waste is currently being dumped in landfills. 
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ANÁLISE DE DIOXINAS E FURANOS EM PEIXES POR GC-
HRMS. VALIDAÇÃO DE MÉTODO EMPREGANDO DUAS 
TÉCNICAS DE EXTRAÇÃO DISTINTAS: PLE E SOXHLET

Rafael Pissinatti, Elisângela Jaqueline Magalhães, Daniella Vasconcellos Augusti, 
Carolina Mariana Nunes, Eleonora Vieira dos Santos, Ravi Govinda Dardot Prates

Um método para determinação das 17 dioxinas (dibenzo-p-dioxinas policloradas - PCDD e 
dibenzo-furanos policlorados - PCDF) consideradas tóxicas em peixe foi validado. O método 
emprega diluição isotópica, com o uso de padrões internos isotopicamente marcados com 
C13 para cada composto, exceto OCDF e 1,2,3,7,8,9-HxCDD. Na avaliação do desempenho 
do método foram considerados critérios específicos presentes no método EPA 1613 e nos 
regulamentos da Comunidade Européia 2012/252/CE e 2011/1259/CE. Este último fixa, como 
teor máximo destes contaminantes em peixes, 3,5 pg TEQ-OMS/g para a soma das dioxinas. As 
amostras foram primeiramente submetidas à liofilização e os analitos extraídos utilizando 
dois procedimentos distintos: extração líquida pressurizada (PLE) em equipamento ASE 
350® (ThermoFisher/Dionex) ou sistema Soxhlet. Em ambos os sistemas foi utilizado hexano 
como solvente de extração. A purificação dos extratos foi realizada utilizando coluna de sílica-
gel ácida, seguida de coluna de florisil, sendo a eluição realizada com hexano e diclorometano, 
respectivamente. Após a evaporação final do extrato, etapa imediatamente anterior à injeção, 
foram adicionados os padrões de seringa (1,2,3,4 TCDD-C13 e 1,2,3,7,8,9 HxCDD-C13) 
para monitoramento das recuperações dos compostos no procedimento analítico. Os extratos 
foram submetidos à análise por GC-HRMS. Os valores de limite de detecção do equipamento 
(LDE) situaram-se entre 0,02 e 0,2 pg, enquanto que o limite de quantificação do método 
(LQ) variou entre 0,05 a 0,40 pg/g. O método mostrou-se linear na faixa de 0,05 a 1.000 
pg/g. A veracidade, avaliada com uso de MRC apresentou erro normalizado (En) menor que 
0,86. Os ensaios de precisão (repetitividade, reprodutibilidade intralaboratorial) apresentaram 
coeficientes de variação menores que 12,15 %. Foi ainda avaliada a seletividade pela razão 
de íons e estimada a incerteza do método, com valores entre 20,66 % para o TCDD e 11,05 % 
para PeCDD, compostos com os maiores pesos no valor final de TEQ. Os resultados obtidos 
nos ensaios de validação atenderam aos critérios de aceitabilidade preconizados. Ambos os 
métodos de extração mostraram-se satisfatórios.
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EXPLOITING THE BENEFITS OF HIGH SPEED TIME OF 
FLIGHT TECHNOLOGY FOR ROUTINE APPLICATIONS. 

AN AFFORDABLE GC-MS SOLUTION FOR HIGH SAMPLE 
THROUGHPUT

Daniela Cavagnino, Antonella Siviero

This work describes the use of an innovative compact High Speed Time of Flight (HS-TOF) 
Mass Spectrometer coupled with a fast GC as a cost effective solution for matching high 
sample throughput requirements of high productivity laboratories. The need to achieve faster 
GC separation maintaining the efficiency has led to use shorter and narrow-bore columns 
producing, as a consequence, very narrow peaks, in the order of hundreds milliseconds and 
less. The inherent non-mass-scanning capability of the Time of Flight MS system makes this 
type of detector the most suitable choice to efficiently describe the fast sample transient from 
the GC. Continuous engineering of the machine and faster technology development has led to 
significant improvements of such a compact system in terms of stability and reliability required 
by high productivity laboratories and not yet fully recognized in a HS TOF-MS. Additional 
benefits as the very high quality spectra and the powerful deconvolution capabilities of the 
software are of primary importance to fully exploit the advantages of fast analyses, without 
compromise on upstanding analytical information. Example of applications will be shown to 
demonstrate the expected performance and highlight the profitable aspects.
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HIGH SPEED GC-TOFMS FOR ESSENTIAL OIL PROFILING IN 
ROUTINE QUALITY ASSESSMENT

Daniela Cavgnino, Antonella Siviero, Alessandra Mantegazza

Natural flavouring materials, such as essential oils are complex hydrophobic mixtures of 
volatiles components from natural origin, usually steam distilled or solvent extracted from 
plants. These oils are widely used as odorants and flavoring ingredients in a variety of consumer 
products such as perfumes, cosmetics, cleaning products, and also for food and beverage taste 
enhancers. The quality assessment of the essential oils is of primary importance to assure 
consistency in the production since even minor differences in the oil composition can lead to 
significant alteration of the flavor. An increasing number of accurate quantitative analysis in 
routine control are required due to stringent regulatory constraints and the possibility to speed 
up the separation and increase the number of samples per day is extremely appealing. As 
widely acknowledged, due to its robustness and easy applicability, gas chromatography (GC) 
with FID detection is the most common analytical technique used for this purpose. However, 
without the support of an MS spectrometer, the full characterization and identification of the 
compounds is very hard and time-consuming. Besides, the significant cost per analysis and 
the large number of samples to be analysed per-day, are requiring faster response. Purpose of 
this work is to highlight the analytical performance of a dedicated Fast GC system hyphenated 
to a new bench top High Speed TOF-MS for fast characterization of different essential oils. 
The analysis time is extremely reduced by using short and narrow bore capillary columns and 
the high acquisition speed of the DANI MasterTOF allows for mass spectra information and 
suitable deconvolution of coeluted components. 
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REDUCED ANALYSIS TIME FOR PERFUMES FORMULATION 
BY HIGH SPEED GC-TOFMS

Daniela Cavagnino, Antonella Siviero, Alessandra Mantegazza

For thousands of years, perfumes and fragrances have been playing an important part in men 
and women lives. Documented use of perfumed balms dates back to the early Egyptians (3000 
b.c.), in religious ceremonies for gods and pharaohs. Then, throughout the ages, the presence 
and the usage of perfumes became more and more popular, impacting almost every aspect of 
human lives. Particularly in the last few decades, perfumes industry has raised a great deal of 
interest growing into a global billion-dollar business. For these reasons, companies involved in 
the production and use of perfumes continuously spend many efforts in the so-called perfume 
formulation process. This procedure consists in the determination of the precise perfume 
composition, for example for quality assurance and regulations compliance, but also costs and 
competitors analysis. To this purpose, conventional gas chromatography (GC) represents the 
technique of choice for the characterization of perfume components, mostly apolar and with 
low volatility: since perfume samples may be composed of up to 300 ingredients, conventional 
GC offers the required separation efficiency and resolution, typically in 50-70 minutes of 
analysis. In this work, a new approach based on Fast GC coupled to a High Speed TOF-
MS technology is applied to perfume formulation analysis. Compared to conventional GC, 
the use of shorter narrow bore columns and fast temperature programmes allows to maintain 
equivalent resolution in significantly reduced analysis time. The use of Fast GC enhances the 
potential of High Speed TOF-MS technology: the acquisition rate can be increased without 
sacrificing the selected mass range and losing spectral information, so achieving very high 
quality library matching. Moreover, higher acquisition rates enable a more effective application 
of the deconvolution procedure, in case of co-elution and complex matrix interferences. The 
data obtained confirm the suitability of the technique for routine analysis of perfume sample 
characterization. 
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DETERMINAÇÃO DO ASCARIDOL EM FORMULAÇÕES 
POPULARES POR CROMATOGRAFIA GASOSA E 

ESPECTROMETRIA DE MASSAS

Pedro Augusto B. Ferreira, Evilazáro M. O. Castro, Bruno J. G. Silva, Maria Eugênia C. 
Queiroz, Andréa R. Chaves

Utilizar plantas com finalidade medicinal é uma das práticas mais antigas da humanidade. 
Porém, segundo a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nem todas as espécies 
vegetais e nem qualquer parte da planta pode ser utilizada para fins medicinais. A Chenopodium 
ambrosioides L, planta encontrada na América do Sul e Central, conhecida como erva-de-
santa-maria, mastruço ou mastruz, possui propriedades anti-helmínticas, antifúngicas, anti-
inflamatórias. O ascaridol, um terpênico bastante abundante naChenopodium ambrosioides 
L possui toxicidade já comprovada em diversos estudos. Este trabalho propõe o desenvolvimento 
de metodologia para a identificação do ascaridol em preparos de plantas medicinais na forma 
de elixir e chás obtidos no comercio popular de Goiânia-GO, por cromatografia gasosa com 
espectrometria de massas (CG/EM). O extrato de Chenopodium ambrosioides L., foi obtido 
com extração por arraste a vapor. Os extratos obtidos foram analisados por cromatografia 
gasosa (CG) com espectrometria de massas. As condições cromatográficas foram avaliadas 
e otimizadas para maior sensibilidade analítica do método proposto. Desta forma, as análises 
cromatográficas foram realizadas em cromatógrafo a gás, modelo GCMS-QP 2010, Shimadzu, 
operando no modo de impacto eletrônico no modo varredura (SCAN), com frequência de 
aquisição de 20 Hz e faixa de massa investigada de 29 a 400 m/z. A separação foi realizada 
em coluna capilar de sílica fundida NST05MS (30m x 0,25 mm x 0,25 m) empregando-se 
a seguinte programação de temperatura para o forno: 60C (2 min), elevada a 3C/min até 
240C (15 min), e então elevada a 30C/ min até 290C (5 min). As temperaturas do injetor 
e da interface do detector foram de 220 e 240C, respectivamente. O volume do injeção foi 
de 1,0 L no modo “split”1:10. O gás He foi utilizado como gás de arraste em vazão de 1,8 
mL/min. Os cromatogramas obtidos nas condições cromatográficas otimizadas, confirmam 
a eficiência do processo de extração do ascaridol. Em etapa futura amostras de preparos 
medicinais artesanais, obtidos do comércio popular de Goiania-GO, deverão ser analisadas.

Agradecimentos: CNPq
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DETERMINAÇÃO DE ALDEÍDOS E CETONAS C2 A C5 EM 
MATRIZES LÍQUIDAS E GASOSAS POR CG-EM

Fernanda Seabra Vianna Vieira, Jailson Bittencourt de Andrade, Marcio das Virgens 
Reboucas, Jaciara Nogueira dos Santos Araujo, Julianne Brito Lima, Mercia Delia 

Atala de Andrade 

O eteno é um dos principais componentes dos plásticos. O mesmo é produzido nas refinarias 
através do craqueamento da matéria prima nafta ou pode ser também obtido através da 
desidratação de etanol proveniente da cana de açúcar. Esta é a rota de obtenção do chamado 
“Eteno Verde”. A eficiência dos processos de produção de polietileno verde ou de origem 
petroquímica pode ser comprometida por traços de compostos carbonílicos voláteis 
neles contidos. Tal contaminação pode afetar, por exemplo, a qualidade de embalagens de 
alimentos, uma vez que tais derivados são compostos precursores para produção dos plásticos 
utilizados nessas embalagens. No presente trabalho foram desenvolvidos métodos simples 
para a determinação de compostos carbonílicos em matrizes líquidas e gasosas derivadas do 
petróleo por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM). O método 
foi validado usando uma coluna capilar DB624 de 60m x 0,25 mm x 1,5 µm, um detetor de 
massas no modo de ionização de impacto de elétrons e um analisador quadrupolo. Limites de 
detecção variando de 0,41- 0,80 µg/g, 0,06-1,20 µg/g e 0,06-0,38 µg/g respectivamente para 
as matrizes n-decano, etanol e propeno confirmam a eficiência de detecção e quantificação 
para matrizes de hidrocarbonetos de origem verde e petroquímica, tipicamente inferiores a 
10 µg/g. Os desvios padrão relativos estão dentro da faixa aceitável para todos as impurezas, 
de acordo com o critério de Horwitz. O método foi também validado com relação à precisão, 
repetitividade e reprodutibilidade. Vale salientar que a técnica de CG-EM apresenta vantagens 
adicionais quando comparada a técnicas tradicionais, que reside na possibilidade de 
identificação inequívoca das impurezas a níveis bastante baixos. Através do uso do modo CG/
EM-SIM (Selected Ion Monitoring) a sensibilidade pode ser aumentada por um fator de 10 
para 100 vezes quando comparado ao modo “CG/EM-Full Scan” do detetor de massas.

Agradecimentos: Apoio financeiro: Braskem S.A and CNPq
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HOW APPLYING SMARTER GC-TRIPLE QUADRUPOLE 
SOFTWARE TO PESTICIDE ANALYSIS CAN IMPROVE YOUR 

RESULTS

Massimo Santoro, Eric Phillips, Jason Cole

Over recent years, GC-triple quadruple MS has increased in popularity due to its ability to offer 
lower detection limits in complex matrices, simplified sample prep requirements, and faster 
analysis times. But with new instrument technology comes the need for new skills to harness 
the advantages of this new technology. Two new challenges to using GC-triple quadrupole for 
a complex analysis such as pesticides in food, is determining the selected reaction monitoring 
(SRM) transitions that make up a typical MS/MS method, and maintaining the acquisition 
windows of such a method when a large number of compounds are being monitored. In this 
presentation, a strategy for addressing both of these challenges is discussed in the context of 
new software designed to automate common method development and method maintenance 
tasks. Also, in addition to making the triple quadrupole easier to use, this strategy can increase 
sensitivity of the analysis, which will be demonstrated using a complex SRM pesticide method 
as an example.
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FAST GC-MS ANALYSIS OF SEMI-VOLATILE ORGANIC 
COMPOUNDS IN WASTE WATER ON HIGH-TEMPERATURE 

COLUMN

Massimo Santoro, Jessie Butler, Alexander N. Semyonov, Pat O’Brien

The notorious difficulty in basic gas chromatography is that in every method, the time comes 
when destructive reactions compromise the compound being detected and adversely affect the 
sensitivity. The longer the analyte is in contact with the column’s stationary phase, the higher 
the probability of some irreversible adsorption or thermal breakdown becomes, especially at 
elevated temperatures. Historically, the analysis of semi-volatile organic compounds (SVOCs) 
in wastewater (e.g. EPA Method 8270) has used a conventional splitless injection with an 
injection time of 0.75 to 1.0 min and a column flow rate of 1 mL/min on a 5% diphenyl 
siloxane column (upper Temp. limit of ~330 °C); run times are usually ~30 min long. In 
a splitless injection, the initial oven temperature must be set near the boiling point of the 
solvent used for the extraction, which is usually dichloromethane. A typical oven program 
runs from 40 to 320 °C for the elution of >120 analytes of varying polarity and volatility. 
Problematically, such methods leave the last few polynuclear aromatics (PNAs) on the column 
after holding the final temperature for 15 minutes, which results in band broadening. With the 
introduction of a new, fully modular GC that is capable to ramp at a faster rate of 125 °C/min, 
and new high temperature columns that can follow the oven ramp faster and withstand higher 
temperatures (up to 430 °C), we developed a new, much faster split method with an oven 
program starting at 75 °C and with a fast final ramp to 350 °C. Since a split injection needs 
no solvent refocusing, this new method uses a higher initial oven temperature. The injection 
temperature is set to 325 °C. These changes minimize band broadening and reduce cycle times 
for the analysis. The last few PNAs now have the same peak width as the early eluting PNAs, 
such as chrysene. Reducing the injection and separation times in the analysis of semi-volatile 
organics listed in EPA Methods 8270D also improved peak shape, resolution, run time, and 
sensitivity. The split method was capitalized on the enhanced sensitivity of a single quadrupole 
MS that features: inert ion source, independently heated lenses, curved ion guide pre-filter and 
off-axis ion detection were crucial to achieve impressive run time of 12 minutes without losing 
resolution or sensitivity.
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HIGH EFFICIENCY, QUANTITATIVE DIOXINS SCREENING 
AT THE LEVEL OF INTEREST IN FEED AND FOOD USING 

ADVANCED GC-MS/MS

Massimo Santoro, Paul Silcock, Dirk Krumwiede, Inge de Dobbeleer, Hans-Joachim 
Huebschmann

Removing the frequency of contamination events caused by dioxins and dioxin like substances 
is a high priority for governments and organizations charged with the task of protecting human 
health. The largest source of human dioxin exposure comes through dietary intake of food 
of animal origin. Consequently, there are extensive monitoring programs in place to identify 
potential contamination entering into the food chain. When contamination is discovered above 
maximum levels allowed, the consequences can be serious and widespread. Apart from the 
risk to human health, contamination events can have a huge economic and political impact. 
As a result, the testing requirement is growing, as is the burden on confirmatory analysis 
capacity using high resolution (GC-HRMS) techniques. Current European Union regulations 
permit the use of GC-MS/MS and bioassay techniques for screening dioxins and dioxin-like 
PCBs at the level of interest in feed and food samples. GC coupled with triple quadrupole MS 
is particularly suitable screening technique as isotope dilution is retained as well as the high 
selectivity of the MS/MS experiment. In order for a screening technique to be suitable for 
regulatory dioxins analysis, it must comply with the specific regulations for screening methods 
and carry with it the ability to strongly correlate with the current “gold standard” confirmatory 
technique in analytical performance and quality control. This work describes the use of a high 
resolution GC-MS/MS triple quadrupole system as applied to high efficiency screening of 
PCDDs/PCDFs in feed and food samples at the levels of interest and the level of agreement 
with “gold standard” confirmatory analysis using GC-HRMS.
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ANALYSIS OF PESTICIDES BY GC-TRIPLE QUADRUPOLE 
MADE EASY WITH NOVEL SOFTWARE AND NEW MS ION 

SOURCE DESIGN

Massimo Santoro, Hans-Joachim Huebschmann, Jason Cole

Pesticide analysis today is a true multi-class and multi-residue challenge for the screening 
of hundreds of compounds in one analytical run. The diverse chemical nature of pesticides, 
and also the requirements for productivity call for a short and fast sample preparation in 
food safety analysis. The extracts then typically carry high loads of sample matrix limiting 
the practical use of classical ECD, NPD or FPD detection. Residue pesticide concentrations 
require the high matrix selectivity for pesticide target compounds that is provided by GC-MS/
MS analysis by using the selected reaction monitoring (SRM) mode for a highly sensitive 
detection. The high sample throughput of extracts with high matrix load poses a particular 
burden on all components of the chromatographic system and mass spectrometer. The regular 
preventive maintenance of GC injector, analytical column, and the mass spectrometer ion 
source typically causes extended system downtime with significant manual workload. Also 
method maintenance with respect to compound retention time adjustments due to column 
clipping can build up significantly to a necessary maintenance. Another aspect of method 
maintenance often overlooked, is the time and skill needed to add additional SRM transitions 
to a method when detection of additional new compounds is required. This new analytical 
setup offers powerful solutions for extended GC-MS/MS system productivity by reducing the 
system downtime with less manual maintenance operations. Critical aspects of applying large 
series of real life matrix samples in GC-MS/MS are discussed. Presented is a powerful new 
tool for automated SRM development of new compounds, as well as helpful new tools that 
facilitate easy method maintenance of complex, high throughput pesticide analyses.
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POLYCHLORINATED DIBENZO-P-DIOXINS AND FURANS 
(PCDD/FS) IN ENVIRONMENTAL SAMPLES AND INCINERATOR 

ASH USING HIGH SENSITIVITY GC-MS/MS

Júlio César, José Felipe Lugão, Paul J. Silcock, Massimo Santoro, Chris Hunter, David 
Gardner, John Fardon

The measurement of backgrounds levels of PCDD/Fs in the environment is a widespread 
activity carried out by many regulatory agencies globally. The chronic toxicity of these 
compounds to humans and wildlife at extremely low concentrations requires that the techniques 
used in determination must be both sensitive and selective enough to allow high confidence 
results. This is especially true when measuring background levels in environmental matrices, 
such as soil and sediment or by products from waste incineration processes. Traditionally high 
resolution magnetic sector GC-MS (GC-HRMS) instrumentation has delivered the required 
analytical performance and has become the gold standard technique. In recent years there 
has been more interest in GC triple quadrupole instrumentation for this purpose, especially in 
the area of food safety control. For this and environmental analysis, it is necessary to deliver 
data that correlates very closely with HRMS systems which means especially sensitive triple 
quadrupole systems are required. Presented is the determination of PCDD/Fs in sediments, 
soils, bottom and fly ash (as incineration by-products) using GC-MS/MS. During this study 
instrumental LODs using GC-MS/MS were calculated in the low fg/ul concentration ranges. 
This and further analytical performance is discussed alongside GC-HRMS; especially degree 
of agreement between the techniques.
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EXTENDED DYNAMIC RANGE HIGH PRECISION ANALYSIS OF 
POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBON COMPOUNDS BY 

GC-MS

Júlio César, Massimo Santoro, Dwain Cardona, Eric Phillips, David Steiniger 

Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAH) are naturally occurring organic pollutants 
of crude and refined petroleum and coal. Combustion of these materials for energy has 
increased concerns of human and environmental exposure to these compounds. Additionally 
the persisting and carcinogenic nature of some PAH compounds pose a potential hazard to 
human and environmental health. The potential cost of cleanup and the human health issues 
resulting from exposure support the monitoring of these compounds at low concentrations in 
the environment. Sensitive detection and quantitation methods for assessing PAH levels are 
critical tools in averting the lasting consequences of PAH contamination. The purpose of this 
work was the development of an analytical method by single quadrupole GC-MS for extended 
low range analysis of PAH’s with high precision for high molecular weight compounds 
extracted from soil matrix. The methodology includes a linear range of 10.0 - 0.01 ng/μL for 
16 PAH compounds with single digit precision and accuracy for all compounds. Using the 
automated “calibration dilution” function of an autosampler, standards were produced in a 
dilution range of 10.0 – 0.01 ng/μL for 16 PAH compounds. The single quadrupole GC-MS 
was operated in SIM mode to measure samples and standards. Samples extracted from at 
0.01 ng/μL were analyzed for precision and accuracy. R2 linearity values of ≥ 0.996 for all 
16 compounds were obtained. System calibration was maintained while providing internal 
standards accuracy RSD of ≤10% throughout the analysis. Analysis of matrix extracted 
samples at 0.01 ng/μL demonstrated the selectivity of the instrument with precision results of 
≤ 5 for 16 PAH compounds.
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APLICAÇÃO DA MICROPIRÓLISE RÁPIDA CATALÍTICA 
NA AVALIAÇÃO GEOQUÍMICA ORGÂNICA DA BACIA 

SEDIMENTAR SERGIPE-ALAGOAS

maciel.samia@gmail.com, Beatriz Medeiros Travalia, albertowj@ufs.br, marcelojbs@
ufs.br

A Bacia Sedimentar de Sergipe-Alagoas foi muito bem explorada no que diz respeito ao 
estudo da sua formação geológica. Entretanto, sua caracterização geoquímica pode ser melhor 
avaliada através da análise do pirolisato, obtido pela técnica de micropirólise rápida do 
petróleo associado com a Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas (CG/
EM). Nesse trabalho, a amostra da referida bacia foi submetida ao sistema de micropirólise 
rápida catalítica do petróleo em sistema aberto para a identificação de biomarcadores da classe 
n–alcanos e isoprenóides, pristano e fitano. Na análise das amostras por CG/EM, no modo 
Scan, para a avaliação da área total, foi observado que a razão de 30% de catalisador gera, 
para as amostras brutas e pirolisadas, maior área total em relação a quantidades inferiores de 
catalisador homogeneizado ao óleo. Na avaliação da área percentual relativa do óleo, o foco 
foi estudar os biomarcadores: n–alcanos e isoprenóides, onde para a variação dos n–alcanos, 
foi obtido uma maior concentração do n-C17 tanto nos pirolisatos como para as amostras brutas, 
com e sem catalisador, que confirma que o óleo é gerado em um ambiente marinho. Da análise 
dos biomarcadores do tipo isoprenóides, o fitano apresentou uma área percentual superior ao 
pristano em todas as amostras e, de acordo com a literatura, em ambiente marinhos carbonáticos 
e hipersalinos ocorre a predominância de fitano. Posteriormente, foi calculado o desvio padrão 
() dos pirolisatos e confirmou-se que a pirólise pode ser um método alternativo aplicado em 
estudos geoquímicos, já que os dados apresentaram repetibilidade. Por fim, foi verificado que 
o craqueamento catalítico é um processo vantajoso pois a presença dos catalisadores aumentou 
a seletividade de alguns compostos, aumentando assim, a área percentual destes.
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AUTOMATED, CRYOGEN-FREE THERMAL DESORPTION FOR 
DETERMINATION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS IN 

AMBIENT AIR

Danilo Pierone, Chris Llewellyn

Volatile Organic Compounds (VOCs) are monitored in many industrial and urban environments 
as a measure of air quality. They range in volatility from methyl chloride to hexachlorobutadiene 
& trichlorobenzenes and include polar as well as apolar compounds. Several standard methods 
have been developed for this application including US EPA method TO-17. This monitoring 
procedure involves pulling a volume of air through a sorbent packing to collect VOCs followed 
by a thermal desorption (TD) capillary GC-MS analytical procedure. In response to increasing 
demand for ambient air toxics measurement around the world, automated cryogen-free TD 
technologies have been developed. This work presents a VOCs monitoring procedure with 
the use of a recently developed cryogen-free TD technology that offer an automated analytical 
platform for both tubes and canisters compliant to EPA Method TO-17. The analytical system 
comprised a thermal desorber coupled to a GC-MS and permits repeat analysis for tubes, 
together with internal standard addition options for both canister and tube operation. The 
suitability of the automated system and of the developed procedure to analyze VOCs in air 
was evaluated with a 62 component 1 ppm gas standard in nitrogen. High sensitivity was 
achieved, with quantitative detection of 0.1 ppb on sorbent tubes and even less with the MS in 
SIM mode and/or sampling larger air volumes. Real air samples were collected and analyzed. 
The obtained results were compliant to the requirements of international standards.
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DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO ANALÍTICO PARA 
DETERMINAÇÃO DE BENZENO EM REFRIGERANTES POR 

SPME-GC/MS

Adriana Pavesi Arisseto, Eduardo Vicente, Regina Prado Zanes Furlani, Ana Luiza 
Duarte Pereira, Maria Cecília de Figueiredo Toledo

O benzeno é um composto orgânico volátil potencialmente carcinogênico que pode ser 
formado em refrigerantes como resultado da reação entre o ácido ascórbico e sais de ácido 
benzóico, tais como benzoato de sódio ou potássio, especialmente na presença de luz e 
altas temperaturas. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um método analítico para 
a determinação de benzeno em refrigerantes utilizando a cromatografia gasosa acoplada à 
espectrometria de massas (GC/MS) precedida por micro-extração em fase sólida (SPME), 
de forma a disponibilizar um procedimento simples, seletivo e altamente sensível como uma 
alternativa aos métodos descritos na literatura que empregam a técnica de headspace (HS). 
Cinco tipos de fibras foram inicialmente avaliadas (CAR/PDMS 75 µm, DVB/CAR/PDMS 
50/30 µm, PDMS/DVB 65 µm, PDMS 100 µm e PDMS 30 µm) e os melhores resultados 
em termos de sensibilidade foram obtidos com a fibra CAR/PDMS 75 µm. A quantidade de 
amostra, o tempo de extração, a temperatura de extração e a força iônica (adição de NaCl) 
foram otimizados através de um planejamento fatorial completo 24. Os resultados obtidos 
mostraram um efeito negativo da temperatura e um efeito positivo da quantidade de amostra 
na resposta (área do pico), enquanto que o tempo de extração e a concentração de NaCl não 
exerceram efeito significativo (p > 0,05). Através da análise da superfície de reposta obtida 
foi possível estabelecer as melhores condições para a temperatura de extração (30 ºC) e para 
a quantidade de amostra (5 g). O procedimento foi realizado durante 30 minutos, sem adição 
de NaCl. O método proposto mostrou excelente linearidade no intervalo de 0 a 25 µg/kg (R2 = 
0,999). A comparação entre curvas analíticas preparadas com e sem a amostra demonstraram 
alta seletividade, já que não foi observado efeito significativo da matriz. As taxas médias 
de recuperação variaram de 97,5 a 103,1%, e os coeficientes de variação estiveram entre 
1,5 e 13,4% para repetibilidade e entre 1,5 e 15,7% para reprodutibilidade intermediária. O 
método apresentou limites de detecção e quantificação de 0,02 e 0,08 µg/kg, respectivamente, 
o que indica a grande sensibilidade da técnica de SPME para a determinação de benzeno em 
refrigerantes. 
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UTILIZAÇÃO DE CG-EM E RMN NA IDENTIFICAÇÃO DE 
SESQUITERPENOS DE SINNINGIA ALLAGOPHYLLA

Dilamara Riva, Edesio Luiz Simionatto, Andersson Barison, Maria Élida Alves 
Stefanello

O isolamento e identificação de substâncias naturais têm sido crescente, devido ao 
interesse na descoberta de novas moléculas que possam ser úteis para os vários segmentos 
da indústria. Algumas classes de compostos apresentam dificuldade em sua elucidação, 
como é o caso dos sesquiterpenos, que possuem uma gama muito grande de possibilidades 
estruturais e possuem ações farmacológicas comprovadas. Neste contexto, o uso de técnicas 
associadas tem permitido propor com segurança a estrutura de compostos isolados de fontes 
naturais. Sinningia allagophylla (Martius) Wiehler, pertencente à família Gesneriaceae, é uma 
espécie arbustiva encontrada no Brasil e em outros países da América do Sul. Seus tubérculos 
são utilizados na medicina popular como emoliente e tônico, enquanto que suas flores são 
consideradas úteis como febrífugo, depurativo e diurético. Não existem relatos de estudos 
fitoquímicos de S. allagophylla. Da fração hexânica desta espécie, foi possível identificar em 
mistura, três sesquiterpenos, associando as técnicas de CG-EM, CG-DIC e RMN. A análise 
por cromatografia em camada delgada comparativa (CCDC) mostrou uma única mancha, mas 
o espectro de RMN de 1H revelou tratar-se de uma mistura de terpenos. A análise por CG-DIC 
mostrou a presença de um constituinte majoritário, representando 80,3% do total. A amostra 
foi então analisada por CG-EM e com os dados obtidos foi calculado o índice de retenção 
(IR) deste pico como sendo 1604, compatível com o valor registrado para o cedrol (1600, 
ADAMS, 2007). Os espectros de RMN de 1H, 13C{1H}, DEPT, HSQC e HMBC confirmaram 
a identificação deste constituinte principal. Entre os constituintes minoritários, foram 
identificados por comparação de seus índices de retenção e espectros de massa com a literatura 
(ADAMS, 2007) os sesquiterpenos α-muurolol (IR = 1644; lit. = 1644; 1,8%) e 8-cedren-13-ol 
(TR = 1688; lit. = 1688; 5,6%). Em razão da diversidade de estruturas químicas presente em 
plantas, muitas vezes torna-se necessário o uso de técnicas complementares, pois fornecem 
numerosas informações estruturais, permitindo assim a elucidação dos constituintes químicos. 
A combinação das técnicas CG-DIC, CG-EM e RMN é uma ferramenta muito poderosa para 
a identificação de sesquiterpenos em extratos vegetais. 
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METODOLOGIA DE ANÁLISE DE BENZENO EM ÓLEO 
LUBRIFICANTE POR GC-MS MODO SIM COM AMOSTRAGEM 

POR HEADSPACE

Marcos Gaertner Brasil, Claudete Norie Kunigami

O benzeno foi descoberto e isolado de alcatrão de carvão em 1800. Hoje, o benzeno é extraído, 
principalmente, a partir do petróleo. Diversas indústrias utilizam o benzeno como matéria 
prima, tais como as indústrias de estireno, resinas, nylon e fibras sintéticas, alguns tipos de 
borrachas, lubrificantes, tintas, detergentes e pesticidas. Trabalhadores de indústrias podem 
estar expostos a altas concentrações de benzeno. Os efeitos nocivos ao organismo decorrentes 
da exposição ao benzeno são vários, sendo os mais graves a má formação de células sanguíneas, 
problemas no sistema imunológico e no sistema reprodutivo e até leucemia. Por ser uma 
substância cancerígena, não existe limite de exposição seguro para o benzeno, porém para 
a exposição ocupacional ao benzeno a portaria nº 14 de 20/12/1995 estabelece o Valor de 
Referência Tecnológico (VRT) de no máximo 1 ppm de benzeno no ar no ambiente de trabalho 
para o período de 8 horas diárias. Para produtos acabados a portaria interministerial nº 775 de 
28/04/2004 fixa um limite de até 0,1% de benzeno. O objetivo deste trabalho é desenvolver 
uma metodologia para analise de benzeno em óleo lubrificante por cromatografia gasosa 
acoplada a espectrometria de massas (GC-MS) com amostragem por headspace estático (HS) 
e monitoramento de íon seletivo (SIM) com calibração por curva analítica com adição de 
padrão. Este método possibilita uma análise quantitativa com alta sensibilidade e resolução, 
podendo ser utilizado inclusive para a análise de outros compostos.
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DEGRADAÇÃO DOS HIDROCARBONETOS POLIAROMÁTICOS 
CONTIDOS NA FRAÇÃO SOLÚVEL DO PETRÓLEO BRUTO 

UILIZANDO PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS

Rita De Cássia Rodrigues De Souza, Valdinete Lins Da Silva 

No Brasil, nos últimos anos, os acidentes com derrames de petróleo passaram a ser mais 
frequentes, devido ao aumento da produção e à falta de manutenção preventiva das tubulações. 
Os vários casos de poluição ambiental promovidos por petróleo impulsionaram as comunidades 
técnica e científica a desenvolverem técnicas para recuperação dos ambientes degradados. 
Dentre as técnicas utilizadas na remoção de hidrocarbonetos de petróleo dissolvidos no solo e 
na água, surgem como uma excelente alternativa, os processos de oxidação avançada (POA) 
que destaca-se por apresentar a grande vantagem de ser um tratamento destrutivo, onde o 
contaminante é degradado através de reações químicas envolvendo a radical hidroxila. Com 
o objetivo avaliar a degradação dos hidrocarbonetos poliaromáticos (HPA´s) contidos na 
fração solúvel do petróleo bruto utilizando os Processos Oxidativos Avançados montou-se 
um experimento em escala laboratorial. Após a caracterização do petróleo e da água do mar 
procedeu-se a simulação de um derramamento utilizando um reator de bancada. Em seguida, 
foram retiradas alíquotas da amostra aquosa (Fração Solúvel em Água-FSA), ajustados o pH 
e levados para reatores de bancada de UV e a exposição à luz solar para serem submetidas aos 
POA’s, utilizando o peróxido de hidrogênio como agente oxidante. O percentual de remoção 
dos HPA’s foi obtido através de análise cromatográfica das amostras de FSA antes e após o 
processo oxidativo, realizada por um Cromatógrafo a Gás acoplado a um Espectrômetro de 
Massa da marca Shimadzu (modelos GC-2010 e QP2020 Plus), utilizando uma coluna capilar 
DB-5 MS de 30 m de comprimento, diâmetro interno de 0,25 mm e espessura do filme de 
0,25 μm (J&W Scientific). O gás de arraste utilizado foi o hélio com fluxo de 5,0 mL min-1, 
o modo de análise foi monitoramento de íon seletivo (SIM) utilizando uma faixa linear estava 
entre 10 - 3000 ugL-1) e o modo de injeção foi o splitless. Para a confirmação do percentual 
de remoção, em termos semi-quantitativo, foi utilizado um espectrofotômetro UV-Visível. De 
posse dos resultados obtidos, pôde-se concluir que a degradação completa dos compostos 
orgânicos em questão (HPA´s) se deu de forma mais eficiente e econômica nas seguintes 
condições utilizando luz solar, no tempo reacional de seis horas e em um meio reacional com 
pH igual a dois.
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PHYTOCHEMICAL STUDIES ON GEISSOSPERMUM SERICEUM 
BARKS

Aline de Souza Ramos, José Luiz Pinto Ferreira, Licínio de Almeida Fontoura, Silvia 
Luciane Basso, Jefferson Rocha de Andrade Silva, Ana Claudia Fernandes Amaral

The barks of Geissospermum species (Apocynaceae) are popularly used to treat malaria in the 
Amazon region. This genus is chemically characterized by the occurrence of indole alkaloids. 
Despite the popular use, there are few studies about Geissospermum sericeum. In this work, 
extracts of G. sericeum were analyzed by gas chromatography coupled to a mass spectrometer 
(GC-MS). Finely bark samples of this species, collected in Acre (Brazil), were submitted 
to maceration in ethanol/ water 9:1 and the crude extract was partitioned with hexane and 
dichloromethane. Fractions were analyzed by GC-MS, with ionization by electronic impact 
(70 eV), under following conditions: HP-5MS column at temperatures from 40 to 300ºC (4ºC/
min) and helium as carrier gas (0.5 mL/min). The yield of crude extract was 7.9%. The hexane 
extract was obtained with 0.1% yield relative to the crude extract and the main substances 
determined by measuring the relative area of the chromatogram peaks were the indole alkaloids 
geissovelline (37.3%), N-acetylaspidospermidine (16.3%) and o-demethylaspidospermine 
(16.0%). These substances were previously described in Apocynaceae family but not in this 
species (Pereira et al., 2007, Quim Nova 30: 970-983; Moore and Rapoport, 1973, J Org 
Chem38: 215-230). The dichloromethane fraction was obtained with 6.7% yield relative to 
crude extract and the main alkaloid was geissoveline which represented 57.8% of this fraction. 
Geissovelline was also found in Geissospermum vellosii (Moore and Rapoport, 1973, J Org 
Chem 38: 215-230), but this is the first report on its occurrence in G. sericeum. 
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ESTUDO DE MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DE 
HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS EM 

GRÃOS DE ARROZ POR QUECHERS E GC-MS.

Ana Laura Venquiaruti Escarrone, Sergiane Souza Caldas, Juliana Rocha Guilherme, 
Jean Lucas de Oliveira Arias, Patrícia Gomes Costa, Volnei Luiz Meneghetti, Jhony de 

Souza Amaral, Carlos Alberto Alves Fagundes, Ednei Gilberto Primel

 Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) fazem parte de uma classe de contaminantes 
ambientais ubíquos, originados principalmente da queima incompleta da matéria orgânica, 
sendo alguns sabidamente mutagênicos e carcinogênicos. Os alimentos são uma fonte 
significativa de HPAs e sua contaminação ocorre predominantemente pela poluição ambiental 
e durante o processamento (secagem, defumação) ou cozimento. Embora os níveis de HPAs 
em cereais sejam geralmente baixos, as grandes quantidades consumidas fazem dos grãos uma 
fonte importante de HPAs para os seres humanos. Há pouca informação sobre os níveis atuais 
de HPAs em arroz, assim como não há legislação específica no Brasil. A lenha, que é um dos 
produtos mais utilizado como fonte de aquecimento para a secagem de produtos agrícolas, 
apresenta a desvantagem de liberar uma grande quantidade de moléculas durante a combustão, 
incluindo os HPAs. O objetivo do trabalho foi estudar um método para determinação de 16 HPAs 
prioritários (naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, 
pireno, benzo (a) antraceno, benzo (k) fluoranteno, benzo (a) pireno, indeno (1,2,3-cd) pireno, 
dibenzo (a,h) antraceno, benzo (g,h,i) perileno, criseno) em amostras de grãos de arroz, os 
quais fizeram uso do processo de secagem com lenha e gás liquefeito de petróleo, utilizando 
método QuEChERS acetato e Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas. O 
método otimizado alcançou valores de LOQ entre 1 e 5 µg kg-1. A faixa linear foi do LOQ até 
100 µg kg-1, com r> 0,99. Para todos os HPAs, os valores de recuperações ficaram dentro dos 
limites de 60 a 120% com RSD<20%. Foi observado efeito matriz para alguns compostos e a 
correção foi realizada pela utilização de padrões internos assim como a utilização de curvas de 
sobreposição na matriz. O método validado foi aplicado em amostras de grãos de arroz branco 
e parboilizado, para avaliar a segurança destes alimentos no que diz respeito à contaminação 
por HPAs.
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MODIFIED QUECHERS AND GC-MS/MS METHOD FOR THE 
DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES IN BOVINE MILK

Danieli Daiani Bandeira, Juliana Scariot Munaretto, Tiele Medianeira Rizzetti, Giovana 
Ferronato, Manoel Leonardo Martins, Renato Zanella, Martha Bohrer Adaime

Milk can be contaminated with pesticides through different sources like contamination 
of pasture, feed and grain, contamination of the environment, use of disinfectants in the 
stalls and establishments of milk production and the use of veterinary products in dairy 
cattle.1 Considering the numerous chemicals used with several purposes in cattle raising which 
can reach directly or indirectly the milk and cause harm to the health of consumers, the aim of 
this work was to develop and validate a method for multiresidue determination of 48 pesticide 
residues in cow’s milk, using modified QuEChERS method and a triplequadrupole GC-MS/
MS system. The extraction procedure consisted of 5.0 mL of sample extracted with 5.0 mL of 
acetonitrile, acidified with 1%(v/v) of acetic acid followed by a partition step with anhydrous 
MgSO4 and CH3COONa. Clean-up tests were performed with different combinations of 
MgSO4, C18, PSA and precipitation at low temperature. The best results were obtained with the 
combination of anhydrous MgSO4, C18 and PSA. The conditions employed in the GC were: 
PTV injector (100 to 280 ºC), column oven temperature from: 50 to 65°C at 10 °C min-1; 65 
to 180 °C at 25 °C min-1 and 180 to 280 at 5 °C min-1, He as carrier gas in a flow-rate of 1.0 
mL min-1, injection volume of 2 µL in splitless mode and chromatographic total run time of 
35 min. The MS acquisition mode was MRM with EI ionization at 70 eV. The linearity, limits 
of detection (LOD) and quantitation (LOQ), the matrix effect, accuracy and precision of the 
analytical method was evaluated. The method proved to be efficient, with satisfactory results 
for recoveries, which stood in the range between 71.1 to 117.4% for 45 compounds analyzed 
with RSD values ≤ 17.3%. The method LOQ was 10.0 µg L-1 except for cyfluthrin that was 
25 µg L-1. The validated method was applied to determinate pesticide residues/degradation 
products in milk samples. Four samples were analyzed, and two were contaminated with 
residues of lindane and cypermethrin, which were found in concentrations well below their 
respective MRLs.

1KAN, A. C.; MEIJER, L. A. G. The risk contamination of food with toxic substances present 
in animal feed. Animal Feed Science and Terminology, v. 133, p. 84-108, 2007.
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CHEMICAL COMPOSITION (BY MDGC) AND 
ANTINOCICEPTIVE EFFECT OF THE ESSENTIAL OIL FROM 

CYMBOPOGON CITRATUS LEAVES FRESH AND FROZEN

Stefania Priscilla de Souza, Simone Sacramento Valverde, Nathalia F. Costa, Lucas 
G. Bezerra, Andrea Surrage Calheiros, Temistocles Barroso de Oliveira, Keila Santos 

Cople Lima, Valber S. Frutuoso, Antonio Luis dos Santos Lima

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf, popularly known as citronella grass or lemongrass, belongs 
to the Poaceae family, which comprises approximately 500 genus and 8,000 herb species. The 
plant is a perennial grass that is widespread throughout the world, mainly in the tropical and 
savannah regions. The tea from its leaves has been widely used as an antiseptic, antifever, 
antidyspeptic, carminative, tranquilizer, and stomachic. In Brazil, this tea is popularly used 
as spasmolytic, analgesic, anti-inflammatory, antipyretic, diuretic and tranquilizer. Several 
investigations have demonstrated the sedative, central nervous system depressor, analgesic, 
antimicrobial, and fungistatic activities of C. citratus leaves. Cymbopogon citratus Stapf 
(Poaceae) is a herb worldly known as lemongrass. To ensure reproducible quality of herbal 
products, proper control of starting material is important. In this context it was aimed to analyze 
the chemical composition and antinociceptive activity of the oil extracted immediately after 
collection and the oil extracted from leaves after 30 days stay in the freezer. The essential oil 
extraction was carried out by steam distillation, using the modified Clavenger apparatus. The 
Shimadzu MDGC system consisted of two GC-2010 gas chromatographs (defined as GC 1 and 
GC 2), an MS-QP2010 quadrupole mass spectrometer. The MDGC transfer device, located in 
GC 1, is connected to an advanced pressure control (APC) unit which supplies carrier gas 
(He), at constant pressure. In a GC 1we used an HP-FFAP 25m x 0,20mm i.d. x 0,33µm 
(Agilent) and GC 2 a Rtx-5MS 30m x 0,25mm i.d. x 0,25µm (Restek) as columns. All data 
were collected by the GC Solution software (Shimadzu) for the FID (GC 1) and by the GC-MS 
solution software for the MS (GC 2). Ms: Ion source: 250°C; interface temp: 250°C, interval 
scan: 40-400 m/z; scan speed: 2000amu/s. The analgesic activity was evaluated through 
Collier’s method. The major compounds in the volatile oil sample obtained from the fresh 
and frozen leaves were quantified through standardization of the areas in the chromatogram 
obtained by analysis MDGC in the GC 1 (FID) were neral (36,92 and 37,12%) and geranial 
(42,70 e 44,04%), followed by mircene (3,09 and 2,33%). These results are in agreement 
with several authors who report the presence of citral as a major component of the volatile oil 
from C. citratus. fresh leaves exhibited 66,44% and the oil from frozen leaves, 54,48% of the 
writhes induced by acetic acid. The different concentration of the characterized compounds 
such as geranial, mircene, citronelal and γ-cadinene could justifiy this antinociceptive activity 
difference. Our study have showed that the sample oil from fresh and frozen have different 
concentration composition and they presents a potential antinociceptive activity.
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO VOLÁTIL DE OCOTEA 
PUBERULA, OCOTEA SILVESTRIS, OCOTEA URBANIANA 

COLETADAS NO RIO GRANDE DO SUL

Michele Andréia Rambo, Leticia j. Danielli, Monique dos Reis, Sergio L. Bordignon, 
Alexandre M.Fuentefria, Miriam Anders Apel

O gênero Ocotea Aubl. é o maior gênero Neotropical desta família. As plantas pertencentes 
a este gênero são conhecidas popularmente como canelas. A família Lauraceae é conhecida 
como uma das grandes fontes de óleos voláteis. Desta forma, este trabalho teve como objetivo a 
caracterização química do óleo volátil de três espécies de Ocotea nativas do Rio Grande do Sul, 
coletadas em Lajeadinho e Nova Petrópolis: O. urbaniana, O. silvestris e O. puberula, sendo 
esta última coletada em dois locais diferentes da mesma região para a comparação de sua 
composição química. A obtenção do óleo a partir das folhas e do caule das espécies foi realizada 
utilizando o aparelho de Clevenger durante 4 horas e a análise química por cromatografia 
à gás acoplada à espectrometria de massas (CG/EM). O cálculo do rendimento de óleo 
volátil foi possível apenas para as folhas das espécies coletadas, pois os caules apresentaram 
apenas traços de óleo. Assim, o rendimento de óleo para O. urbaniana foi de 0,05%, para O. 
silvestris0,07% e para O. puberula 0,2% e 0,05%, considerando as duas coletas realizadas. Os 
óleos voláteis obtidos de O. silvestris e O. urbaniana foram caracterizados pela predominância 
de sesquiterpenos, em especial por biciclogermacreno (29,8%) e germacreno D (54,1%) nas 
folhas e espatulenol (11,7%) e germacreno D (16,2%) no caule de O silvestris, e beta-cariofileno 
(10,7%), germacreno D (26,3%) e biciclogermacreno (36,9%) nas folhas e biciclogermacreno 
(22,2%), espatulenol (10,3%) e óxido de humuleno I (13,1%) e no caule de O. urbaniana. Para 
o óleo de Ocotea puberula as duas coletas apresentaram compostos majoritários distintos. Para 
uma foram identificados os sesquiterpenos beta-cariofileno (24,0%) e isocariofileno (9,1%) 
nas folhas e os hidrocarbonetos heptacosano (41,6%) e pentacosano (45,0%) em seu caule. 
Para a outra coleta desta espécie foram identificados como principais constituintes do óleo 
os sesquiterpenos beta-acoradieno (10,0%) e globulol (18,2%) nas folhas e os compostos 
heptacosano (12,5%), pentacosano (17,9%) e globulol (22,7%) no caule. Esta é a primeira vez 
que o óleo volátil destas três espécies de Ocotea nativas da região Sul do Brasil é estudado.
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO VOLÁTIL DE NECTANDRA 
MEGAPOTAMICA E CRYPTOCARYA ASCHERSONIANA

Michele Andréia Rambo, Leticia J. Danielli, Monique dos Reis, Sérgio L. Bordignon, 
Alexandre M. Fuentefria, Miriam Anders Apel

A família Lauraceae apresenta mais de 2.000 espécies dispostas em 40 gêneros. A grande maioria 
são árvores e arbustos.Nectandra megapotamica é conhecida popularmente como canela-
louro, canela-preta, canela-ferrugem e canela-fedorenta. Amplamente dispersa pelas florestas 
do Estado do Rio Grande do Sul. Cryptocarya aschersoniana é conhecida popularmente como 
canela-fogo, canela-pururuca, canela-batalha. Devido à escassez de trabalhos químicos com 
estas duas espécies e considerando a família Lauraceae como um das mais importantes fontes 
de óleos voláteis, este estudo objetivou a caracterização química do óleo volátil de folhas e 
cascas de N. megapotamica e C. aschersoniana. A obtenção do óleo volátil a partir das folhas 
e do caule das duas espécies foi realizada utilizando aparelho de Clevenger durante 4 horas e 
a análise química por cromatografia à gás acoplada à espectrometria de massas (CG/EM). O 
cálculo do rendimento de óleo volátil foi possível apenas para as folhas das espécies coletadas, 
pois os caules apresentaram apenas traços de óleo. O rendimento do óleo volátil encontrado 
nas folhas de N. megapotamica foi de 0,04% e para C. aschersoniana 0,06%. Em ambas as 
espécies, o óleo volátil foi caracterizado pela predominância de sesquiterpenos. Para Nectandra 
megapotamica foram identificados como compostos majoritários germacreno D (24,9%) 
e biciclogermacreno (39,7%) nas folhas. O óleo obtido a partir do caule apresentou como 
constituinte principal o fenilpropanóidetrans-metil-isoeugenol (35,2%) além do sesquiterpeno 
alfa-cadinol (18,8%). ParaCryptocaryaaschersoniana também foram identificados germacreno 
D (19,0%) e biciclogermacreno (41,8%) como principais compostos do óleo volátil contido 
nas folhas e biciclogermacreno (13,8%) e espatulenol (22,3%) no caule. De acordo com os 
compostos majoritários encontrados pode-se confirmar que há coerência na caracterização 
do óleo volátil de N. megapotamica com dados encontrados na literatura. Para o óleo 
de Cryptocarya aschersoniana este é o primeiro relato referente à química do óleo volátil.
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MULTIRESIDUE PESTICIDES ANALYSIS IN HERBAL TEA 
PRODUCTS BY GC-MS/MS

Júlio César, José Felipe Lugão, Hans-Joachim Huebschmann, Joachim Gummersbach, 
Nicole Rueckert, Johann Kirchner, Elmar Haefner

The residue analysis of pesticides has developed in recent years into a comprehensive 
methodology for the detection of many hundreds of potential contaminating compounds. A 
multiresidue method for teas and herbal products is faced with additional challenges from 
the worldwide origin of the products and the complex matrix of the dried materials. The 
dried leaves, fruits or seeds and other medical products deliver highly complex extracts due 
to the rich content on active ingredients, essential oils and the typical high boiling natural 
polymer compounds from broken cells, leaves or fruit skins. This application describes the 
methodology used for the multiresidue pesticides analysis of herbal products using a short 
sample preparation for quantitation by GC-MS/MS. The data acquisition is using the unique 
timed-SRM allowing for the detection of a virtually unlimited number of pesticide compounds 
in one run without sacrificing the high sensitivity for individual compounds. The routine 
screening method is applied for a wide variety of different sample type ranging from regular 
black tea or sage leaves, to seeds like fennel and herbs of medical and fragrance use like 
thyme and chamomile. The data processing and reporting is achieved by using the dedicated 
TraceFinder quantitation software. The method presented is well prepared for routine analysis, 
provides high robustness of the chromatographic system and MS ion source reducing the need 
for frequent maintenance. The method is easy to use in routine, durable and robust even with 
the most challenging sample types, and fully automated in automatic sampling to found and 
not-found report generation.
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DETERMINACIÓN DE ESTERES ETÍLICOS DE ÁCIDOS 
GRASOS EN MECONIO COMO INDICADOR DEL CONSUMO DE 

ALCOHOL DURANTE EL EMBARAZO

Umpiérrez, E., Chiarelli, Á., Díaz, G., Hernández, V., Villagrán, V., Ronzzoni, S., 
Gonzalez Rabelino G., Moraes, M.

La exposición prenatal al alcohol es un grave problema sanitario por el costo económico 
que ocasiona a la sociedad y la repercusión neuro-psico-social que provoca en el niño y su 
entorno. Es la principal causa de defectos físicos y mentales congénitos, no heredable. La 
presencia de ésteres etílicos de ácidos grasos (FAEEs) en meconio es un marcador objetivo de 
la exposición prenatal al alcohol. El objetivo de este trabajo fue poner a punto la técnica de 
identificación y cuantificación de FAEEs en meconio y determinarlos en más de 200 muestras 
de meconio.  Se realizó extracción a partir de 0.10g de meconio, usando como solvente 
Hexano p.p.a. y éster etílico del ácido heptadecanoico como estándar interno. El análisis se 
realizó por Cromatografía de Gases Acoplada a Espectrometría de Masas (Thermo Focus/
DSQII), las condiciones del equipo fueron: modo de inyección splitless; T horno: 90ºC por 2 
min, luego subir hasta 300ºC (10ºC/min) y mantener a 300ºC por 5 min; T fuente: 200ºC; T 
inyector: 230ºC,T interfase: 280ºC; gas carrier helio (1ml/min), Full Scan en un rango de 80-
400 m/z. Para validar el método se realizó una curva de calibración preparándose estándares 
de FAEEs en un rango de concentraciones desde 0 hasta 1000ng/g. Los puntos de la curva 
fueron 0, 50, 100, 200, 500 y 1000ng/g de meconio; cada uno por triplicado. Las curvas de 
calibraciones en meconio de los 12 ácidos grasos etil esteres (desde C10 a C24 incluyendo 
C18:1, C18:2, C18:3 y C20:4) presentaron rango lineal entre 50 y 1000 ng/g dependiendo del 
FAEEs, con r mayores a 0.99, los LOD fueron de entre 6 y 60ng/g, los LOQ 20 y 100ng/g. 
Finalmente se analizaron 196 muestras de meconio de las cuales 41 de ellas presentaron mas de 
2nmoles/g de FAEEs. Este punto de corte esta en discución a nivel internacional si es un buen 
indicador de sobreexposición o se debería definir otro valor. Actualmente se esta haciendo un 
seguimiento medico de los niños para evaluar su comprotamiento neuro-psico-social. Este 
seguimiento buscará correlacionar concentración de FAEEs en meconio vs alteraciones en el 
comportamiento.

[1] J.R. Hutson, K. Aleksa, F. Pragst, G. Koren, J. Chromatography B. 8-12, 877 (2009). 
[2] F. Pragst, V. Auwaerter, F. Sporkert, K. Spiegel, Forensic Science International. 76-88, 
121 (2001). 
[3] H.S. Kwak, YS Kang, KO Han, JT Moon, YC Chung, JS Choi, JY Han, MY Kim, 
EY Velázquez-Armenta, AA Nava-Ocampo,J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life 
Sci. Jul 1;878(21):1871-1874 (2010)
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UTILIZAÇÃO DE EFS-CG-EM EM ESTUDOS DE ADORÇÃO

Luciana Souza da Silva, Wallace Carvalho de Souza, Marco Antonio Gaya de Figueiredo

O processo de adsorção vem sendo bastante estudado nos últimos anos, com o objetivo de 
remover compostos sulfurados e nitrogenados em corrente de diesel, devido ao aumento das 
restrições ambientais quanto ao teor desses contaminantes. Uma das grandes dificuldades 
verificadas nesses estudos está relacionada à competição pelos sítios de adsorção, onde 
estudos com carga real apresentam resultados inferiores aos verificados com cargas modelo. 
Esses estudos procuram compreender e verificar a competição existente entre os compostos 
sulfurados e nitrogenados com os componentes da carga estudada. No caso do diesel, devido 
sua complexidade, os resultados obtidos para carga modelo apresentam uma discrepância em 
relação aos resultados obtidos para carga real. Desta forma, o uso da ferramenta analítica 
para identificar quais compostos são preferencialmente adsorvidos torna-se cada vez mais 
importante. No presente trabalho avaliou-se o comportamento de contaminantes sulfurados e 
nitrogenados em testes de leito fixo utilizando extração em fase sólida (EFS) e cromatografia 
gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM). A extração dos compostos sulfurados e 
nitrogenados foi realizada utilizando-se uma coluna de vidro de 24 mm de diâmetro por 400 mm 
de altura. O adsorvente utilizado nos testes foi uma alumina neutra comercial (70-290 mesh), 
pré ativada a 200 °C por 3 horas. Foram utilizados 20 g de alumina para 1 g de amostra. Após 
a adição da amostra na coluna de adsorção a mesma foi eluída com três solventes diferentes: 
75 mL de n-hexano, 50 mL de diclorometano e 50 mL de clorofórmio. Os eluatos foram 
recolhidos em balão e levados ao evaporador rotatório a fim remover o solvente. Os resíduos 
obtidos foram diluídos em 1 mL de isooctano e injetados no GC-MS. Na amostra de diesel 
estudada foram identificados anilinas, indóis, carbazóis, quinolinas, acridinas, benzotiofenos 
e dibenzotiofenos. O comportamento de tais famílias foi acompanhado durante um estudo de 
adsorção em leito fixo, utilizando uma argila comercial e os resultados foram obtidos como 
uma curva de ruptura onde foi possível observar que as famílias dos compostos benzotiofeno 
e dibenzotiofeno saturaram rapidamente e as famílias de nitrogenados apresentaram maior 
afinidade com o adsorvente. Os nitrogenados básicos como anilinas, quinolinas e acridinas, 
não alcançaram a saturação ao final do experimento, mostrando maior afinidade em relação 
aos nitrogenados neutros.O conhecimento do comportamento dos diferentes contaminantes do 
diesel durante o processo de adsorção fornece informações relevantes no selecionamento de 
adsorventes, maximizando sua eficiência e consequentemente o processo de remoção.

Agradecimentos: Petrobras/Cenpes; LETPP/UERJ
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CHEMICAL PROFILE OF ESSENTIAL OIL FROM THREE 
SPECIES OF PIPER USING MDGC

Stefânia Priscilla de Souza, Simone Sacramento Valverde, Marcos Jun Nakamura, 
Elizete dos Santos Lima da Silva, Keila Santos Cople Lima, Antônio Luis dos Santos 

Lima 

Piperaceae is known as an aromatic taxa. The genus Piper comprises 285 species distributed 
throughout the brazilian national territory. Analysis of some species indicated the presence 
of compounds having psychotropic action, antimicrobial, antioxidant, cytotoxic, insecticide, 
fungicide and antileishmania action. In this work we analyzed the essential oil of Piper 
mollicomum Kunth,Piper aduncum L. and Piper rivinoides Kunth by MDGC using the 
MDGC technique. The essential oil extraction was carried out by steam distillation, using the 
modified Clavenger apparatus. The Shimadzu MDGC system consisted of two GC-2010 gas 
chromatographs (defined as GC 1 and GC 2), an MS-QP2010 quadrupole mass spectrometer. 
The MDGC transfer device, located in GC 1, is connected to an advanced pressure control 
(APC) unit which supplies carrier gas (He), at constant pressure. In a GC 1we used an HP-
FFAP 25m x 0,20 mm i.d. x 0,33 µm (Agilent) and GC 2 a Rtx-5MS 30m x 0,25mm i.d. x 
0,25µm (Restek) as columns. All data were collected by the GC Solution software (Shimadzu) 
for the FID (GC 1) and by the GC-MS solution software for the MS (GC 2). Ms: Ion source: 
250°C; interface temp: 250°C, interval scan: 40-400 m/z; scan speed: 2000 amu/s. The chemical 
composition of these three species have different profiles, (E)-β-ocimene andgermacrene B 
are the major compounds in P. mollicomum oil, α-pinene and β-pinene are the major 
in the P. rivinoides oil, andpiperitone is the major compound in P. aduncum oil. This 
multidimensional GC×GC–MS configuration offers easy and reliable analysis of flavour and 
fragrance samples. Considering the biological importance of Piper genus, this study helped to 
identify terpenes of these three species little explored, and assisting subsequent studies in the 
determination of compounds responsible forbiological activities assigned to them.

Agradecimentos: The authors are grateful to CNPq, CAPES and FIOCRUZ.
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USO DO HEADSPACE SPME-GC-MS PARA DIAGNÓSTICO DO 
CANCRO CÍTRICO EM CITRUS SINENSIS (L.) OSBECK

Edenilson dos Santos Niculau, Maria Fátima das Graças Fernandes da Silva, Leonardo 
Toffano, Evandro Luis Prieto, João Batista Fernandes, Marcos Antônio Machado, 

Simone Cristina Picchi

O cancro cítrico (C.C), causada pela bactéria Xanthomonas axonopodis pv. citri, é uma doença 
que provoca sérios problemas à citricultura mundial, principalmente à cultura da laranja. 
Atualmente, a identificação inicial da doença é realizada baseando-se nos sintomas visuais das 
lesões causadas pela bactéria nos órgãos da planta sendo o método mais eficiente pela técnica 
PCR (Reação de Polimerase em Cadeia), porém as plantas podem conter alguns compostos 
naturais que inibem a amplificação dos ácidos nucleicos na PCR, podendo gerar um resultado 
falso-negativo. Devido a isso, há uma necessidade na busca por novos métodos fáceis e rápidos 
para a identificação do Cancro cítrico, antes dos sintomas aparecerem. Dessa forma, o estudo 
da produção de voláteis em laranjeiras Pêra, Citrus sinensis (L.) Osbeck, foi realizado por 
meio de Microextração em Fase Sólida, SPME, (por 30 min) associadas à CG-EM. Foram 
utilizados 6 folhas (de cada planta, total 3 plantas) sadias, infectada (previamente inoculada 
com o patógeno) sem sintomas e com sintomas da doença, visando buscar indicadores químicos 
que permitissem diagnosticar a presença da bactéria. As análises porSPME-CG-EM mostrou 
a presença de um total de 48 compostos voláteis, os quais variaram de acordo com o grau de 
infecção da doença (com e sem sintoma), mostrando a presença de benzotiazol e benzoato de 
etilhexila nas plantas infectadas sem sintoma e com sintoma, os quais não foram detectados 
nas plantas sadias, sendo um forte indicativo de marcadores químicos para diagnóstico precoce 
do cancro cítrico. Estes compostos podem ter sido produzidos por um mecanismo de defesa 
da planta ou por uma interação planta-bactéria. Outros compostos que podem ser marcadores 
químicos são n-tetradecano, n-pentadecano, n-heptadecano e n-octadecano identificados na 
planta com sintoma. Além disso, nas plantas sadias foram detectados limoneno (2,31%), neral 
(8,79%), geranial (20,88%) e -elemeno (0,34%), enquanto que nas plantas infectadas sem 
sintoma e com sintoma, os percentuais relativos aumentaram para limoneno (8,05% e 34,96%), 
e diminuiram para neral (2,21% e 0,00 %) e geranial (2,99% e 0,00%), respectivamente. O 
percentual relativo de -elemeno aumentou para 7,06% na planta infectada sem sintoma e 
diminuiu para 2,15% quando a planta apresentou o sintoma do C.C.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO 
MULTIRRESÍDUOS PARA DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE 

AGROTÓXICOS EM PÓLEN APÍCOLA POR GC-MS/MS ION 
TRAP.

Renata Cabrera de Oliveira, Sônia Claudia do Nascimento Queiroz, Susanne Rath

O pólen apícola tem sido apontado como um potencial bioindicador da presença de contaminantes 
ambientais em áreas nos arredores dos apiários. Para análise dessas amostras e monitoramento 
ambiental, é necessário desenvolver métodos analíticos que apresentem seletividade e 
detectabilidade adequadas. O objetivo deste trabalho foi desenvolver e validar um método 
analítico multirresíduos quantitativo para a determinação de resíduos de agrotóxicos em pólen 
apícola utilizando cromatografia a gás acoplada à espectrometria de massas em tandem com 
analisador de massas do tipo Ion Trap. A validação analítica foi realizada de acordo com as 
recomendações do documento SANCO/10684/2009, determinando faixa linear e linearidade, 
exatidão, precisão, seletividade e limites de detecção e quantificação. O preparo de amostra foi 
realizado por extração sólido-líquido com acetonitrila. A separação cromatográfica foi realizada 
em coluna analítica Rxi® 5 Sil, 0,25 mm x 30 m, 0,25 μm, utilizando gradiente de temperatura. 
A análise quantitativa dos analitos (Acetocloro, Alacloro, Aldrin, Bioaletrina, Diazinon, 
Dissulfoton, Endossulfan alfa, Etrinfós, Fempropatrim, Fentoato, Fluazifope, Heptacloro 
Epóxido, Malation, Oxifluorfen, Paration Etil, Paration Metil, Pendimetalina, Pirimifós Etil, 
Propargito, Terbufós, Trifluralina) e do padrão interno (Lindano) foi realizada através do 
monitoramento dos seus íons precursores. A seletividade do método analítico foi verificada 
pela ausência de picos interferentes no tempo de retenção dos analitos e do padrão interno. 
O método apresentou linearidade adequada, com coeficiente de correlação (r) maior que 0,95 
para a maioria dos analitos. A precisão do método foi comprovada através dos valores de 
desvio padrão relativo, inferiores a 20% para a maioria dos analitos em níveis de concentração 
acima de 10 µg kg -1. Os resultados de recuperação entre 70 e 120%, demonstraram a exatidão 
do método analítico. Os limites de detecção (LOD) para os analitos apresentaram valores entre 
10 µg kg-1 e 100 µg kg-1. Os limites de quantificação (LOQ) ficaram entre 25 µg kg-1 e 200 µg 
kg-1.
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE COMPOSTOS ORGÂNICOS 
VOLÁTEIS POR CROMATOGRAFIA GASOSA BIDIMENSIONAL 
ABRANGENTE ACOPLADA À ESPECTROMETRIA DE MASSAS 

POR TEMPO DE VOO

Joseane Ames, Alessandro Casilli, Adriana Gioda, Débora de Almeida Azevedo

A qualidade do ar em ambientes internos é um fator essencial para o bem-estar e vida saudável. 
Compostos orgânicos voláteis (COVs) representam um importante grupo de poluentes do ar 
interno, sendo associados a um aumento dos riscos sobre a saúde a longo prazo1. O objetivo 
do trabalho foi verificar a qualidade do ar em ambientes internos de uma gráfica e de um 
escritório, através da análise de COVs utilizando a cromatografia gasosa. Os poluentes foram 
concentrados em tubos contendo carvão como material adsorvente. Análises por cromatografia 
gasosa unidimensional (CG) são muito utilizadas para análise da qualidade do ar de 
interiores2,3, entretanto a CG convencional não possui o poder de separação necessário devido 
a complexidade das amostras, visto que muitas coeluições são verificadas. É nesse âmbito 
que a cromatografia gasosa bidimensional abrangente acoplada à espectrometria de massas 
por tempo de voo (CG×CG-EMTdV) surge como alternativa à CG. Poucos são os trabalhos 
na literatura reportando o uso da cromatografia bidimensional aplicada a análise de COVs. O 
sistema CG×CG utilizado foi um Pegasus 4D (Leco), que possui um modulador criogênico. O 
período de modulação foi de 7 segundos. As colunas utilizadas foram uma DB-5 (30 m, 0,25 
mm d.i., 0,25 μm df) na 1D e BPX 50 (1,5 m, 0,1 mm d.i., 0,1 μm df) na 2D. A programação de 
temperatura foi: 35 °C (10 min) até 280 °C a 3°C·min-1 para o primeiro forno e 40 °C (10 min) 
até 285 °C a 3 °C·min-1 para o segundo forno. Inicialmente, injetou-se uma mistura de padrões 
contendo compostos com os grupos funcionais que poderiam ser encontrados nas amostras. 
Verificou-se a presença de compostos como o benzeno, alquilbenzenos, alquilcicloalcanos e 
alquilnaftalenos. Algumas coeluições observadas na CG foram resolvidas com o auxílio da 
CG×CG, tais como entre alquilcicloalcanos e alquilbenzenos e entre C4-alquilciclohexano 
e diclorobenzeno, sendo que o último não foi detectado na CG. Com isso, percebe-se que o 
uso da CGxCG-EMTdV mostra-se muito eficaz na identificação de compostos em matrizes 
complexas como de ar ambiente.

1 Massolo L. et al.; Environmental Toxicology 2010, 25:339-349. 
2 Rios, J. L. M. et. al.; Environment International 2009, 35: 1136–1141. 
3 Gioda, A. ; Aquino Neto, F. R. D.; Indoor Built Environment 2002, 11:302-311.
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DETECÇÃO DE METANEFRINA EM URINA ATRAVÉS DE 
CROMATOGRAFIA GASOSA ACOPLADA À ESPECTROMETRIA 

DE MASSAS E AVALIAÇÃO DO SEU PERFIL ENDÓGENO EM 
ATLETAS BRASILEIROS

Patrícia Davies de Oliveira Sardela, Vinícius Figueiredo Sardela, Henrique Marcelo 
Gualberto Pereira, Francisco Radler de Aquino Neto

A adrenalina é classificada como estimulante na lista proibida da Agência Mundial 
Antidopagem. Embora o monitoramento de seus metabólitos em urina e no sangue seja bem 
conhecido em análises clínicas, o seu monitoramento ainda não foi proposto para o controle de 
dopagem. Uma vez que a adrenalina é uma substância endógena, uma estratégia é necessária 
para identificar uma administração exógena. A adrenalina é instável em urina, enquanto o 
seu metabólito metanefrina é estável, tornando-o um alvo promissor para o monitoramento 
de adrenalina. Portanto, o objetivo do estudo é detectar metanefrina em urina utilizando a 
técnica de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM), e a partir 
disso, estabelecer um intervalo de referência para o mesmo através da análise do perfil da 
população de atletas brasileiros, de forma a caracterizar um possível abuso exógeno de 
adrenalina. As urinas foram preparadas por extração em fase sólida após hidrólise prévia com 
a enzima β-glucuronidase de Helix pomatia e posterior etapa de dupla derivatização com 
MSTFA/MBTFA. Foi utilizada a codeína como padrão interno e as análises foram realizadas 
em CG-EM. O pico cromatográfico correspondente à metanefrina apresentou o tempo de 
retenção de 7,5 minutos, com o espectro de massas contendo o m/z 297 com maior abundância 
e o íon molecular m/z 422. A repetitividade foi de 9,52% enquanto a reprodutibilidade foi 
de 11,11%. Não apresentaram interferentes endógenos nem exógenos na região de espectro 
correspondente à metanefrina. O limite de detecção foi de aproximadamente 5 ng/mL. A 
metanefrina em urina foi estável por até 30 dias quando armazenada à -20 ºC. O intervalo 
de referência foi calculado a partir dos valores de metanefrina/codeína em urina, através do 
método não-paramétrico utilizando-se os percentis 2,5 e 97,5 das populações estudadas e 
um intervalo de confiança de 90%, seguindo as recomendações do IFCC. Foram analisadas 
160 urinas de atletas masculinos e 120 urinas de atletas femininas. As populações foram 
consideradas estatisticamente diferentes, e tiveram seus intervalos de referência determinados 
em 0,14 (0,10 - 0,18) a 2,01 (1,73 - 2,14) para a população de atletas masculinos e 0,13 (0,11 
- 0,18) a 1,39 (1,22 - 1,50) para a população de atletas femininas. 
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DEVELOPMENT OF A NEW THERMAL DESORPTION TUBES 
AUTOMATIC PACKING SYSTEM FOR VOCS ATD-GC-MS 

ANALIYSIS REPRODUCIBILITY ENCREASING

Francisco Cereceda Balic, Ximena Fadic Ruiz, Daniel Rodriguez Schulz, Víctor Vidal 
Cortéz 

Actually, one of the state of the art techniques for atmospheric Volatile Organic Compounds 
(VOCs) determination is automatic thermal desorption (ATD) coupled to GC-MS, were ATD 
Tubes are packed with polymeric adsorbents capable to trap VOCs for later ATD-GC-MS 
analysis. ATD Tubes packing consist in to fill them with up to four different kinds of polymeric 
adsorbents (PA), the amount of adsorbent must be perfectly dosed and compacted in order to 
have reproducible adsorbent surface between tubes. Actually the market offers packed ATD 
Tubes with high cost which can be used only one time, instead, researchers around the world 
prefer to buy empty tubes and pack them manually, allowing them to use it indefinite time, but 
in turn, accepting the irreproducibility produced by manual packing. In order to decrease this 
irreproducibility, our research team has developed a unique automatic packing system (APS) 
for ATD tubes (PCT/CL2011/000039, patent pending). The APS is built in modules where 
each one serves for dosage of one kind of PA; therefore the system is able to integrate up to 
four modules. Each module consists of a volumetric dosing system, which can be calibrated 
for any type of PA, and a magnetic transport system so that the adsorbent material is deposited 
inside the tube. ATD tubes are transported between modules with a trail which has attached an 
eccentric shaft hammer for the perfectly compaction of the PA. At the end of this trail is located 
a separator filter positioning system for PA separation in tubes with more than one adsorbent. 
APS was tested in two ways; the first one was by weighing the dosed adsorbent material in an 
analytical balance. 20 ATD tubes were packed with between 20-500 mg of adsorbent material 
and variability of dosage obtained was in the range of 1-2%. The second test was carried out 
by spiking 10 ATD tubes packed manually and using APS with 1 µL of multicomponent VOCs 
standard solution (P. Elmer, 54 VOCs combination blend 2000µg/mL) and analyzes them by 
ATD-GC-MS, results indicate that VOCs variability for manually packed tubes were between 
20-45% meanwhile for automatic packed tubes variability were between 2-5%. The results 
indicate that our system is capable to generate reproducible ATD tubes for VOCs analysis. 
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DEVELOPMENT OF A NEW CONTROLLED EXPOSURE 
CHAMBER FOR IN SITU TOXICITY EVALUATION OF VOCS IN 
AIR USING BIOMONITOR PLANTS AND ATD-GC-MS ANALYSIS

Francisco Cereceda-Balic, Ximena Fadic, Victor Vidal, Daniel Rodríguez 

The International Labour Organization (ILO) estimated that 22% of occupational deaths 
occur each year from exposure to chemicals, which include the volatile organic compounds 
(VOCs). The VOCs are neurotoxic, nephrotoxic, hepatotoxic and some even carcinogenic. 
They are present in production processes in specific and complex mixtures, representative of 
each industry. The development of this device was born on the need to implement new tools 
in the industry to detect in situ the presence of these compounds, to assess their toxicity and 
to prevent occupational diseases. BioToxMonitor (patent pending) [1] is a mobile device that 
combines simultaneously the use of sensitive biomonitor plants to genotoxicity (Tradescantia) 
and automated thermal desorption tubes for monitoring chemical composition of the air (ATD 
tubes), based on a unique design comprising 5 exposure chambers able to regulate automatically 
proportions of air in study, so that at the end of an experience of 8 hours a dose-response curve 
can be obtained (concentration of VOCs v/s biomonitor response), characteristic of such work 
environment. The design of those controlled exposure chambers allows to keep biomonitors in 
good condition during the exposure, which are then evaluated through Staminal Hair bioassay 
(Trad-SH) and/or Micronuclei Bioassay (Trad-MCN) [2, 3], while the ATD tubes are analyzed 
to characterize the concentration of the complex mixture of VOCs present in each chamber 
using thermal desorption coupled with gas chromatography and mass spectrometry detection 
[4]. Both laboratory and field reproducibility trials carried out to verify the correct operation 
of the equipment have confirmed that BioToxMonitor is able to maintain at each exposure 
chamber the necessary air mixing ratios for the elaboration of a dose-response curve, for 
example 100%, 75%, 50%, 25%, 0% polluted air. Clean air is actively injected into the system 
to make dilutions. Blank with pure air was made in order to prove the cleanliness off all part 
and pieces of the device to discard possible source of contamination. All results confirmed the 
optimum function of the device and were consistent regarding VOCs concentrations detected 
in each chamber and also by biomonitor response when it was used under field conditions in 
a paint and solvent industry. 

Agradecimentos: The authors thank the funding received through the project FONDEF 
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ANÁLISE DE COMPOSTOS FLAVORIZANTES DA CANA-DE-
AÇUCAR, OBTIDOS POR CATÁLISE ÁCIDA, UTILIZANDO 
HS-TRAP-GC-MS: UMA DIFERENCIAÇÃO DO SEU PERFIL 

ESTRUTURAL.

Amanda Jordano, Gabriel de Souza Pavanin, Caroline Granatto, Eleni Gomes, Roberto 
da Silva, Maurício Boscolo

Vários compostos estão presentes na cana de açúcar desde cera, gordura, gomas, corantes 
(clorofilas (pigmentos fotossintéticos verdes), caroteno (amarelo), xantofilas (amarelo) e os 
flavonóides (flavonas, flavonóis, chalconas, catequinas e antocianinas)), dextranas, amido, 
açucares (sacarose, glicose, frutose, manose), compostos nitrogenados (amônia, amino- 
compostos, amidas de aminoácidos, proteínas e aminoácidos), sais minerais, ácidos orgânicos 
aconítico, oxálico, málico e etc. Compostos flavorizantes da cana-de-açúcar podem estar 
ligados a açucares, livres ou mesmo serem formados pela degradação térmica, química e/
ou enzimática de compostos mais complexos como flavonoides e carotenoides presentes na 
mesma. Com o objetivo de conhecer onde pode ser obtido maiores proporções de compostos 
flavorizantes em cana-de-açucar foi utilizado caldo de três variedades de cana-de-açúcar sendo 
elas RB975932, RB987935 e RB975033, cedidas pela Estação Experimental de cana-de-
açúcar, UFSCAR, da cidade de ValParaíso - SP. Estas foram coletadas durante a mesma safra, 
depois de higienizadas e divididas em 4 porções da raiz até o topo, para verificar a influência 
na altura da cana e a distribuição no colmo foi coletado uma porção (entrenó-nó-entrenó) 
divididos em 5 partes, no meio da planta de cada variedade. O extrato de cada porção foi 
obtido utilizando-se um moedor de cana hidráulico. As amostras extraídas foram acidificadas 
com ácido sulfúrico com a concentração de 1% v/v e utilizado como branco uma porção da 
amostra sem acidificação. Os produtos obtidos foram analisados por cromatografia gasosa 
acoplado com Espectrômetro de massas e a amostragem dos compostos realizadas por um 
sistema head-space-trap ( empacotado com carvão ativo). Foram encontrados 7 compostos 
flavorizantes tais como β-damascenona, Isoeugenol, Eugenol, Megastigmatrienone, Trans-
pinocarveol, 2,2,6- trimetil – ciclohexanone, 4-(2,6,6-Trimetilciclohexa-1,3-dienilbut-3-en-3-
one. Dentre estes compostos destacaram-se β-damascenone e Trans-pinocarveol, encontrados 
em maiores proporções em algumas porções como entrenós e cume da cana-de-açucar, sendo 
estas alguma das substâncias responsáveis pelo aroma de vinho e cognac respectivamente. 
De maneira geral foi possível verificar que a maioria das substâncias podem sem obtidas 
em maiores quantidades no topo da planta e entrenós, este fator pode conferir característica 
interessantes a produtos como destilados de cana-de-açúcar visto que pode obter bebidas com 
maior quantia de compostos flavorizantes que lhe conferirá maior qualidade. 
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DE 
HPA EM ÁGUA DO MAR POR SPME-GC-MS

Patricia Roberta Puhl, Kalya C. Di Pietro Roux, Luiz Augusto dos Santos Madureira

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) são compostos que estão presentes no meio 
ambiente e são considerados poluentes, podendo causar danos a esse e aos organismos nele 
inseridos. Estudos são feitos para monitorá-los em diferentes meios sendo aplicadas diversas 
técnicas analíticas. Neste trabalho, utilizou-se a microextração em fase sólida (SPME) por 
ser uma técnica eficiente e livre de solventes, gerando menos resíduo, para a extração de 
cinco HPA (naftaleno, acenafteno, fluoreno, fenantreno e pireno) no headspace de amostras 
aquosas. A separação dos HPA e a otimização do método foram realizadas por cromatografia 
a gás com detector por ionização em chama (GC-FID) e a determinanção e quantificação das 
amostras por cromatografia a gás acoplada à espectrometria de massas (GC-MS). Dentre as 
fibras de SPME testadas, a PDMS/DVB foi escolhida e as principais variáveis que influenciam 
a eficiência da extração foram otimizadas quimiometricamente. Para se obter respostas do 
efeito combinado entre as variáveis mais importantes do sistema, foi utilizado o planejamento 
fatorial completo e matriz Doehlert, obtendo-se as seguintes condições de extração: pH de 7,5 
e temperatura de 70 oC por 60 minutos. A adição de NaCl à amostra foi fixada em 360 g L-1. 
Alguns parâmetros analíticos de mérito foram obtidos com o método otimizado para os cinco 
HPA: coeficientes de correlação maiores que 0,991, precisões em termos de desvio padrão 
relativo menores que 16% e excelentes limites de detecção e quantificação, respectivamente, 
para naftaleno, 0,768 e 2,30 µg L-1; acenafteno, 0,604 e 1,81 µg L-1; fluoreno, 0,506 e 1,52 µg 
L-1; fenantreno, 0,416 e 1,25 µg L-1; e pireno, 0,275 e 0,826 µg L-1. Com o intuito de investigar 
a presença de HPA característicos dos combustíveis de embarcações, a metodologia proposta 
foi aplicada para análise de amostras de água provenientes da Lagoa da Conceição e da Baía 
Sul, Ilha de Santa Catarina, em pontos que apresentam constante tráfego marítimo. Exceto 
para o composto naftaleno, os testes realizados nessas águas apresentaram ótima faixa de 
recuperação: entre 84% e 127%. Nos três pontos de coleta os cinco compostos de interesse 
foram detectados, com valores entre o limite de detecção e quantificação. 

Agradecimentos: CNPq e Petrobras



Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV | 171

| C171 |
02 de Outubro (3a feira) 

Cromatogra�a – Espectrometria de Massas
MS(MS) | GC-MS(MS) | LC-MS(MS)

CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL VOLÁTIL DE ESPUMANTES 
MOSCATÉIS BRASILEIROS ATRAVÉS DO EMPREGO DE 

MICROEXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA E CROMATOGRAFIA 
GASOSA COM DETECTOR ESPECTROMÉTRICO DE MASSAS

Claudia Alcaraz Zini, Karine Primieri Nicolli, Rafael Dutra Soares, Mayara Closs, Vitor 
Manfroi

A comercialização de vinhos espumantes elaborados no Rio Grande do Sul é responsável por 
cerca de 90% da produção nacional de vinhos e representa um nicho de mercado em franca 
expansão. O espumante Moscatel é conhecido por sua tipicidade aromática e se destaca dos 
demais também pela sua importância econômica e social na região sul do Brasil, entretanto, 
não há relatos na literatura científica sobre os componentes voláteis doheadspace destes vinhos. 
Este trabalho visa caracterizar qualitativamente os compostos voláteis de espumantes Moscatéis 
brasileiros de várias procedências, bem como apontar semelhanças e dessemelhanças entre 
eles. Para isto foi empregada a microextração em fase sólida no modo headspace (HS-SPME) 
e os recursos da cromatografia gasosa (GC) com detector de espectrometria de massas (MS). 
Os compostos foram tentativamente identificados por meio de comparação de seus índices 
de retenção cromatográfica e espectros de massas, com aqueles registrados na literatura. 
O headspace dos Moscatéis apresentou predominantemente ésteres seguidos de terpenos e 
álcoois. Os compostos majoritários presentes no headspace dos espumantes Moscatel em 22 
amostras são 1-hexanol, hexanoato de etila, hotrienol, feniletanol, óxido de nerol, succinato 
de dietila, α-terpineol, octanoato de etila, 9-decenoato de etila, decanoato de etila, acetato de 
isoamila, acetato de hexila, 1-octanol, óxido de cis-linalol, sorbato de etila, linalol, acetato de 
feniletila. Dentre estes, destacam-se os compostos que conferem notas aromáticas de flor de 
laranjeira (óxido de nerol) e de tília (hotrienol), rosas (linalol) e lírio do vale (α-terpineol). Por 
outro lado, os ésteres são reconhecidos por sua contribuição ao aroma frutado destas bebidas. O 
uso de análise de componentes principais (PCA) possibilitou a discriminação entre as amostras 
de vinho espumante Moscatel. Ao analisar os terpenos observou-se que duas amostras 
distinguiram-se das demais, principalmente devido a diferenças na concentração de linalol e 
α-terpineol. O emprego da PCA aponta caminhos para a discriminação entre as amostras de 
vinho espumante Moscatel, entretanto, foi possível observar que o perfil dos componentes 
voláteis destes vinhos é semelhante, o que demonstra homogeneidade deste produto no 
conjunto de amostras analisado, no que tange a esta característica. 
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ANÁLISE MULTIVARIADA DE DADOS DA CROMATOGRAFIA 
GASOSA BIDIMENSIONAL ABRANGENTE PARA 

DIFERENCIAÇÃO DE VINHOS VARIETAIS

Juliane Elisa Welke, Vitor Manfroi, Mauro Zanus, Marcelo Lazarotto, Cláudia Alcaraz 
Zini

Os compostos voláteis de vinho são importantes para o aroma dos vinhos, o qual é uma 
característica determinante da aceitação do vinho por parte dos consumidores e também 
importante para o controle de qualidade destas bebidas. A composição do perfil volátil de um 
vinho depende do tipo de uva empregado, do processo de fabricação, do período e forma de 
armazenamento e das características do ambiente onde foram cultivadas as uvas O objetivo deste 
trabalho foi examinar a possibilidade de verificar a variedade de uva empregada na elaboração 
do vinho, tendo por base apenas o perfil cromatográfico dos compostos voláteis do vinho. Foi 
empregada a micro-extração em fase sólida no modo headspace (HS-SPME) combinada com 
a cromatografia gasosa bidimensional abrangente com detector espectrométrico de massas 
por tempo de voo (GC×GC/TOFMS) para a extração e análise de 55 vinhos elaborados com 
uvas das variedades Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc e Pinot Noir. 
Foi também desenvolvido um modelo discriminante, utilizando-se razão de Fisher, análise 
de componentes principais (PCA) e análise discriminante linear (LDA) e, a partir deste, foi 
possível diferenciar e classificar os vinhos de acordo com as variedades de uva, a partir de 
doze compostos voláteis presentes no headspace destes vinhos. Um exame detalhado de cada 
um destes doze compostos voláteis indicou que alguns deles co-eluem com outros compostos 
na primeira dimensão cromatográfica, o que mostra a limitação do emprego de cromatografia 
monodimensional para o estudo destes compostos. Dentre estes doze compostos discriminantes 
das variedades dos vinhos, alguns são reportados na literatura como importantes para o aroma 
de vinhos: succinato de dietila; 2,3-butanediol, nerol, 3-pentenona-2 e 9-decenoanto de etila. 
Além destes, os compostos tetra-hidro-2H-piranona e 6-metil-octanol-1 foram, pela primeira 
vez, identificados tentativamente em vinhos.
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ESTUDO DA EVOLUÇÃO DO PERFIL CROMATOGRÁFICO 
DOS COMPONENTES VOLÁTEIS DO VINHO ESPUMANTE 

MOSCATEL DURANTE PROCESSO DE VINIFICAÇÃO 
ATRAVÉS DO EMPREGO DE MICRO EXTRAÇÃO EM FASE 

SÓLIDA E CROMATOGRAFIA GASOSA COM DETECTOR DE 
ESPECTROMETRIA DE MASSAS

Claudia Alcaraz Zini, Rafael Dutra Soares, Karine Primieri Nicolli, Vitor Manfroi

Uma avaliação do perfil cromatográfico de voláteis de espumantes Moscatel da Serra Gaúcha 
foi realizada durante o processo de vinificação, usando-se um método de microextração em 
fase sólida no modo headspace (HS-SPME), que foi otimizado para este fim. O método incluiu 
a utilização do filme PDMS/DVB, 2 mL de amostra sem diluição, temperatura de extração de 
40°C, adição de 30% (m/v) de NaCl e tempo de extração de 30 min. Foram tentativamente 
identificados 55 compostos voláteis no headspace de amostras de diferentes etapas de vinificação, 
comparando-se os índices de retenção e os espectros de massas obtidos experimentalmente por 
cromatografia gasosa com detector espectrométrico de massas do tipo quadrupolo (GC/qMS) 
com aqueles reportados na literatura científica. Outros três compostos foram identificados por 
co-injeção com padrões, resultando em 58 compostos voláteis nas amostras de vinho recolhidas 
durante e ao final da vinificação. O perfil cromatográfico dos vinhos espumantes apresentou 
alterações durante processo de produção dos mesmos, como quantidades decrescentes de 
álcoois monoterpênicos (linalol, hotrienol, α-terpineol e citronelol) bem como de óxidos 
terpênicos (óxidos de nerol e cis-linalol) e hidrocarbonetos monoterpênicos (limoneno e 
terpinoleno) e quantidades crescentes de ésteres terpênicos (acetatos de citronelila, nerila e 
geranila). Além dos compostos terpênicos, conhecidos como responsáveis pelo aroma floral 
do espumante Moscatel, observou-se um acréscimo nas áreas cromatográficas do octanoato e 
decanoato de etila, feniletanol e nonanol. As áreas cromatográficas correspondentes ao álcool 
1-hexanol apresentaram tendência ao decréscimo ao longo do processo. O método de HS-
SPME-GC/qMS provou ser apropriado para o monitoramento do perfil cromatográfico de 
compostos voláteis durante a vinificação e pode ser utilizado como ferramenta útil para a 
melhoria das técnicas de produção do vinho espumante Moscatel, seu controle de qualidade e 
para futuras pesquisas de marcadores de qualidade deste produto. 
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AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS COMPOSTOS VOLÁTEIS DO 
HEADSPACE DE VINHO ESPUMANTE MOSCATEL BRASILEIRO 

EMPREGANDO MICRO EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA E 
CROMATOGRAFIA GASOSA BIDIMENSIONAL ABRANGENTE

Claudia Alcaraz Zini, Karine Primieri Nicolli, Rafael Dutra Soares, Juliane Elisa Welke, 
Mayara Closs, Vitor Manfroi

Nos últimos anos, a cromatografia gasosa bidimensional abrangente com detector 
espectrométrico de massas do tipo tempo de voo (GC×GC/TOFMS) tem sido empregada 
na caracterização do perfil aromático de alguns vinhos, gerando resultados superiores em 
termos de identificação de compostos, devido a sua maior capacidade de pico, sensibilidade, 
seletividade, resolução e ainda devido à possibilidade de um perfil cromatográfico organizado 
de acordo com a natureza dos compostos em análise. Neste trabalho foi realizada uma avaliação 
do perfil cromatográfico de voláteis de espumantes Moscatel brasileiros, utilizando-se como 
técnica de extração a microextração em fase sólida no modo headspace (HS-SPME) a fim de 
estabelecer possíveis marcadores de origem do espumante Moscatel. As condições de extração 
incluiram a utilização do filme PDMS/DVB, 2 mL de amostra sem diluição, temperatura de 
extração de 40°C, adição de 30% (m/v) de NaCl e tempo de extração de 30 min. Os compostos 
foram tentativamente identificados por meio de comparação de seus índices de retenção 
cromatográfica e espectros de massas, com aqueles registrados na literatura. O headspacedos 
espumantes Moscatel apresentou predominantemente ésteres e terpenos nas amostras 
analisadas. Os resultados obtidos por GC×GC/TOFMS confirmam os dados de cromatografia 
gasosa monodimensional (1D-GC/qMS), adquiridos em paralelo. Entretanto, possíveis 
coeluições na primeira dimensão cromatográfica (1D) foram resolvidas na segunda dimensão 
(2D). Os álcoois terpênicos majoritários, em termos de área cromatográfica, foram o citronelol, 
linalol, geraniol, α-tepineol e hotrienol, responsáveis por conferir um característico aroma 
floral aos espumantes. Quanto aos ésteres, o butanoato, hexanoato, octanoato e decanoato 
de etila apresentaram uma contribuição importante no perfil cromatográfico dos espumantes, 
sendo estes responsáveis pela presença de notas frutadas no aroma dos espumantes Moscatel. A 
razão de Fisher foi útil para que se verificasse quais dos analitos seriam responsáveis pelas 
principais diferenças entre os espumantes Moscatéis, contudo a grande maioria das amostras 
possui um perfil semelhante. Os resultados obtidos mostram que a GC×GC é uma técnica 
adequada para análise de compostos voláteis de espumantes, especialmente nos casos em que 
ocorrem co-eluições destes compostos na cromatografia gasosa monodimensional.
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COMPARAÇÃO ENTRE PRÉ-FRACIONAMENTO E 
FRACIONAMENTO DE GASÓLEO PESADO PARA 

DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS SULFURADOS POR 
CROMATOGRAFIA GASOSA BIDIMENSIONAL ABRANGENTE

Maria Elisabete Machado, Lucas Panizzi Bregles, Eliana Weber de Menezes, Elina 
Bastos Caramão, Edilson Valmir Benvenutti, Cláudia Alcaraz Zini

A determinação das estruturas de compostos orgânicos de enxofre (OSC) em frações pesadas 
de petróleo é um passo importante no processo de produção e refino de petróleo, uma vez que o 
preço do petróleo está diretamente relacionado com a quantidade de enxofre presente. Alguns 
desafios analíticos envolvidos nesta determinação são: a complexidade da matriz, o grande 
número de isômeros de compostos sulfurados e o fato de estes compostos estarem presentes em 
baixas concentrações. Sendo assim, a procura de métodos analíticos eficazes para separação e 
identificação de OSC presentes no petróleo é um desafio significativo, de grande importância. 
A semelhança das propriedades físico-químicas dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 
(HPA) e dos heterociclos sulfurados aromáticos policíclicos (PASH), pode levar a co-eluições 
cromatográficas. A fim de contornar estas dificuldades são empregadas etapas de tratamento 
da amostra antes da análise por cromatografia gasosa. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
o potencial da cromatografia gasosa bidimensional abrangente (GC×GC) para a separação e 
identificação de OSC em amostras de gasóleo pesado, utilizando-se apenas pré-fracionamento 
em coluna de alumina e empregando-se pré fracionamento seguido de fracionamento com 
uma fase estacionária onde o paládio se encontra quimicamente ligado à superfície da 
sílica através de um grupo mercapto-propila (PdII- MPSG). As frações obtidas em ambos os 
procedimentos foram analisadas por GC×GC com detector espectrométrico de massas por 
tempo de voo (TOFMS), empregando-se um conjunto de colunas DB5-MS de 30 m na 1D e 
DB-17ms na 2D. A GC×GC foi eficiente para separar e identificar várias classes e isômeros 
de OSC, e proporcionou a separação entre PASH e HPA, com 152 compostos tentativamente 
identificados, quando a amostra foi apenas pré-fracionada. Utilizando-se o fracionamento com 
PdII-MPSG, um maior número de OSC foi encontrado (315). Desta forma, o pré-fracionamento 
mostrou-se adequado quando o objetivo é uma caracterização geral de classes de compostos, 
enquanto o fracionamento proporcionou uma análise mais detalhada dos PASH.
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DETERMINAÇÃO DE BTEX EM SOLO UTILIZANDO TÉCNICAS 
MINIATURIZADAS DE EXTRAÇÃO POR GC-MS

Maraíssa Silva Franco, Paulo C. F. L. Gomes, Álvaro José dos Santos Neto, Fernando 
Mauro Lanças

A contaminação de solos por compostos orgânicos é uma preocupação constante ao longo 
dos anos. Dentre as várias formas de introdução desses poluentes, a contaminação por postos 
de combustíveis se destaca, no qual a presença de benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos 
(BTEX) podem indicar tal contaminação, visto que são compostos presentes nos derivados 
do petróleo. Diversas técnicas utilizadas para a determinação dos BTEX em solo, entretanto, 
a maioria usa elevadas quantidades de solventes orgânicos aliados a excessivos tempos de 
extração. Dentro deste contexto, as técnicas miniaturizadas de preparo de amostra se destacam 
por não utilizar solventes, ou quando o uso se faz necessário, a quantidade é extremamente 
reduzida. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho da microextração 
em fase sólida (SPME) na determinação de BTEX por headspace. Para isso, foi feito um 
planejamento de experimentos a fim de se estimar o efeito das interações das variáveis, bem 
como quais são significativas para o processo. Foi utilizado um GC-MS SHIMADZU QP5050 
para identificação e quantificação dos compostos, equipado com uma coluna SLB 5MS de 30 
m x 0,25 mm x 0,25 µm. A aquisição dos dados foi realizada no modo SIM, com janela de 
tempo referente ao tempo de eluição de cada composto. Os ensaios para otimização da SPME 
foram realizados avaliando-se o tempo de exposição da fibra de PDMS 100 µm (25 a 45 min), 
temperatura de extração (30 a 70ºC) e quantidade de solo (1,5 a 2,5 g). As amostras de solo 
foram fortificadas com 625 µg Kg -1 utilizando uma solução de BTEX em acetona, estocadas 
por 48h a - 4 ºC, conforme sugerido na literatura. Com o planejamento fatorial 23, observou que 
somente a variável tempo de exposição da fibra não foi significante. Assim, um planejamento 
composto central foi elaborado a fim de se estimar a condição ótima de extração. Após a 
validação do método de extração proposto, novas técnicas miniaturizadas serão avaliadas. 
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SYNTHESIS OF STATIONARY PHASE FOR REVERSE-PHASE 
HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY 

BASED ON THERMAL TREATMENT OF PMDTS-
(POLIMETHYLTETRADECILSILOXANO) OVER ALUMINIZED 

SILICA

Collins, C. H., Nome, R. C.

 Pure silica has been thoroughly employed in chromatographic separations due to its nearly 
unique properties: (i) well-established particle size; (ii) high surface area; (iii) mechanical 
stability; and (iv) thermal stability, among others. Nevertheless, silica displays a few chemical 
properties which preclude its use in some applications. Specifically, silica is chemically 
reactive at pH values below 2 and above 8, mainly due to reaction with free OH groups on 
the surface of silica. As a result, chromatographic separations of basic compounds cannot be 
reliably performed with silica-based columns unless the reactive OH groups from silica are 
protected (chemically and/or physically). In the present work, we propose the modification 
of silica surface in order to enable its application in chromatographic separations of basic 
analytes, such as pharmaceuticals and pesticide compounds. Specifically, we present synthesis 
and characterization of alternative supports based on metalized silica containing aluminum 
as well as polymer, which is immobilized by thermal methods. This is accomplished after 
experimental planning, which was designed to find out the maximum and minimum amount 
of metal contained in the support and which still gives desirable properties. Subsequently, we 
have also performed experimental planning in order to prepare stationary phases for reversed-
phase liquid chromatography. The resulting solids were characterized by physical-chemical 
methods, including Fourier-transform infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance of 29Si 
and 27Al, scanning electron microscopy, BET surface area determination, thermogravimetric 
analysis, and elemental analysis. Moreover, the resulting stationary phases were submitted to 
tests of chromatographic performance for a range of analytes allowing determination of the 
chromatographic properties of the stationary phase, including: efficiencies, peak asymmetries, 
retention times and response peak profiles. 
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COMPARISON BETWEEN TWO MOBILE PHASES FOR 
ANALYSIS OF PESTICIDES USED IN THE CULTIVATION 

OF ORANGES WITH A NEW DOUBLY ZIRCONIZED SILICA 
SUPPORT AND A CHEMICALLY BONDED AND END-CAPPED 

C18 STATIONARY PHASE

Karen Goraieb, Carol H. Collins

High performance liquid chromatography (HPLC) is an important analytical technique due 
to its applicability in various areas such as Medicine and Agronomy. So, it is important to 
develop new stationary phases with higher resistance to extreme pH values and that would 
be more selective for a given class of analytes, such as pesticides. Thus, this work developed 
a new stationary phase (SP) having silica with a double layer of ZrO2 as support and a 
chemically bonded and endcapped C18 stationary phase, which was employed to analyze the 
pesticides aldicarb, carbendazim, difenoconazole, diflubenzuron, diuron and imidaclopride, 
used in the cultivation of oranges that have significant economic importance in São Paulo 
State. Analytical curves were constructed, using QuEChERS for extraction and HPLC-DAD 
for determination, with detection at the wavelength of maximum absorption for each pesticide. 
To achieve an optimum result, two mobile phases (MP) were studied: (1) acetonitrile:water 
and (2) methanol:water. Recovery studies for pesticides were carried out using these MP. 
The separation in the standard samples and in the analyses in Pêra, Lima, Lima da Pérsia, 
Baiana and Seleta oranges were done by gradient elution (MP1 = MeOH:H2O, from 40 % of 
MeOH to 95 %; MP2 = ACN:H2O, from 30 % of ACN to 90 %), furnishing good efficiencies, 
asymmetries and resolutions for most of the analyzed pesticides, with a reasonable time of 
analysis (~ 25-30 min). Good values for linearity (R > 0.9), limit of detection and limit of 
quantification were achieved with both MP, with recoveries of the pesticides compatible with 
Brazilian legislation. The separation with methanol presented better performance than the 
one with acetonitrile, giving lower LOD and LOQ. Analysis of samples purchased in local 
supermarkets show the possible presence of difenoconazole, diflubenzuron and imidaclopride 
in some varieties of oranges. However confirmation using mass spectrometric determination 
is still required. 
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PREPARATION OF STATIONARY PHASES FOR HPLC USING 
ADDITION IN EXCESS OF PDMS IN MIXTURES OF PDMS AND 

PMODS

Elias Severo da Silva Júnior, Karen Goraieb, Carol H. Collins

T he  me cha nical st abi lit y of  silica allie d t o t he  non- r e act ivi t y and se le ct ivi t y of  or ga nic 
polym e r s r e sult  in polym e r - silica mat e r ials t ha t  ar e  good st at ionar y pha se s (S P ) . T he  
pr ope r t ie s of  t he  S P  de pe nd on t he ir  sur f ace s and ha ve  r ole s in t he  me cha nisms of  se par at ion 
of  dive r se  compounds. T he  se le ct ivi t y of  t he  mat e r ial pr oduce d may cha nge  accor ding t o 
the functionalities of the aggregates in the SP. Our laboratory has studied the modification 
of  t he  silica sur f ace  w it h me t allic oxi de s, pr oducing ne w  chr omat ogr aphi c suppor t s. T he  
pr e se nt  w or k aims t o e st abl ish condit ions f or  t he  pr e par at ion of  S P  f or  r e ve r se d H P L C  using 
mixt ur e s of  poly( dime t hyl siloxa ne ) ,  P D M S , and poly( me t hyl oct ade cyl siloxa ne ) , P M O D S , on 
t it aniz e d (S iT i)  or  z ir coniz e d (S iZ r )  silica suppor t s. T he  suppor t s w e r e  pr e par e d and t he n t he  
mixt ur e  of  P M O D S  and P D M S  w as adde d, be ing immob iliz e d by t he r mal t r e at me nt  unde r  
a N 2  at mosphe r e . T he  S P  w e r e  pr e par e d w it h me t aliz e d silica w it h t he  addit ion in e xc e ss of  
the polymer PDMS in two different loadings. In the first test the loading was a 50 % excess 
of PDMS. In the second test the loading was a 100 % excess of PDMS. These two SP were 
compared with SP with an equal mixture of PDMS and PMODS (50 % each), which gives 
N/m values of 40300 (SiTi) and 53600 (SiZr) for naphthaleneand N/m values of 25800 
(SiTi) and 16900 (SiZr) for N,N-dimethylaniline. This process needs 14 days. The thermal 
immobilization was done at 120 °C for 16 h. The SP prepared using the 50 % excess of PMDS 
showed for naphthalene N/m values of 46200 (SiTi) and 49500 (SiZr), with As = 0.9 (SiTi) 
and 1.1 (SiZr) for naphthalene and N/m values 25600 (SiTi) and 11600 (SiZr), with As = 3.4 
(S iT i)  and 1.4 (S iZ r )  f or  N ,N - dime t hyl aniline . T he  S P  pr e par e d using t he  se cond me t hod of  
addition of polymers showed N/m values of 47300 (SiTi) and 54100 (SiZr), with As = 0.9 
(SiTi) and 1.2 (SiZr) for naphthalene and N/m values of 29600 (SiTi) and 6200 (SiTi), with As 
= 2.3 (SiTi) and 1.5 (SiZr) for N,N-dimethylaniline, suggesting that even excesses of polymer 
do not  comple t e ly c ove r  t he  hydr oxy ls of  t he  suppor t  sur f ace .  
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SEPARATION OF UV FILTERS AND PHARMACEUTICAL 
COMPOUNDS BY PACKED COLUMN SUPERCRITICAL FLUID 

CHROMATOGRAPHY: USE OF IMMOBILIZED POLYMER 
STATIONARY PHASES

Carla G. A da Silva, Carol H. Collins, Caroline West, Eric Lesellier

Stationary phases (SP) prepared by immobilization of polymers into supports such as silica 
or silica modified with zirconia and titania are interesting for use in reversed phase high 
performance liquid chromatography (RP-HPLC) due to better protection of residual silanols 
or Lewis acid sites (zirconia, titania), as well as easy of preparation. However in the literature, 
there are no previous results using such immobilized SP for separations with packed column 
SFC. First, 19 different stationary phases based on polysiloxanes (phenyl, C1, C8, C14, C18) 
on different types of supports (silica, zirconized silica and titanized silica) were characterized 
with identical SFC conditions using linear solvation energy relationships (LSER) based on 
Abraham descriptors. The results highlight the variety of polarities provided by the column 
set.  Then four sample mixtures (UV filters, prophen drugs, barbiturates and benzodiazepines) 
were separated with CO2 modified with 10 % of methanol as mobile phase, to demonstrate the 
applicability of such phases for method development in SFC. Separation of eight UV filters 
and pharmaceutical compounds showed better results based on efficiency (>20,000 N/m) and 
asymmetry (0.8 < As < 1.8) on more polar polymer stationary phases (C1 and C8). However, 
the separation of prophen drugs with non endcapped C18 SP also showed good results 
(for asymmetry factor). Comparing the chromatograms obtained, as well chromatographic 
parameters using the spider diagram for five-dimensional space (based on “e”, “v”, “s”, “a” 
and “b” factors) representing SP selectivities calculated by the solvation parameter model, it 
is possible to observe better separations when the polarity of the SP is increased. On the other 
hand, more apolar stationary phases, including endcapped SP presented poorer separation 
performances. As expected, bare silica and metalized silica (zirconized and titanized) phases 
present unsatisfactory separation results, due to the absence of polysiloxane for interaction 
with the compounds. 
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AVALIAÇÃO CROMATOGRÁFICA DE FASES ESTACIONÁRIAS 
REVERSAS BASEADAS EM POLIETILENIMINA/C18 
IMOBILIZADAS TERMICAMENTE SOBRE SÍLICA

Samia Rodrigues Dib, Giselle de Oliveira Carvalho, Anizio Marcio de Faria

A atividade silanofílica de fases estacionárias reversas na análise de compostos polares e, 
principalmente, substâncias básicas tem sido um problema histórico e de difícil solução na 
cromatografia líquida. Diversas estratégias para o preparo de fases estacionárias têm sido 
delineadas nos últimos anos para contornar essas limitações. Nesse trabalho, uma nova 
estratégia de preparo de fase estacionária foi avaliada a partir da imobilização térmica a 120 °C 
por 12 h de polietilenimina sobre sílica, seguida de capeamento com grupos C18sob refluxo 
de tolueno por 48 h. Os grupos amino da polietilenimina possuem a capacidade de competir 
com os grupos residuais (SiOH) das fases pelos solutos polares, enquanto o C18 garante a 
seletividade hidrofóbica necessária para a separação desses compostos. As propriedades dessas 
fases foram avaliadas cromatograficamente a partir de protocolos de misturas testes padrão. O 
protocolo empregado nesse trabalho foi desenvolvido por Tanaka e colaboradores e trata-se de 
um método bem estabelecido para avaliar a qualidade das fases estacionárias. Esse protocolo 
é constituído de quatro misturas testes que são separadas em quatro diferentes condições de 
fase móvel e fornecem informações sobre seletividade hidrofóbica, seletividade estérica, 
capacidade de ligação de hidrogênio e capacidade de troca iônica e acidez superficial. Segundo 
o protocolo, a fase estacionária de polietilenimina/C18não apresentou seletividade hidrofóbica 
na separação de compostos hidrofóbicos diferenciados por um grupo CH2 (αCH2 = 1,00). No 
entanto, a fase apresentou boa seletividade estérica/espacial (αT/O = 1,65) e, principalmente, 
redução da atividade silanofílica, uma vez que as duas propriedades avaliadas, a capacidade 
de troca iônica e acidez foram relativamente baixas. Apesar da fase de polietilenimina/C18 ter 
moderada capacidade de formação de ligação de hidrogênio (αC/F = 1,26); a baixa retenção para 
a benzilamina em condições de pH 7,60 (αB/F pH 7,6 = 0,75) indicando baixa capacidade de troca 
iônica e a sua baixa retenção em pH 2,70 (αB/F pH 2,7 = 0,67), indicando a baixa acidez, a torna, 
no mínimo, comparável às fases estacionárias com grupos polares embutidos, reconhecidas 
por minimizar a atividade silanofílica das fases à base de sílica.
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DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE IMOBILIZAÇÃO 
VIA RADIAÇÃO MICROONDAS NA PREPARAÇÃO DE FASES 

ESTACIONÁRIAS DE SÍLICA-POLIETILENIMINA PARA CLAE-
FR

Giselle de Oliveira Carvalho, Anizio Marcio Faria

Fases estacionárias baseadas em recobrimento polimérico (polymer-coated phases) têm se 
tornado uma forma alternativa para obtenção de fases para cromatografia líquida com menor 
atividade residual (interação de solutos com o suporte), devido ao maior recobrimento do 
suporte cromatográfico. No entanto, o polímero se deposita na superfície do suporte na 
forma de gotas e a interação predominante é a adsorção. Técnicas físicas de imobilização 
são então empregadas para diminuir a viscosidade do polímero e aumentar a superfície de 
contato e a força da ligação entre o polímero e o suporte. O tratamento térmico é uma das 
técnicas mais simples e eficientes empregadas para tal, no entanto, para fases estacionárias de 
polietilenimina sobre sílica, o grau de recobrimento e as propriedades de retenção das fases têm 
se mostrado limitados com esta técnica. Nesse trabalho, um novo método de preparo de fases 
de polietilenimina sobre sílica foi desenvolvido a partir da imobilização via radiação micro-
ondas e os resultados cromatográficos comparados com fases similares obtidas via tratamento 
térmico. Na imobilização por microondas estudou-se a potência de radiação e o tempo de 
exposição da fase sorvida, empregando um forno microondas convencional. Os estudos foram 
acompanhados de análises térmicas e elementares das fases obtidas, uma vez que a partir de 
150°C a polietilenimina atinge um grau de rearranjo que dificulta uma rápida transferência 
de massa dos solutos na fase. Os resultados mostram que o aquecimento contínuo leva a uma 
rápida degradação do polímero, devido às altas temperaturas alcançadas no forno micro-ondas, 
necessitando de aquecimentos em etapas de 4 min. com intervalos de resfriamento de 5 min. O 
tempo e a potência de irradiação mais eficazes no preparo das fases foram de 30 min. e 900 W, 
respectivamente. Nessas condições as fases alcançam cargas poliméricas maiores que as fases 
similares obtidas via tratamento térmico, resultando em uma maior eficiência de separação. 
Outras vantagens encontradas no preparo das fases de polietilenimina imobilizadas por 
radiação micro-ondas sobre a sílica é o tempo total de preparo, 30 min. vs 12 h via tratamento 
térmico e, principalmente, a estabilidade da polietilenimina no processo de imobilização.
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ESTUDO DA ESTABILIDADE DE SUPORTES DE SÍLICA 
ALUMINIZADA PARA USO EM CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE 

ALTA EFICIÊNCIA

José Leandro Reis da Silveira, Samia Rodrigues Dib, Anizio Marcio de Faria

O uso da alumina em cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) tem sido muito 
explorado na modalidade de fase normal, mostrando eficiência de separação e aplicação em 
amplas faixas de pH de fase móvel. Em fase reversa, a baixa densidade de modificação da 
superfície da alumina não permitiu maiores aplicações nessa modalidade. No entanto, estudos 
recentes têm indicado que a presença de traços de alumina no suporte de sílica aumenta 
significativamente a resistência da fase estacionária em meio alcalino, permitindo a análise 
eficiente de compostos que requerem essas condições para separação. Nesse trabalho, um 
novo suporte para CLAE baseado na incorporação de camadas de nanopartículas de alumina 
sobre partículas de sílica cromatográfica foi preparado no intuito de produzir um material de 
maior estabilidade hidrolítica em condições alcalinas. As nanopartículas de aluminas foram 
preparadas pelo método sol-gel conduzido no interior de micelas reversas do surfactante bis-
2-etil-hexilsulfossuccinato de sódio. Posteriormente, camadas de partículas de alumina foram 
incorporadas na sílica através da técnica de autodeposição de camadas organizadas do óxido. 
A estabilidade desse suporte de sílica aluminizada (SiAl) foi avaliada empregando um teste de 
degradação rápida a pH 10 e 0,050 mol L-1 de tampão fosfato. O suporte preparado no trabalho 
foi introduzido em colunas de aço inox e acopladas ao sistema cromatográfico. A degradação 
da SiAl, devido à sua dissolução pela fase móvel, foi medida periodicamente e comparada 
com a da sílica nua. A sílica aluminizada apresentou alta resistência nas condições avaliadas, 
ocorrendo perda de somente (2,60 ± 0,04) % da sua massa inicial após a passagem de 1600 
volumes de coluna. Nas mesmas condições, uma coluna recheada com sílica nua apresentou 
perda superior a 83 % da massa inicial, mostrando que o suporte SiAl possui resistência 
elevada frente às condições do teste e permite aplicações em condições não possíveis para 
o suporte de sílica. Resultados espectroscópicos e microscópico de caracterização indicaram 
ainda que a SiAl possui ligações químicas entre a alumina e a sílica e mantém as características 
morfológicas da sílica, adequadas para uso em CLAE.
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CARACTERIZAÇÃO DE NOVAS FASES ESTACIONÁRIAS 
REVERSAS PARA CLAE BASEADAS EM C18 IMOBILIZADO 

SOBRE SÍLICA ALUMINIZADA

Lorraine Lacerda de Souza, Anizio Marcio de Faria

A cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa (CLAE-FR) é convencionalmente 
baseada em colunas recheadas com grupos C18 ligados quimicamente à superfície de 
sílica. No entanto, fases a base de sílica sofrem rápida dissolução em meio alcalino (pH ≥ 
8), impedindo que diversas misturas de compostos básicos, que necessitam de fases móveis 
nessas condições, possam ser separadas na CLAE-FR. Tentativas de substituir o suporte de 
sílica pela alumina, devido à sua alta estabilidade em meio alcalino, não foram bem sucedidos 
na CLAE-FR, pois suas fases apresentavam baixa densidade de modificação orgânica. Neste 
trabalho, uma nova fase estacionária C18, baseada em um suporte de sílica aluminizada, 
mais estável em condições alcalinas de fase móvel, foi preparada e suas características físico-
químicas avaliadas mediante técnicas espectroscópicas, termogravimétricas, entre outras. 
Inicialmente foi preparado o suporte de sílica aluminizada a partir da reação sol-gel no interior 
de micelas de surfactantes. Em seguida, foi empregada a técnica de deposição de camadas de 
nanopartículas de alumina sobre a superfície da sílica pela técnica de deposição de camadas 
auto-organizadas. A sílica aluminizada foi revestida com C18, a partir da reação com o agente 
silano sob refluxo de tolueno, seguida da imobilização térmica a 100 °C por 12 h. Porções das 
fases, antes do enchimento, foram separadas e submetidas a diversas técnicas de caracterização 
como espectroscopia no infravermelho, análise termogravimétrica, ressonância magnética 
nuclear, etc. A espectroscopia de absorção na região do infravermelho e a reassonância 
magnética nuclear indicaram a presença de ligações químicas Si-O-Al no material bem como a 
ligação de moléculas C18 na superfície desse suporte em quantidades suficientes para eliminar 
completamente o estiramento de grupos hidroxila (Si-OH livre) em 978 cm-1, observado na 
espectroscopia no infravermelho. Corroborando com esses resultados, a análise elementar 
indicou uma modificação orgânica na fase C18 à base de sílica aluminizada, pelo menos, 
similar à de fases suportadas em sílica, possibilitando, portanto, o uso de fases reversas a base 
de alumina em CLAE com eficiência de separação e, principalmente, propriedades de retenção 
comparáveis às fases a base de sílica. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE ENCHIMENTO DE 
COLUNAS CROMATOGRÁFICAS PARA CLAE EMPREGANDO 

CENTRÍFUGAS CONVENCIONAIS

Nadja Thereza Macedo Silva, Anízio Marcio De Faria

O enchimento de colunas para cromatografia líquida de alta eficiência deve ser realizado 
sob alta pressão para garantir o máximo grau de compactação possível das partículas e, 
consequentemente, alta eficiência na separação. O enchimento é realizado por meio de 
bombas pneumáticas de alta pressão que são caras, necessitam de manutenção constante 
e, principalmente, permitem o enchimento de uma coluna por vez, levando a uma baixa 
reprodutibilidade no processo. Nesse trabalho, um sistema baseado em centrifugação é 
proposto para realizar o enchimento de colunas de aço inoxidável com fases estacionárias 
preparadas em laboratório. O sistema é baseado em dois reservatórios confeccionados em 
aço inox. Um reservatório cônico no qual é introduzida a suspensão da fase e outro que 
recebe o solvente da suspensão, após o enchimento. Esses reservatórios são conectados, 
respectivamente, na parte superior e inferior de colunas de aço inox de 50 mm x 4,0 mm de 
d.i. Um filtro de aço inox é colocado entre a coluna e o reservatório inferior para retenção 
das partículas no interior da coluna. As fases estacionárias empregadas nesse trabalho foram 
preparadas a partir da imobilização térmica a 120 °C por 12 h de polietilenimina sobre sílica. 
As suspensões dessa fase, a 5 % (m/v) em clorofórmio, foram introduzidas no reservatório 
superior e o solvente coletado no reservatório inferior. Duas colunas foram colocadas por vez 
em uma centrífuga convencional e tempos de 15, 30, 45, 60 e 90 minutos foram avaliados, 
empregando a centrifugação máxima, 2500 o.p.m. As informações sobre o enchimento foram 
obtidas pela análise de uma mistura teste contendo uracil, fenol, benzeno e naftaleno. O grau 
de repetibilidade do enchimento foi avaliado pela medida dos fatores de retenção do benzeno 
e do naftaleno, obtidos nas diferentes colunas enchidas, apresentando variação mínima, < 1% 
de coluna para coluna. O grau de compactação, medido pela eficiência de coluna obtida para o 
naftaleno, aumentou à medida que se aumentou o tempo de centrifugação, no entanto, a partir 
de 45 minutos a variação de coluna para coluna foi considerada aceitável e este foi definido 
como o tempo de enchimento. O sistema atende adequadamente o enchimento de colunas com 
razoável compactação do leito cromatográfico e reprodutibilidade. 
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ASYMMETRY IN FOLATE PEAKS CAUSED BY DIFFERENT 
CONDITIONS OF SOLUBILITY

Emmanuela Prado de PAIVA, Clayton Anderson de AZEVEDO FILHO, Lorena Trajano 
da SILVA, José Almiro da PAIXÃO

Folate is a term used to designate chemical forms of vitamin B9, it can be found in 
animal, vegetable and microbial cells at different oxidation levels from polyglutamates to 
monoglutamates. The folate presents ionic character due to presence amine groups along 
the whole width of the molecule with a non-ligand pair of electrons and α-carboxylic group 
composed of glutamic acid chains. This availability of electrons allows these substances may 
be modified during preparation of the standards, samples or in a chromatographic run, through 
the interaction between the column and mobile phase, donating, and/or modifying the orbital 
electrons. This study evaluated the performance of separation of six folate forms in two conditions 
of solubility of standards through the symmetry of the peaks obtained. Tetrahydrofolate, 
5-methyltetrahydrofolate, 10-formyltetrahydrofolate, 5-formyltetrahydrofolate, folic acid and 
pteroic acid were prepared in ammonium acetate 8 mmol.L-1 pH 6.8 at concentration 10 mcg/
ml and diluted in ammonium acetate and milli-Q water. The mix of the standards were injected 
into the C18 150 mm x 3.2 5μm chromatographic column and analyzed by HPLC-DAD system 
(Shimadzu Prominence). Isocratic elution was performed in 85% of potassium phosphate 
buffer pH 2.0 and 15% of MeOH, flow 0.5 ml/min with end time 20 min. It was possible to 
identify the loss of the peaks symmetry of the folate forms studied and the absorbance was 
halved when standards were diluted in water. Peak tail (front and back) and extension were 
the main changes in the signals obtained of the standards dissolved in water. Although folates 
are classified in water soluble vitamins these are best analyzed when maintained in alkaline or 
saline solutions. The OH- ions these media allow that most of the molecules are in their ground 
state which ensures better analytical stability, especially for folic acid and pteroic acid that 
present the highest values   of pK. 
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PARTITION COEFFICIENTS OF BIOLOGICAL COMPOUNDS 
BETWEEN IONIC LIQUIDS AND WATER. THEIR PREDICTION 

THROUGH THE “SOLVATION PARAMETER MODEL”

Juan M. Padró, Rocío Pellegrino Vidal, Gisela Diaz, Agustin Ponzinibbio, Mario Reta

The room-temperature ionic liquids (RTILs) are organic salts formed by organic cations 
asymmetrically substituted by alkyl groups (N-alkylpyridinium, N,N´-dialkylimidazolium, 
etc.) and inorganic anions such as chloride, hexafluorophosphate (PF6

-), tetrafluoroborate (BF4
-

), among others. The RTILs are considered as potential “green solvents” due to the better 
compatibility with the environment as compared with the typical organic solvents, to its low 
vapor pressures and very low flammability. Together with its favorable solvation properties 
towards organic and inorganic analytes, the RTILs are actually very used in analytical 
chemistry, specifically, in liquid-liquid microextraction. The phosphonium-based cations some 
advantages as compared with the previously mentioned Nitrogen-based RTILs, such as better 
solvation properties and higher immiscibility with water. In this work, the partition coefficients 
between different RTILs and water, PIL/w, for different probe molecules (training set) as well 
as for compounds of biological interest (test set) were accurately measured. The Cyphos 101, 
Cyphos 102, Cyphos 105, Cyphos 109, [OMIM][PF6] and [OPYR][BF4] were used. In order to 
elucidate the chemical interactions involved in the partitioning process, the “solvation parameter 
model” was used. This model considers a lineal regression between the log PIL/w and different 
solute parameters which measure polarity-polarizability, hydrogen-bond donor, hydrogen-
bond–acceptor, dispersive interactions and cohesivity. By using the training set, the obtained 
multiparametric regression coefficients were used to predict the PIL/w values for compounds of 
the test set. Solute descriptors for the test set were calculated through commercial software. 
An excellent agreement between calculated and experimental log PIL/w values was obtained, 
which demonstrate that the obtained multiparametric equations are robust and allow predicting 
partitioning for any organic molecule in the biphasic systems studied. Cavity formation and 
hydrogen-bond acceptor interactions domains the partition process. Polarity, hydrogen-
bond acidity and basicity for the different studied RTILs were measured by using different 
solvatochromic probes in order to interpret the regression coefficients. 
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DEVELOPMENT OF AN ANALYTICAL METHOD FOR 
APPLICATION TO IN VITRO METABOLISM STUDY OF THE 
ALKALOID PIPLARTINE USING RAT LIVER MICROSOMES

Lucas Maciel Mauriz Marques, Eduardo Afonso da Silva Júnior, Anderson Rodrigo 
Moraes de Oliveira

The species of the genus Piper are particularly found in traditional Chinese medicine, Indian 
and Latin America folk medicine. Piplartine is one of two major components from the genus, 
an alkaloid, which has several pharmacological properties, among these a significant cytotoxic 
activity. The metabolism knowledge of any drug candidate for a new medicament is a important 
factor to assessment its safety and efficacy. In vitro assays have been used as screening tool 
and microsomes represent the most widely in vitro system used. The aim of this work was 
to optimize an analytical method by HPLC (High Performance Liquid Chromatography) for 
subsequent application to in vitro study of piplartine metabolism using rat liver microsomes. 
For the preliminary study, it was optimized an analytical condition by HPLC and a subsequent 
sample preparation technique for extracting the substrate from the rat liver microsomes. 
Following the steps of optimization, it was performed a preliminary in vitro metabolism. The 
best condition for the determination of piplartine by HPLC was employing a Phenomenex® 
column, Luna C8(2), (250 x 4,6 mm, 5um) and mobile phase acetonitrile/water (50:50 v/v) 
at a flow rate 1.0 mL/min. As sample preparation technique, it was employed liquid-liquid 
extraction using hexane as an extractor solvent (4mL), followed by stirring for 15 min at 1500 
rpm and centrifugation at 4000 rpm by 5 min. In the preliminary in vitro metabolism study, 
it was found to occur metabolism, by calculating the area ratio between the analyte and the 
internal standard, there was a metabolism rate of 45.06% using a piplartine concentration of 
250 µg/mL and 37.31% to 500 µg/mL. These preliminary results indicated that this substrate, 
piplartine, was metabolized by the rat liver cytocrome P450 enzymes.
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO PH DO MEIO DE 
CULTURA NO PROCESSO DE BIOTRANSFORMAÇÃO 

ESTEREOSSELETIVA DO ALBENDAZOL EMPREGANDO OS 
FUNGOS

Viviane Cangerana Hilário¹, Mariana Zuccherato Bocato¹, Niege Araçari Jacometti 
Cardoso Furtado², Mônica Tallarico Pupo², Anderson Rodrigo Moraes de Oliveira¹

Este trabalho avalia a influência do pH na biotransformação estereosseletiva do albendazol 
em seu metabólito quiral e ativo, albendazol sulfóxido, empregando fungos como agentes 
catalisadores. O albendazol sulfóxido (ABZSOX) apresenta um centro quiral, apresentando dois 
enantiômeros, (+)-ABZSOX e (-)-ABZSOX, os quais apresentam propriedades farmacológicas 
diferentes. É importante compreender quais serão as respostas dos fungos empregados em 
relação a variação das condições do meio de cultura e incubação, já que a composição do meio 
e as condições de cultivo interferem diretamente nas atividades das enzimas microbianas. O 
pH é um dos parâmetros que mais influencia no metabolismo dos seres vivos, isso porque as 
enzimas possuem uma faixa ideal de pH, na qual apresentam atividade catalítica máxima. 
Para tal avaliação, os fungos Nigrospora sphaerica (SS67); Papulaspora immersaHotson 
(SS13) e Mucor rouxii (NRRL 1894) foram empregados no processo de biotransformação 
do albendazol em meio de cultura Czapek em pH 3, 4, 5, 6 e 7. Dessa forma, este estudo 
teve como o objetivo avaliar a produção dos enantiômeros do metabólito ABZSOX em 
diferentes pHs. A influência do pH foi quantificada calculando o excesso enantiomérico dos 
enantiômeros formados. E a separação cromatográfica quiral foi realizada empregando-se a 
coluna Chiralpak AS. Os resultados mostraram que para os fungos endofíticos SS67 e SS13, 
pH 6 foi a condição que proporcionou um maior excesso enantiomérico, 64,1% e 78,5%, 
respectivamente. Ambos os fungos, produziram preferencialmente o (+)-ABZSOX. O fungo 
de solo, Mucor rouxii, incubado em pH 5, mostrou ter a maior capacidade de biotransformação 
estereosseletiva e maior eficiência, com excesso enantiomérico de 89,8%, também para o 
(+)-ABZSOX. Em geral, os fungos SS13 e Mucor rouxii produziram mais (+)-ABZSOX em 
todos os pHs avaliados. 
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SCHWARTZIA BRASILIENSIS: ISOLAMENTO DE GLICOSÍDEO 
POR CCC E ESTUDO DE SAZONALIDADE MONITORADO POR 

CLAE

Vagner Pereira da Silva, Maria Raquel Figueiredo, Maria Auxiliadora Coelho Kaplan

Marcgraviaceae é uma família composta por cerca de 130 espécies, agrupadas em 8 
gêneros. Schwartzia brasiliensis é uma espécie para a qual já foram descritas as atividades 
antiinflamatória, analgésica e tripanossomicida. Cromatografia contracorrente (CCC) foi 
aplicada para o isolamento de componentes químicos de extrato metanólico bruto de folhas 
de S. brasiliensis. A fração em acetato de etila do extrato foi analisada por CCC, utilizando-se 
o sistema de solvente CLF:MeOH:H2O na proporção 7/13/8 e sendo a fase superior (aquosa) 
a estacionária. Esse procedimento resultou no isolamento do hiperosídeo (quercetina-3-O-
galactopiranosídeo). Paralelamente, cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) foi 
aplicada na comparação dos perfis dos extratos etanólicos e hidroalcoólicos para estudo de 
sazonalidade dos componentes químicos da planta. Foram realizadas 12 coletas mensais de 
folhas de S. brasiliensis, de outubro/2010 a setembro/2011. Para cada coleta foram feitos 2 
tipos de extratos brutos: um etanólico e um hidroetanólico a 50%, totalizando 24 extratos 
que foram analisados por CLAE. Nos cromatogramas, foram selecionados os 6 sinais mais 
abundantes e suas áreas absolutas e relativas foram comparadas graficamente para todos 
os 24 extratos. A comparação entre os tempos de retenção nos cromatogramas de CLAE e 
os espectros de ultravioleta permitiu determinar a presença do hiperosídeo nos extratos. A 
maioria das 6 substâncias analisadas variou da mesma forma ao longo dos 12 meses. Este 
estudo sugere haver uma relação de síntese e degradação entre o hiperosídeo e uma das demais 
substâncias correspondentes aos sinais analisados. CCC mostrou ser uma ferramenta bastante 
útil no isolamento do componente químico majoritário dos extratos polares de folhas de S. 
brasiliensis. 
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ESTIMATIVA DA CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO GÁLICO 
EM EXTRATOS ALCOÓLICOS DE FOLHAS DE SCHINUS 

TEREBINTHIFOLIUS RADDI

Marcela Sampaio Silva Ferraz, Flávia da Cunha Camillo, Alan Patrick Heringer, Maria 
Raquel Figueiredo, Leonardo Cesar Machado Coutada, Maria Auxiliadora Coelho 

Kaplan

A cromatografia de alta eficiência (CLAE) é um método versátil, comumente usado em 
análises qualitativas e quantitativas de diversas substâncias. A CLAE é uma poderosa 
ferramenta na avaliação dos teores de metabólitos especiais em extratos biologicamente 
ativos.S. terebinthifolius conhecida como aroeira vermelha pertence à família Anacardiaceae. 
Essa espécie ocorre desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, principalmente em 
áreas litorâneas. Segundo estudos etnofarmacológicos, ela é indicada como antiinflamatória, 
antioxidante e mais recentemente como antitumoral. O perfil químico de S. terebinthifolius é 
caracterizado pela presença de derivados de ácido gálico (AG), taninos, triterpenos e flavonóides. 
O objetivo do trabalho foi desenvolver um método por CLAE para avaliação e quantificação 
do AG nos extratos etanólicos (EE) de folhas de S. terebinthifolius, visando sua padronização 
e garantindo sua utilização segura pela população. A análise foi realizada em cromatógrafo 
Shimadzu composto de duas bombas, um degaseificador, um auto-amostrador, um forno, 
um detector de arranjo de diodos, controlador de sistema, e programa Class-VP Versão 6.13 
SP2 como analisador dos dados cromatográficos. A coluna usada foi uma Supelcosil™ LC-
18 (5µm, 25cm x 4,6mm). O monitoramento foi feito no comprimento de onda de 220nm, a 
40°C. A fase móvel foi composta por gradiente no qual uma solução de ácido trifluoracético 
0,05% foi colocada na bomba A e uma mistura de acetonitrila e metanol (3:1) na bomba B. 
A validação da metodologia desenvolvida foi realizada baseada nas diretrizes do INMETRO. 
As curvas de calibração obtidas (cinco níveis) apresentaram linearidade na faixa de trabalho 
proposta e R2 maiores que 0,98. Os EE avaliados foram preparados entre 11/2006 e 10/2007. 
Com o presente trabalho foi possível observar a degradação química das substâncias presentes 
no extrato com exceção do AG. O uso da CLAE em fase inversa constitui um método simples 
no monitoramento do AG nos EE de S. terebinthifolius. Simultaneamente ao acompanhamento 
da substância, foi possível obter informações a respeito da estabilidade dos EE no período 
estudado, parâmetro importante no desenvolvimento de um fitomedicamento.
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APLICAÇÃO DE CLAE-DAD-RMN NA IDENTIFICAÇÃO E 
CARACTERIZAÇÃO DE NEOLIGNANAS DE PIPER RIVINOIDES

Renan Alves de Paiva, Davyson de Lima Moreira, André Mesquita Marques, Elsie 
Franklin Guimarães, Luzineide Wanderley Tinoco, Maria Auxiliadora Coelho Kaplan

A família Piperaceae possui 4 gêneros, sendo Piper o mais representativo. Lignanas e 
neolignanas são metabólitos frequentes em espécies do gênero Piper. No presente trabalho, 
destaca-se a utilização do LC-RMN para separação e elucidação estrutural de 4 neolignanas 
presentes no extrato etanólico de folhas de Piper rivinoides, seguida quantificação e isolamento 
desses metabólitos. Para análise qualitativa da mistura em CLAE foi utilizada coluna de fase 
inversa C18 Kromasil 100 (250 mm × 4.6 mm i.d., 5 μm, Akzo Nobel, USA); fase móvel 
composta por ACN/D2O (pH 3,5 TFA) 66/34, em modo isocrático e com fluxo de 1 mL.min-1; 
detecção no UV em 280nm, tempo de corrida: 20 min. Para a detecção dos espectros de 
RMN 1H foi usado o espectômetro VNMRS500 (Agilent Technologies) com software 
VNMRJ, operando a 499,78 MHZ, equipado com sonda de fluxo com volume ativo de 60µL 
(120 µL volume total). A experiêcia foi realizada no modo interrupção de fluxo a fim de se 
obter espectros com maior resolução. O isolamento das substâncias foi realizado em coluna 
de gel de sílica, caracterizadas por CG/EM e submetidas à RMN 1D e 2D. A análise dos 
espectros possibilitou constatar serem essas substâncias neolignanas, as mesmas detectadas no 
LC-RMN. A quantificação das neolignanas foi realizada partindo-se de soluções estoques do 
padrão e da amostra (10 mg.mL-1). A curva-analítica foi elaborada com os padrões purificados 
em concentrações de 0,25; 2,5; 5,0; 10; 20; 40 mg.mL-1, em quintuplicata. Avaliou-se exatidão, 
precisão, recuperação, robustez e especificidade do método utilizando-se as soluções de 
trabalho. O limite de detecção foi estimado em 50 ng.g-1 e o limite de quantificação em 180 
ng.g-1. A partir da curva analítica foi possível calcular a concentração das substâncias no extrato 
etanólico de P. rivinoides (mg.g-1 extrato): neolignana 1 (TR = 7,7 min) – 305,50 ± 9,15 mg.g-

1; neolignana 2 (TR = 8,3 min) – 12,00 ± 0,36 mg.g-1; neolignana 3 (TR = 12,2 min) – 157,50 
± 4,72 mg.g-1; neolignana4 (TR = 13,6 min) – 271,50 ± 8,15 mg.g-1. A partir desses resultados 
foi possível quantificar as substâncias majoritárias e detentoras de atividade leishmanicida do 
extrato de P. rivinoides, além de comprovar a eficiência e rapidez do LC-RMN na separação e 
elucidação de produtos naturais.
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DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A LIQUID 
CHROMATOGRAPHY METHOD FOR THE DETERMINATION OF 

CEFAZOLIN SODIUM IN PHARMACEUTICAL PRODUCT

Tahisa Marcela Pedroso, Hérida Regina Nunes Salgado

Cephalosporins are among the safest and most effective broad-spectrum bactericidal 
antimicrobial agents available to the clinician. Cefazolin sodium is an antimicrobial agent 
β-lactam parenteral drug belonging to the group of first generation cephalosporins. The 
objective of this study was to develop and validate a reversed-phase liquid chromatography 
(RP-LC) method for the determination of cefazolin sodium and degradation products in 
pharmaceutical products. The RP-LC method was performed on a Waters system composed 
of chromatographic pump, manual injector, UV-Vis detector and the separation carried out 
isocratically on an Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 column (250 mm x 4.6 mm) maintained 
at room temperature. The mobile phase consisted of 60:40 water : acetonitrile, the pH was 
adjusted with triethylamine and the run was performed at a flow rate of 0.5 mL min-1, using 
UV detection at 270 nm. The method was validated by following the ICH guidelines. The 
specificity of the method was determined by subjecting a sample solution to accelerated 
degradation by acid, basic, neutral, oxidative, and photolytic conditions to evaluate the 
interference in the quantitation of cefazolin sodium. Maximum degradation was observed 
on photolytic. Under heating, the drug was more stable to neutral hydrolysis than basic and 
acidic conditions, respectively. The basic hydrolysis was the most pronounced, but the acid 
hydrolysis was the most specific. The calibration curves were constructed from six standards 
concentrations of cefazolin sodium, showing to be linear in the 30 – 80 µg/mL range. The 
peak areas of the chromatograms were plotted against the concentration of cefazolin sodium 
to obtain the calibration curve. The value of the determination coefficient calculated (r2 = 
0.9999), indicated significant linearity of the calibration curve for the method. The content of 
CFZ in the samples analyzed, 100.03 %, is consistent with the official compendium from 95.0 
to 102.0%. The values obtained for intraday, interday and inter analyst precision were 0.84%, 
0,18% and 1.17%, respectively, which validates the accuracy of the method. The accuracy of 
the method was proven by the recovery test, with an average of 100.21 %. The robustness was 
demonstrated by Youden method.
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DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A NEW AND MORE 
ECONOMICAL ANALYTICAL METHOD FOR DETERMINATION 
OF AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION BY RP-HPLC USING 

ETHANOL AND WATER AS MOBILE PHASE

Eliane Gandolpho Tótoli, Hérida Regina Nunes Salgado

Ampicillin sodium is a broad-spectrum β-lactam antibiotic for parenteral use, belonging to the 
penicillin group. This work describes the validation of an optimized analytical methodology, 
indicative of stability, for the quantification of ampicillin sodium in powder for injection 
preparation, using a mixture of ethanol and water as mobile phase. In the past, the ethanol 
was not used as organic modifier in solvent systems for HPLC, since its mixture with water 
results in a solution with higher viscosity compared to the most common, such as methanol 
and acetonitrile, increasing the working pressure. However, nowadays, modern equipments 
are able to support higher pressures and make possible the replacement of the other solvents 
for the ethanol, which has several advantages over the others, such as lower toxicity, easiness 
of disposal, and lower cost. Thus, the HPLC methodology employed water: ethanol (60:40, 
v/v) as mobile phase, pumped at a flow rate of 0.5 mL min-1. A C18 column (150 mm x 4.6 
mm) was used as stationary phase, and the UV detection was performed at 210 nm. Stress 
degradation studies were conducted under conditions of hydrolysis (acid, basic, and neutral), 
and photolysis. The hydrolysis conditions were carried out at 60oC. The method was validated 
according to ICH guidelines, showing to be linear (r = 0.9996), precise (R.S.D. values for 
intra-day, inter-day and between analysts were lower than 2.0%), robust, accurate and specific, 
over a concentration range from 70 to 120 µg mL-1. In relation to the degradation study, in all 
conditions of stress there was a substantial decrease of the peak area of ampicillin sodium and 
the appearance of new peaks in the chromatograms. The drug was more stable on photolytic 
condition, and the maximum degradation was observed on alkaline hydrolysis. Based on the 
results, it can be concluded that the validated method is able to quantify the ampicillin sodium 
in powder for injection preparations and to determine the stability of this drug, and can be a 
more economical and pratical alternative for the routine analysis in quality control.

Agradecimentos: FAPESP, CNPq, PADC-FCF and União Química – Pharmaceutical Industry



Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV | 195

| D195 |
03 de Outubro (4a feira) 

Cromatogra�a Líquida: LC, HPLC, TLC, u-HPLC,...
(Fundamentos e aplicações)

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF HIGH PERFORMANCE 
LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) METHOD FOR 

DETERMINATION OF AZTREONAM IN PHARMACEUTICAL 
PRODUCT

Andressa Leme de Figueiredo, Hérida Regina Nunes Salgado

Aztreonam is a monocyclic synthetic antimicrobial agent with bactericidal activity 
against Gram-negative bacteria, and is the first agent of the monobactam family to 
be therapeutically approved. It is used to treat urinary tract infections, respiratory infections, skin 
infections and intra-abdominal infections. There are some methods described in the literature to 
analyse aztreonam, which include the HPLC. However, in order to improve the described HPLC 
methods (to improve the constitution of the mobile phase, to reduce the wear of the column, 
the analysis time, the spent reagent and particularly to minimize the generation of waste) this 
new HPLC method was developed and validated. The aim of this work was to develop and 
validate a simple, sensitive and accurate HPLC method for the quantitative analysis of 
aztreonam in pharmaceutical dosage forms. The method used equipment fromWaters brand, 
consisting of pump binary gradient chromatographic Waters 1525, manual injector Rheodyne 
7725i Breeze and UV-Vis detector Waters 2487. The mobile phase used was water:ethyl 
alcohol (70:30, v/v) and adjusted to pH 2.6 with acetic acid.The column used was Agilent C18 
(250x 4.6 mm). The analyze were performed at a wavelength of 292 nm and the flow rate of 
0.50 mL min-1. The validation parameters were determined according to the ICH. In according 
with the analysis, the method demonstrated excellent results of limit of quantitation of 1.46 
µg mL-1 and detection limit of 0.48 µg mL-1. The chromatographic separation was obtained 
with retention time of 5.2 minutes and the response was linear in the concentration range of 
45-95 µg mL-1 (r=0.9999). Inter-days relative standard deviation (%RSD) values were less 
than 0.3 % and relative standard deviation (%RSD) between analysts was less than 1.3%, 
this showed the precision of the proposed method. The accuracy was 100.57% with relative 
standard deviation (%RSD) of 0.21%. The robustness was confirmed by measuring values 
at wavelength, proportion of mobile phase, injection volume, flow rate, room temperature 
and ethyl alcohol manufacturer. The results demonstrate that this method can be useful for 
quantitative analysis of aztreonam in pharmaceutical dosage forms. This method offers 
advantages in speed, simplicity and cost.
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DEVELOPMENT OF STABILITY-INDICATING OF 
HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY 
(HPLC) METHOD TO DETERMINE AZTREONAM IN 

PHARMACEUTICAL PRODUCT

Andressa Leme de Figueiredo, Hérida Regina Nunes Salgado

Aztreonam was discovered in 1978 as synthetic monocyclic antibiotic that belongs to the 
monobactam family. Nowadays, it is used to treat infections caused by Gram-negative 
bacteria. It is active against Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, Neisseria 
meningitides and enterobacteria such as Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia 
marcescens, Salmonella spp,Enterobacter spp. The aim of this study was to develop a stability 
indicative method for the identification of degradation productsof aztreonam in powder 
for injection preparation. The method was developed using equipment from Waters brand, 
consisting of pump binary gradient chromatographic Waters 1525, manual injector Rheodyne 
7725i Breeze and UV-Vis detector Waters 2487 and the column used was Agilent C18 (250 
x 4.6 mm). The mobile phase used was water:ethyl alcohol (70:30, v/v) and adjustedto pH 
2.6 with acetic acid. The stability-indicating capability of the method was determined by 
subjecting a sample solution in accelerated degradation by acidic, basic, neutral, oxidative, 
and photolytic to evaluate the interference in the determination of aztreonam. All the solutions 
were analyzed in temperature at 60ºC, except the photolytic conditions. The solutions 
were prepared at concentrations of 75µg mL-1. The forced degradation studies in oxidative, 
photolytic, basic and neutral condition there was significant decrease intensity of the peaks, 
resulting in decrease in the content of the substance. The acidic condition resulted in significant 
decrease intensity of the peaks with detectable eluting of degradation product at 4.7 and 5.5 
minutes. These degradation studies show the susceptibility of the drug on the degradation 
acidic, basic, neutral, oxidative and photolytic. The results showed that the method was 
specific and stability-indicative to the azetreonam. This study demonstrated the applicability 
of the proposed HPLC method for the stability indicating capability, which be applied for 
the quantitative analysis and stability assays of aztreonam in pharmaceutical dosage forms, 
contributing to improve the quality control and to assure the therapeutic efficacy

Agradecimentos: FAPESP, CAPES, PADC-FCF and União Química - Pharmaceutical Industry



Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV | 197

| D197 |
03 de Outubro (4a feira) 

Cromatogra�a Líquida: LC, HPLC, TLC, u-HPLC,...
(Fundamentos e aplicações)

DEVELOPMENT AND VALIDATION HPLC ASSAY AND STRESS 
DEGRADATION STUDIES OF NORFLOXACIN IN TABLETS

Lucas Chierentin, Hérida Regina Nunes Salgado

Norfloxacin [1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1piperazinyl) quinoline-3-carboxylic 
acid] is a synthetic fluoroquinolone antibacterial agent. It has been used for a number of years 
effectively in humans in the treatments of several bacterial infections, such as Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Citrobacter freundi and Shigella. High 
Performance Liquid Chromatography has been used for the quantification of norfloxacin 
tablets. This study developed and validation an isocratic HPLC-UV methodology by separation 
on C18 column (150 mm x 4.6 mm I.D). The appropriate resolution and purity (selectivity and 
specificity) of the peaks were obtained with the mobile phase 5% acetic acid-methanol (80:20) 
with a run at a flow rate of 1.0 mL min-1. The response of the UV detector at 277 nm was linear 
with r2 of 0.999 in the selected range of 10-30.0 μg/mL. The LOD and LOQ values obtained 
were 0.10 and 0.32 μg/mL, respectively. Accuracy, evaluated by means of the spike recovery 
method, was excellent, with percent recovery of 103.96% and precision was determinate by 
repeatability with relative standard deviation (RSD) of 1.98% and intermediated precision with 
RSD of 0.11%. This chromatographic method was developed following the ICH guidelines. 
The developed method was found to be precise, accurate, specific and selective. The 
norfloxacin API was subjected in stress conditions: acid (0.1N HCl), neutral, alkaline (0.1N 
NaOH), photolysis and oxidative (H2O2 3%) conditions at 85°C. The drug showed instability 
in solution state: under acidic (2.58% in 72h), neutral (1.52% in 48h), alkaline (19.64% 48h), 
photolysis (8.5% 48h) and oxidative (21.35% 6h). In this study, it was possible to develop a 
selective stability-indicating HPLC assay method for norfloxacin which could separation the 
drug and its degradation products formed under a variety of stress conditions.
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VALIDATED LC METHOD FOR DARUNAVIR TABLETS IN THE 
PRESENCE OF DEGRADATION PRODUCTS

Josilene Chaves Ruela Corrêa, Flávia Carvanalli, Cristina Helena dos Reis Serra, 
Hérida Regina Nunes Salgado 

Darunavir, (3-[(4-amino-benzenesulfonyl)-isobutyl-amino]-1-benzyl-2-hydroxypropyl)-
carbamic acid hexahydrofuro-[2,3-b]furan-3-yl ester, is a synthetic non-peptidic protease 
inhibitor developed in 1998 by the pharmaceutical company, Tibotec. The compound was 
licensed in June 2006 in the United States and in February 2007 in the European Union. It has 
shown to be extremely potent against wild-type HIV as well as a large panel of PI-resistant 
clinical isolates and shows a high genetic barrier to the development of antiretroviral resistance. 
There is no published analytical method or stability indicator method to evaluate darunavir raw 
material and tablets, and there is no published stability study of darunavir. Therefore the aim of 
this study was to develop and validate a RP-LC method to determine darunavir raw material 
and tablets and in the presence of degradations products. The chromatographic conditions 
were: Waters ® Symmetry C18 column (250 x 4.6 mm, 5 µm); mobile phase acetonitrile : 
water (50:50) at a flow rate of 1.0 mL/min, ambient temperature and the quantitation at 267 
nm. The method showed to be linear from 6.0 to 21.0 µg/ml, it has high precision (CV < 2%) 
and accuracy (recuperation of 99.64%). In addition, the robustness, evaluated by Youden and 
Steiner method, showed to be very high. The method was applied for the quality control of 
darunavir raw material and tablets and to quantify the drug in a stability stress test. The stress 
conditions tested were aqueous, alkaline (0.1 M NaOH), acid (0.1 M HCl) and oxidative (3% 
v/v H2O2) at ambient temperature and under heating (90º C). The LC method was able to 
quantify and separate darunavir and its possible degradation product. Darunavir showed to 
be unstable under alkaline, acid and oxidative conditions. The validated LC method can be 
recommended to evaluate the quality of darunavir raw material and tablets and to monitor the 
drug during stability studies.
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DEVELOPMENT OF STABILITY-INDICATING THIN LAYER 
CHROMATOGRAPHY TO EVALUATION OF ENROFLOXACIN IN 

PHARMACEUTICAL PRODUCT

Camila Tavares Rebouças, Hérida Regina Nunes Salgado

Enrofloxacin is a second generation fluoroquinolone, developed in the 80’s. Its chemical 
name is acid 1-cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-
quinolinecarboxylic acid and it was the first fluoroquinolone introduced to veterinary medicine 
for the treatment of various bacteria. Thin-Layer Chromatography (TLC) is a common method 
for drugs identification, because it is simple, fast, visual and inexpensive. Others methods are 
very used for drug identification like spectrophotometry in the region of infrared, but this method 
is more expensive than TLC. Thus, the aim of this work was to develop an easier, safer and 
more economical thin layer chromatography method stability indicative, for the identification 
of enrofloxacin and degradation products in powder for tablets. The mobile phase used in this 
work was a mixture of absolute methyl alcohol and ammonium hydroxide (8:3, w/w) and the 
stationary phase used was silica gel impregnated in aluminum. Stress degradation studies of 
the pharmaceutical product were conducted under conditions of hydrolysis (acid, basic, and 
neutral), oxidation and photolysis. The hydrolysis and oxidation conditions were carried out at 
80oC. The photolysis was carried out in UV chamber (254 nm). The solutions were prepared 
at concentrations of 200 µg mL-1. The spots were detected by exposing the dry plate to UV 
chamber (254 nm). The retention factor values to the spots of enrofloxacin reference standard 
and in pharmaceutical product were similar and the placebo’s spot was not observed, proving 
the identity of enrofloxacin in sample. Only in the stress condition of oxidation, additional 
spot was observed. The drug was stable in all others conditions. The results demonstrated 
the stability-indicating capability of the proposed method, which that could apply for the 
qualitative analysis of enrofloxacin in pharmaceutical dosage forms, contributing to improve 
the quality control of this product. Furthermore, it is easier, safer and more economical than 
the other TLC methods described in the literature fordrug identification.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO 
CROMATOGRÁFICO PARA ANÁLISE ENANTIOSSELETIVA DO 

METILFENIDATO (RITALINA®)

Batista, J.M.M, Guimarães, L.A.F - Fonteles, M.M.F. Moreira, B.A.A., Soares, J.E.S., 
Carvalho, T.M.J.P

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio neuropsiquiátrico 
comum que causa transtornos sociais, acadêmicos e ocupacionais em crianças, adolescentes e 
adultos. O tratamento é eficaz com o metilfenidato - MFD (Ritalina®), o qual é comercializado 
como mistura racêmica de d-treo-(R,R) e l-treo-(S,S)-MFD. É um fármaco quiral, cujos estudos 
farmacocinéticos na maioria usam com metodologia analítica não enantiosseletiva, portanto a 
avaliação das diferenças na farmacocinética enantiosseletiva do MFD é necessária. O objetivo 
do trabalho é desenvolver o método de análise enantiosseletiva do MFD para aplicação em 
amostras de plasma. As soluções-padrão foram preparadas em metanol, inicialmente em 
soluções estoques e, a partir destas, as respectivas diluições. Para a análise do rac-cloridrato de 
MFD foi empregado um sistema cromatográfico (HPLC) constituído por bomba, detector DAD. 
As colunas cromatográficas quirais utilizadas para os testes de separação dos enantiômeros 
foram: CHIRALPAK AD, com partículas de 10 µm (250 x 4,6 mm), tanto na fase normal 
como na fase reversa e CHIROBIOTIC V2, com partículas de 5 µm (150 x 4,6 mm). Foram 
testadas três colunas quirais e várias proporções de fase móvel e condições cromatográficas. 
A coluna que possibilitou a identificação e separação do metilfenidato foi a CHIROBIOTIC 
V2, com tempos de retenção de 9,3 e 11,6 minutos de l-MFD e d-MFD, respectivamente. 
A fase móvel utilizada para a separação foi metanol/ acetato de amônio 20mmol (92/08), 
220 nm de comprimento de onda, temperatura do forno de 20°C, fluxo de 1 mL/min. Para 
aplicação do método foi feito análise de um comprimido de Ritalina®(10 mg) contendo como 
principio ativo o rac-metilfenidato. A extração foi feita por três vezes com 10 mL de etanol, 
que depois de centrifugado o sobrenadante foi separado e concentrado. Os testes com plasma 
foram realizados para se estabelecer as melhores condições de extração do metilfenidato nesta 
matriz. Foi utilizado tampão carbonato para alcalinizar o meio e o ciclohexano como solvente 
extrator. Diante destes resultados foi possível estabelecer os parâmetros e validar o método 
para determinação dos isômeros do metilfenidato no plasma. 
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DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO HIPÚRICO E CREATININA POR 
CLAE-DAD EM AMOSTRAS DE URINA APLICADAS EM PAPEL 

FILTRO

Marina Venzon Antunes, Camila Ghani Niederauer, Rafael Linden

A exposição ocupacional ao tolueno é rotineiramente avaliada pelo monitoramento do 
biomarcador ácido hipúrico (AH), com concentrações urinárias fornecidas em proporção à 
excreção da creatinina (CR). A facilidade no acondicionamento e transporte da urina adsorvida 
em papel filtro tem direcionado as atenções para o emprego desta técnica em testes diagnósticos, 
podendo ser promissora a sua aplicação no monitoramento da exposição ocupacional. O 
objetivo deste estudo foi desenvolver um método para a determinação simultânea do AH e da 
CR em amostras de urina adsorvidas em papel através de CLAE-DAD. Em papel Whatman® 
903 foram adicionados 15 µl de urina e após 24 h os analitos foram extraídos de 2 discos 
com 5 mm de diâmetro (4,7 µL de urina) em tubo de polipropileno com a adição de 150 µL 
de água. Uma fração de 2 µL do sobrenadante foi injetada no CLAE-DAD. A separação foi 
realizada em coluna Hypersil Gold (150x4,6 mm; 3 µm) mantida a 40 ° C. A fase móvel 
foi tampão trietilamônio 5 mM pH 3,0 e acetonitrila (90:10 v/v), com vazão de 1 mL min-1 e 
monitoramento cromatográfico em 225 nm. A linearidade foi avaliada na faixa de 75 a 3000 
mg L-1, a precisão e exatidão em 5 dias e o rendimento da extração em 3 dias. O método 
foi aplicado em 49 amostras clínicas e comparado com o método de referência em amostras 
frescas. Foi avaliada a estabilidade dos analitos nas amostras de urina secas armazenadas a 
4, 25 e 40 ºC. Nestas condições o tempo de análise cromatográfica foi de 6 min (Tr: CR 1,6 
min e AH 5,2 min). O método se mostrou linear r2>0,99, com precisão (CV % 3,4 a 11,8 %) 
e exatidão (97 a 103 %) adequadas. O rendimento médio da extração foi de 80 % AH e 99 % 
CR. Os analitos permaneceram estáveis armazenados em até 40 ºC por 11 dias. A correlação 
entre os métodos não divergiu da linearidade (P=0,98 Passing-bablok), com diferenças médias 
de -104 mg L-1 para AH e188 mg L-1 para CR (Bland-Altman). As concentrações de AH nas 
urinas secas no papel foram de 0,06 a 2,77 g/g creatinina e representaram em média 107% dos 
valores nas urinas frescas. A identificação simultânea do AH e da CR possibilita a realização 
de análises rápidas e de baixo custo. A preservação dos analitos na urina seca por um razoável 
período de tempo indica que este método pode ser introduzido na prática laboratorial. 
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VALIDATION OF A BIOANALYTICAL METHOD FOR 
THE QUANTIFICATION OF PIPLARTINE IN RAT LIVER 

MICROSOMAL FRACTION

Renan Augusto da Silva Santos, Lucas Maciel Mauriz Marques, Anderson Rodrigo 
Moraes de Oliveira

The validation of analytical methods has great matter for many reasons, since it determines 
the performance and the quality of the new desired method. It means that the procedure, which 
includes from the operating conditions of the equipment to the entire sequence analysis, is 
accepted for the quantification of a particular analyte. Piplartine, a natural product extracted 
from Piper genus, has several pharmacological activities. The most interesting one is the 
cytotoxicity for tumor cell lines. Based on this promissory natural product, this work aims to 
validate an analytical method for quantification of piplartine in rat liver microsomal fraction 
to be further applied to inin vitro metabolism studies. For this purpose HPLC has been used as 
analytical technique. The sample quantification was performed employing a C8 column and 
acetonitrile:water (40:60, v/v) as mobile phase at a flow rate of 1.0 mL.min-1. The detection was 
performed at 220 nm. For extraction of the analyte from the rat liver microsomes it was used a 
liquid-liquid extraction as sample preparation technique. The best extraction was accomplished 
using hexane as extraction solvent (4 mL), further agitation for 15 min at 1000 rpm and 
centrifugation for 5 min at 4000 rpm. The evaluated parameters in the validation step were: 
selectivity, limit of quantification, linearity, precision, accuracy and stability. The selectivity 
test showed that in the retention time of the analyte and the internal standard (carbamazepine) 
there are no interferences from the biological matrix showing that the sample preparation was 
efficient in the clean up procedure. The linearity (weight 1/x²) was performed in the range of 
0.0315 to 6.302 M with a correlation coefficient > 0.999. The linear equation obtained was 
y = 2.761618x – 0.008674. The quantification limit was 0.0315 with RSD and accuracy below 
than 20%. The stability (performed at two concentrations: 3.154 and 0.3155 M) showed that 
the analytes remain stable under incubation conditions (37oC during 90 min) and during the 
sample preparation. The results of accuracy and precision showed to be in agreement with 
ANVISA (2012) guidelines for analysis of drugs in biological matrix with RSD and accuracy 
below than 15%. 
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DEVELOPMENT OF A VALIDATED LC-METHOD FOR 
DETERMINATION OF NIMODIPINE KINETICS DEGRADATION 

UNDER STRESS CONDITIONS

Manoela Klüppel Riekes, Gabriela Schneider Rauber, Gislaine Kuminek, Monika 
Piazzon Tagliari, Simone Gonçalves Cardoso, Hellen Karine Stulzer

Nimodipine (NMP), chemically named as 3-(2-methoxyethyl) 5-propan-2-yl 2,6-dimethyl-4-
(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, is a dihydropyridine calcium channel 
blocker recommended for the improvement of neurological outcome by reducing the incidence 
and severity of ischemic deficits in patients with subarachnoid hemorrhage. Stability-indicative 
determination of NMP in presence of its degradate was investigated through a validated LC-
method. Degradation products were obtained from two major pathways: via photolysis (in 
water, acetonitrile and methanol) and hydrolysis (in 0.1 N NaOH and 5 N HCl, both at 70.0, 
80.0 and 90.0 ºC). NMP degradation kinetics under these conditions was determined using a 
Phenomenex Luna C18 column (250 mm x 4.6 mm i.d., 5 μm) with a mobile phase consisting of 
acetonitrile:methanol:water (55:11:34 v/v/v), at 0.5 mL min-1 and with UV detection at 235 nm. 
The method was validated according to the International Conference on Harmonization (ICH) 
guidelines and considered specific, accurate, precise, robust and linear over the concentration 
range of 5.0 to 35.0 μg.mL-1. It was determined that the drug followed a first-order reaction 
for both hydrolysis and for photolysis in methanol, and zero-order for photodegradation in 
acetonitrile and water. The calculated activation energy was found to be 10.899 and 23.442 
kcal mol-1 for alkaline and acidic hydrolysis, respectively, indicating a higher stability of the 
drug under acidic stress. No degradation was observed under thermal and oxidative conditions.
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DETERMINATION OF TERBINAFINE HYDROCHLORIDE 
PHOTODEGRADATION KINETICS THROUGH A VALIDATED 

HPLC-METHOD

Gislaine Kuminek, Manoela Klüppel Riekes, Gabriela Schneider Rauber, Simone 
Gonçalves Cardoso

Terbinafine hydrochloride (TH), chemically named (E)-N-(6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-
methyl-1-naphtalene methanamine hydrochloride, is a broad-spectrum antifugal agent of the 
allylamine class. This drug prevents fungal ergosterol biosynthesis through selective inhibition 
of squalene epoxidase enzyme. Its chemical structure presents double and triple bonds that are 
highly sensitive to light radiation. In this way, TH was submitted to photolysis (in methanol, 
acetonitrile and water) and to other stress conditions, such as oxidative degradation and 
hydrolysis (neutral, acidic and alkaline). However, only photodegradation was achieved and 
so, its kinetics was determined through a validated HPLC-method. The degradation products 
obtained through photolysis in methanol, acetonitrile and water solutions were separated using 
a Phenomenex Luna C18 column (250 mm x 4.6 mm i.d., 5 μm) with a mobile phase consisting 
of methanol:water (80:20 v/v), at 1 mL min-1 and with UV detection at 254 nm. In all the 
solvents tested the same three photodegradation products (PD) were generated and the most 
drastic condition was obtained with the methanolic solution. It is interesting to notice that 
the decrease of the drug was concomitant to the appearance and increase of PD3. On the 
other hand, PD1 e PD2 achieved their maximum percentage at 30 minutes, and then started 
decreasing. The obtained t90% values were 2.4 (in methanol), 2.8 (in water) and 3.0 minutes 
(in acetonitrile), whilst 15.8, 18.5 and 19.7 minutes were the t50% data found for photolysis in 
methanol, water and acetonitrile, respectively. The mathematical estimation revealed a first-
order reaction for photolysis in all the solutions tested. The developed method was validated 
based on the International Conference on Harmonization (ICH) guidelines and was considered 
specific, linear, accurate, precise and robust.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO 
PARA DETERMINAÇÃO RIFAMPICINA E ISONIAZIDA EM 

COMPRIMIDOS DE DOSE FIXA COMBINADA

Paula Rocha Chellini, Iara Maíra de Oliveira Viana, Eduardo Burgarelli Lages, Gerson 
Antônio Pianetti

De acordo com a Organização Mundial da Saúde a tuberculose acompanha a humanidade 
por milhares de anos e tem sido um dos maiores problemas na área de saúde. Estima-
se que em 2010 houveram 8,8 milhões de novos casos de tuberculose no mundo, com 1,1 
milhões de mortes entre pacientes HIV-negativos e 0,35 milhões de mortes entre pacientes 
HIV-positivos. No Brasil, em 2008, foram notificados 68.147 casos novos de tuberculose 
(coeficiente de incidência de 35,59 por 100.000 habitantes). Para uma cura sem recidiva, é 
necessário um tratamento utilizando vários fármacos combinados. O esquema básico para 
adultos e adolescentes preconizado pelo Ministério da Saúde consiste em dois meses de 
tratamento com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e cloridrato de etambutol, seguidos 
de quatro meses de tratamento com rifampicina e isoniazida. O uso de dose fixa combinada 
simplifica o tratamento, minimizando erros e aumentando a aceitação do paciente. Não foram 
encontrados métodos farmacopeicos para doseamento simultâneo de rifampicina e isoniazida 
em comprimidos de dose fixa combinada. Dessa forma, foi desenvolvido um método 
cromatográfico para quantificação simultânea dos ativos em comprimidos. As análises foram 
realizadas em cromatógrafo Agilent®1200 provido de detector ultravioleta (DAD) a 238 nm e 
coluna Agilent® Eclipse XDB-C18 (150 x 4.6 mm; 5 µm), mantida a 30 °C. A eluição foi feita 
em gradiente, sendo que na primeira etapa utilizou-se tampão fosfato de sódio dibásico 10 
mM com trietilamina 0,1% e acetonitrila na proporção de 95:5 (v/v), e na segunda fase do 
gradiente utilizou-se a proporção de 50:50 (v/v). O fluxo foi de 1,2 mL/min e o volume de 
injeção foi de 20 µL. Para a otimização do método foram avaliados os parâmetros fator de 
retenção (K), resolução entre os picos (Rs) e fator de cauda (T). O método foi validado em 
relação à linearidade, precisão, exatidão, seletividade e robustez, conforme procedimentos 
recomendados pela Resolução RE 899 de 29 de maio de 2003 da ANVISA. A linearidade do 
método foi confirmada para rifampicina e para isoniazida na faixa de 80 a 120%, resultando 
em coeficiente de correlação superiores a 0,99. Além disso, os valores obtidos com os testes 
de precisão e exatidão foram satisfatórios.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO 
POR CLAE-UV PARA QUANTIFICAÇÃO SIMULTÂNEA DE 

OLMESARTANA MEDOXOMILA E BESILATO DE ANLODIPINO 
EM COMPRIMIDOS DE DOSE FIXA COMBINADA

Mariana de Oliveira Almeida, Isabela da Costa César, Gerson Antônio Pianetti, 
Priscilla Fernanda de Oliveira

Olmesartana medoxomila (OLM) e besilato de anlodipino (ANL) são fármacos utilizados no 
tratamento da hipertensão. A OLM é um antagonista seletivo dos receptores AT1 de angiotensina 
II e o ANL é um bloqueador dos canais lentos de cálcio. A associação desses fármacos em 
comprimidos de dose fixa combinada mostrou-se efetiva para a redução da pressão arterial. 
Não há monografia farmacopeica para proceder ao controle de qualidade desse medicamento. 
Nesse contexto, desenvolveu-se e validou-se um método por CLAE para quantificar OLM e 
ANL em comprimidos de dose fixa combinada. Utilizou-se coluna C18 (150 x 4.6mm; 5µm), 
fase móvel composta de ACN:MeOH:0,3% de trietilamina (30:30:40) pH 2,75 (ajustado com 
ácido fosfórico) a 1,0 mL.min-1 e detecção UV em 237 nm. O tempo de corrida foi 5,5 min 
e a resolução entre os picos foi 5,3. A linearidade foi confirmada pelo método dos mínimos 
quadrados ordinários após a avaliação das seguintes premissas: normalidade, independência e 
homocedasticidade dos resíduos. A faixa de trabalho foi de 8,0 – 28,0 µg.mL-1 para o ANL e de 
32,0 – 112,0 µg.mL-1 para a OLM. A seletividade foi testada ao submeter os fármacos a condições 
de degradação forçada. O efeito matriz foi avaliado após comparar, pelo teste t de Student, o 
coeficiente angular e linear de duas curvas analíticas, uma preparada em solução diluente e 
outra em solução de placebo do comprimido. Não foi verificado efeito matriz. A recuperação 
para avaliar a exatidão foi feita em três níveis de concentração pelo método do placebo 
contaminado, os valores obtidos se encontram entre 98,3 – 101,7%. A repetitividade foi feita 
por meio de seis determinações de um pool de comprimidos, para avaliar a reprodutibilidade 
parcial foram feitas análises em três dias consecutivos, o DPR foi calculado e obteve-se 0,88% 
e 0,89% para o ANL, 0,74% e 0,92% para a OLM, respectivamente para repetitividade e 
reprodutibilidade parcial. A estabilidade da solução de trabalho foi verificada por 24 horas 
e a degradação foi inferior a 2%. Para determinar a robustez, se recorreu ao planejamento 
de Plackett Burman, pelo qual se avaliou a influência de sete parâmetros analíticos. O método 
se mostrou robusto e adequado para o doseamento dos comprimidos e pode ser aplicado ao 
controle de qualidade da associação de OLM e ANL.

Agradecimentos: À Fapemig e ao CNPQ pelo apoio financeiro.



Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV | 207

| D207 |
03 de Outubro (4a feira) 

Cromatogra�a Líquida: LC, HPLC, TLC, u-HPLC,...
(Fundamentos e aplicações)

TRANSFERÊNCIA DO MÉTODO ANALÍTICO POR CLAE-UV 
PARA UM SISTEMA DE CLUE-UV PARA QUANTIFICAÇÃO DE 

OLMESARTANA MEDOXOMILA E BESILATO DE ANLODIPINO 
EM COMPRIMIDOS DE DOSE FIXA COMBINADA

Mariana de Oliveira Almeida, Isabela da Costa César, Gerson Antônio Pianetti, 
Priscilla Fernanda de Oliveira

A necessidade de analisar grandes números de amostras em pequenos intervalos de tempo e 
com gasto reduzido de solvente impulsiona o uso da Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência 
(CLUE) em relação à Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). O objetivo desse 
trabalho foi, através de uma metodologia simples, realizar a transferência de método por CLAE 
para CLUE. O método transferido foi o validado para quantificar olmesartana medoxomila 
(OLM) e besilato de anlodipino (ANL) em comprimidos de dose fixa combinada por CLAE-
UV. No método por CLAE, utilizou-se coluna C18 (150 x 4.6 mm; 5µm), fase móvel composta 
de ACN:MeOH:0,3% de trietilamina (30:30:40) pH 2,75 (ajustado com ácido fosfórico) a 1,0 
mL.min-1 e volume de injeção de 10 µL. Para se manter a mesma eficiência após a transferência, 
a coluna utilizada na CLUE foi C18 (50 x 2.1 mm; 1,7µm). Por meio de fórmulas matemáticas, 
calculou-se o volume de injeção e fluxo da fase móvel para CLUE, com objetivo de evitar o 
alargamento do pico e manter constante a relação entre a velocidade linear e o diâmetro da 
partícula da coluna. O novo volume de injeção foi 0,7 µL e o fluxo 0,613 mL.min-1. Por CLAE, 
o fator de retenção (K) foi 1,1 para ANL e 1,8 para a OLM, a resolução entre os picos foi 5,3 e 
o tempo de corrida de 5,5 min. Pelo fato do K ser baixo, observou-se perda da eficiência após 
a transferência do método, embora fosse esperado que a eficiência se mantivesse. Isso ocorreu 
porque quando o analito fica pouco retido em colunas mais eficientes, como a de CLUE, a 
variância (σ2) do pico é menor, o que aumenta o efeito da σ2 extra-coluna. Com o objetivo 
de melhorar a eficiência, aumentou-se a proporção aquosa da fase móvel até que a taxa entre 
a σ2 extra-coluna e a σ2 total fosse igual a 10%, valor no qual a separação cromatográfica é 
considerada adequada. A taxa foi alcançada com fase móvel ACN:MeOH:0,3% de trietilamina 
(26:26:48) pH 2,75. Nessa condição o K foi 3,2 para ANL e 4,2 para OLM, a resolução entre 
os picos foi 3,4 e o tempo de corrida de 1,25 min. Foi obtida redução de 4,4 vezes no tempo 
de análise e o consumo de solvente foi reduzido de 7 vezes. Após a transferência, o método foi 
validado e se mostrou adequado para o doseamento dos comprimidos e pode ser aplicado ao 
controle de qualidade da associação de OLM e ANL.
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MULTIVARIATE OPTIMIZATION AND VALIDATION OF LC-
METHOD TO ASSAY DESONIDE GEL

Muriele Picoli Braga, Priscila Rosa, Tássia Cristina Silveira Dalcin, Clarice Madalena 
Bueno Rolim, Andréa Inês Horn Adams

Desonide is a corticosteroid of mild strength, used over than 30 years. Despite the long time 
being used, it is not included in any pharmacopoeia, and no analytical method has been reported 
for quantitative analysis of the drug in dosage forms. This work describes the validation of 
an analytical method to assay desonide gel by HPLC, using a central composite rotational 
design (CCRD), with full factorial of 23, containing six central points and six axial points. 
A statistical software (Minitab 15®) was used to calculate the mathematical model and to 
obtain the response surface. This multivariate approach allows a considerable improvement in 
chromatographic performance using a small number of trials. The effect of critical parameters 
(organic solvent, pH and flow rate of mobile phase) on chromatographic analythical responses 
(resolution, retention time, peak asymmetry, theoretical plates and capacity factor) was 
assessed. The optimum conditions of analysis were obtained using a mobile phase composed 
by methanol:acetonitrile:water pH 7.0 (50:10:40), flow rate of 1.0 mL/min, a RP-18 column 
(Phenomenex Luna® 150 x 4.6 mm, 5 µm, 100 Å) and UV detection at 244 nm. The method 
was validated according to ICH guidelines, showing to be accurate (mean recovery 100.06%, 
RSD 1.2%), linear in a concentration range of 5-100 µg/mL, with good repeatability and 
intermediate precision (RSD < 2, n=12). It also showed suitable specificity, comproved by 
stress testing and peak purity assessment. The method robustness was evaluated by full factorial 
design, which allows evaluating the interactions between the factors of the analytical method. 
Thus, the LC-method proposed was successfully applied for the assessment of desonide gel 
and proved to be accurate to the quantitative analysis during stability studies, contributing to 
improve the quality and safety of this pharmaceutical form.
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PHOTOSTABILITY STUDY OF DESONIDE IN HAIR SOLUTIONS 
BY LC STABILITY-INDICATING METHOD

Priscila Rosa, Muriele Picoli Braga, Ana Paula Snovarski Salla, Tássia Cristina Silveira 
Dalcin, Cristiane de Bona da Silva, Clarice Madalena Bueno Rolim, Andréa Inês Horn 

Adams

Desonide is a topical corticosteroid used in the treatment of skin diseases, both in the 
inflammatory and immunological causes. In a recently study it was indicated as the low-
potency topical steroid most prescribed by dermatologists in USA for the treatment of atopic 
dermatitis. In Brazil, desonide is marketed as ointment, cream, gel, lotion and hair solution, 
produced by several national laboratories and also prepared in compounding pharmacies. In 
studies realized by our research group it was observed the photodegradation of desonide in 
hair solution from industrial source after UVA exposure (352 nm), being the drug residual 
content around 39% after 15 hours of exposure. So, considering the widespread use of 
desonide in treatment of skin diseases and the preliminary data about the photoinstability 
of a formulation available in market, the aim of this study was to investigate the effect of 
different excipients, such antioxidants and ultraviolet filters, on desonide photostability, using 
a LC stability-indicating method previously validated. Thus, hair solutions similar to the ones 
marketed were prepared, added of antioxidants and benzophenone-3, in a concentration range 
usually recommended. To assess the photostability, aliquots of 1.0 g of the hair solutions 
were disposed in cuvettes and exposed to UVA during a period of 15 hours. At the end of 
this period, the samples were diluted to a concentration of 50 µg.mL-1 and the drug content 
was determined by a LC stability indicating method previously validated in the following 
conditions: RP-18 columm (150 x 4,6 mm, 5µm), mobile phase consisting of aqueous solution 
of triethylamine 0,3% (pH 4,0 adjusted with concentrated phosphoric acid), methanol and 
acetonitrile (50:10:40), flow rate of 1 mL.min-1, volume of injection of 20 µL and detection 
at 244 nm. The obtained residual content of drug in the conventional formulation and in the 
formulation containing benzophenone-3 were, respectively, 48,9% and 98,45%, indicating 
that the addition of an UV filter was effective in protecting photodegradation of desonide. The 
addition of antioxidants was not able to protect the drug from degradation, since there was the 
same decay on drug content after the exposure period. The developed LC method proved to 
be stability-indicating, being suitable to the analysis of conventional formulations and to the 
analysis of the prepared formulation, containing different excipients.
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DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A SIMPLE STABILITY-
INDICATING METHOD AND PHOTODEGRADATION STUDY OF 

DESONIDE LOTION

Muriele Picoli Braga, Mariana Souto Machado, Tássia Cristina Silveira Dalcin, Priscila 
Rosa, Clarice Madalena Bueno Rolim, Andréa Inês Horn Adams

The objective of this study was the development and validation of an analytical method, 
suitable for stability studies, to quantify desonide in lotion and determine the photostability of 
this pharmaceutical form under exposure to UVA light (352 nm). Desonide is a corticosteroid 
of mild strength, used over than 30 years in the treatment of inflammatory topic conditions. 
Despite the long time being used, it is not included in any pharmacopoeia, and no analytical 
method has been reported for quantitative analysis of the drug in dosage forms. The method 
employed a RP-18 column, mobile phase composed by methanol:acetonitrile:water pH 5.0 
(50:10:40) and detection at 244 nm. The method validation followed the guidelines of ICH, and 
for the robustness, a factorial design was used. The results of the validation study showed that 
the HPLC method developed is specific, precise, accurate, robust and has significant linearity, 
without any interference from excipient or degradation products, confirming the procedure 
suitability to routine analysis and stability studies. Through the photostability study it was 
found that the degradation process of desonide in the product tested is described by second-
order kinetics, under the experimental conditions used in this study, showing a t90% value of 
1.58h, suggesting the low stability of this pharmaceutical product. This fact could be related 
to impairments of the expected therapeutic effect, in addition to the contact of significant 
levels of degradation products with the skin, to which biological safety data are not available. 
Thus, the method proposed by HPLC was successfully applied for the quantitative analysis 
of desonide lotion and shown to be useful for the analysis of the drug during stability studies, 
contributing to improve the quality and safety of this pharmaceutical form.
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO ANALÍTICO POR CLAE 
PARA DETERMINAÇÃO DE SAXAGLIPTINA EM COMPRIMIDOS

Laís Engroff Scheeren, Natássia Souza, Marjana Mohr, Ana Isa Pedroso Marcolino, 
Leonardo Guerra Saraçol, Andréa Adams, Clarice Madalena Bueno Rolim

A Saxagliptina é um potente e seletivo inibidor da enzima dipeptidil-peptidase 4 (DPP 4), 
comercializado sob a forma de comprimidos (Onglyza ®). É efetiva no tratamento do diabetes 
mellitus tipo 2, já que a redução da atividade da DPP 4 mantém ativos os hormônios increatinas 
glucagon e glucose-dependentes, possibilitando a produção de insulina pelo pâncreas. 
Uma revisão bibliográfica mostrou existir, apenas, métodos para determinação quantitativa 
deste princípio ativo em plasma humano e para sua determinação por espectrofotometria 
em comprimidos. O objetivo do presente estudo foi desenvolver e validar um método por 
cromatografia líquida de alta eficiência para análise quantitativa de saxagliptina em sua forma 
farmacêutica. Empregou-se cromatógrafo a líquido Shimadzu e coluna Waters X Bridge C18 
(250 x 4 mm, 5 µm). A fase móvel foi composta por ácido fosfórico 0,1% pH 3,00 e metanol na 
proporção 70:30 (v/v), eluída isocraticamente a 1,0 mL.min-1. A detecção foi realizada em 225 
nm e o volume de injeção foi de 20 µL. A amostra foi preparada com quantidade suficiente de 
comprimido para obtenção de concentração final de 50 µg.mL-1 de saxagliptina. Para preparo 
da solução padrão, pesou-se quantidade de substância química de referência a partir da qual 
foram feitas diluições até concentração final de 50 µg.mL-1. A separação cromatográfica foi 
obtida dentro de 10,0 minutos, sendo que o tempo de retenção foi de, aproximadamente, 8,7 
minutos e foi linear no intervalo de concentração de 15 e 100 µg.mL-1 (com y= 18826x + 
15654 e r=0,9995). A precisão do método foi expressa com desvio padrão relativo < 2%. Além 
disso, o método apresentou resultados aceitáveis para exatidão, robustez e especificidade, 
demonstrando estar de acordo com as diretrizes do ICH, podendo ser, portanto, aplicado 
com sucesso na rotina do controle de qualidade de saxagliptina em comprimidos na indústria 
farmacêutica.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO 
DE QUANTIFICAÇÃO SIMULTÂNEA DE FOSFATO DE 

CLOROQUINA E FOSFATO DE PRIMAQUINA

Tiago Assis Miranda, Pedro Henrique Reis da Silva, Isabela da Costa César, Gerson 
Antônio Pianetti 

A malária é uma doença parasitária que afeta a humanidade há tempos, acredita-se que 
3,3 bilhões de pessoas vivem em áreas de risco de contaminação. Em 2010, ocorreram cerca 
de 216 milhões de novos casos, causando por volta de 655 mil mortes. Embora em declínio, 
o quadro epidemiológico da malária no Brasil é preocupante. Em 2008, foram registrados 
313 922 casos no país, dos quais 84% causados pelo Plasmodium vivax. No tratamento da 
malária pelo P. vivax são empregados, de acordo com o Ministério da Saúde, o fosfato de 
cloroquina e o fosfato de primaquina. No presente trabalho desenvolveu-se um método analítico 
de quantificação simultânea do fosfato de cloroquina e o fosfato de primaquina, utilizando 
cromatografia líquida de alta eficiência, coluna Zorbax® SB-CN (4,6 x 150 mm, 5 µm) e 
detecção por UV ( λ = 255 nm), fase móvel constituída de acetonitrila e tampão de fosfato de 
sódio monobásico monoidratado a 0,36% (p/v) com 0,5% de trietilamina ajustado para pH 5,0 
(30:70), fluxo de fase móvel de 1,0 mL/minuto, mantida a temperatura de 30 °C, visando um 
futuro estudo da farmacocinética dos fármacos quando administrados concomitantemente. O 
método foi validado seguindo as normas da RDC 899/2003 da ANVISA. As características 
de desempenho investigadas no processo de validação foram: exatidão, precisão, limite de 
detecção, limite de quantificação, linearidade e robustez. Os resultados obtidos demonstraram 
que o método é robusto, exato e preciso, apresentando resultados reprodutíveis e confiáveis. É 
extremamente importante conhecer a farmacocinética dos dois fármacos quando administrados 
simultaneamente, visando a garantia de que durante o tratamento, ambos estejam acima da 
concentração plasmática mínima necessária para a ação farmacológica. Além disso, os dados 
podem ser úteis no monitoramento da propensão de cada fármaco em estimular resistência no 
parasita em função de sua farmacocinética.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO 
PARA QUANTIFICAÇÃO DE METRONIDAZOL EM MEIO DE 

CULTURA POR CLAE-UV
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Gerson Antônio Pianetti 

O metronidazol, um 5-nitro-imidazol, é um antimicrobiano de amplo uso terapêutico humano 
e veterinário, além de ser acrescentado como aditivo em rações para aumentar a produtividade 
das criações de animais. A vasta utilização desse medicamento gera resíduos que atingem 
o meio aquático, podendo exercer efeitos sobre organismos não alvo, o que constitui uma 
preocupação ambiental. As cianobactérias são, em potencial, um dos grupos mais susceptíveis 
a ação antimicrobiana, pela similaridade com as bactérias, particularmente as Gram negativas. 
Objetivou-se desenvolver e validar um método analítico para quantificação de metronidazol 
e identificação de possíveis produtos de degradação em meio de cultura WC contendo 
cianobactérias Microcystis protocystis. A determinação foi feita por Cromatografia Líquida de 
Alta Eficiência (CLAE) e a detecção por Espectrofotometria na Região do Ultravioleta (UV). 
Os analitos foram extraídos do meio de cultura utilizando-se acetato de etila. Em um sistema 
cromatográfico modular Thermo Scientific com detector PDA Plus e amostrador automático 
mantido a 5ºC foram injetados 20 µL das amostras. A separação foi realizada utilizando coluna 
Shimadzu (150 mm × 4,6 mm, 5 µm) a 30ºC e fase móvel constituída de fosfato de sódio 
monobásico 10 mM pH 3,0 e acetonitrila (80:20 v/v) com fluxo de 1 mL/min. O tempo de 
corrida foi de 3,5 minutos e os cromatogramas foram obtidos com detecção em 317 nm. O 
tempo de retenção para metronidazol foi de 2,7 minutos. A validação do método consistiu 
na determinação do limite inferior de quantificação (100,00 ng/mL), linearidade (100,00 a 
1600,00 ng/mL), seletividade, precisão (0,16%), exatidão (97,79%), e recuperação (96,55%). 
Não foram detectados possíveis produtos de degradação ou de metabolização no comprimento 
de onda utilizado. O método desenvolvido e validado apresentou parâmetros satisfatórios, 
sendo eficaz para determinação e quantificação de metronidazol em estudos de toxicidade em 
cianobactérias Microcystis protocystis. 

Agradecimentos: Agradecemos ao apoio financeiro da FAPEMIG.



214 | Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV

| D214 |
03 de Outubro (4a feira) 

Cromatogra�a Líquida: LC, HPLC, TLC, u-HPLC,...
(Fundamentos e aplicações)

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA BIOANALÍTICA 
POR CLAE PARA EXTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE 

NORLFLOXACINO EM MATRIZ BIOLÓGICA

Cassiana Mendes, Bárbara Paulo Wiemes, Marcos Antonio Segatto Silva, Larissa Sakis 
Bernardi, Paulo Renato de Oliveira

O norfloxacino (NFX) é um antimicrobiano de amplo espectro utilizado principalmente no 
tratamento de infecções urinárias, composologia recomendada de um comprimido a cada 
12h. Uma alternativa promissora na otimização do esquema posológico com aumento da 
adesão do paciente ao tratamento, diminuição da resistência microbiana aos antibióticos e da 
quantidade de doses administradas, é o desenvolvimento de formas de liberação modificadas. 
Para avaliação in vivo destas formulações, é essencial o desenvolvimento de metodologia 
analítica e processo de extração do fármaco adequados. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 
desenvolver metodologia bioanalítica por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) para 
determinação do NFX em matriz biológica (plasma). A extração foi avaliada por precipitação 
de proteínas (PP) e extração líquido-líquido (ELL). O método cromatográfico otimizado 
empregava coluna Luna C18 Phenomenex (150 x 4,60mm, 5 μm) mantida a 40 ºC, detecção 
em 272 nm, fase móvel composta de tampão sódio hidrogeno fosfato 20 mM (pH 3) e 
acetonitrila (86:14 v/v), eluida a 1mL/min e volume de injeção de 20µL. A ELL apresentou 
recuperação insatisfatória (cerca de 20%) e picos interferentes. O método de PP resultou em 
melhores valores de recuperação, sendo a acetonitrila acidificada (ácido trifluoracético 5%), o 
solvente ideal (recuperação média de 102,4%). O padrão interno escolhido foi o levofloxacino 
(recuperação média de 92%). Os resultados demonstraram que a PP é o melhor método para 
extrair o NFX do plasma, com economia de solventes, menor tempo de preparação de amostra 
e sem interferentes plasmáticos observados nos cromatogramas. Estes resultados permitem o 
prosseguimento do trabalho através da validação do método bioanalítco, que é etapa necessária 
para os futuros estudos de biodisponibilidade e farmacocinética dos comprimidos de liberação 
prolongada contendo norfloxacino já desenvolvidos. 
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DEVELOPMENT AND VALIDATION OF METHOD FOR 
MEASUREMENT ATORVASTATIN CALCIUM IN TESTS 
OF DISSOLUTION BY HIGH PERFORMANCE LIQUID 

CHROMATOGRAPHY

Jaison Carlosso Machado, Nádia Maria Volpato

Due the absence in the literature of a method for atorvastatin calcium quantification, that 
is applied to the dissolution test of tablets, an assay method simple, fast, accurate, precise, 
and indicative of stability, was developed and validated using high performance liquid 
chromatography (HPLC). The chromatographic conditions were composed by a reverse 
phase column C18 (250 x 4,6 mm), 5 µm internal diameter, with a mobile phase consisted 
of a buffer sodium acetate mixture pH 4,2:acetonitrile (45:55 v/v). The flow rate was 1 mL/
min, and detection was performed at 245 nm. The retention time of atorvastatin peak was 6.0 
minutes. In order to evaluate the method’s specificity, atorvastatin samples were submitted to 
acid and alkaline hydrolysis, oxidation, thermal, and photochemical degradation. Also was 
assessed the influence of excipients contained in the pharmaceutical form. All peaks obtained 
from the forced degradation study showed adequate resolution in relation to the atorvastatin 
peak, and the peaks presented by excipients. The linear regression data from the calibration 
curve demonstrated a linear relationship in the range 10.0 to 175 mg/mL. The correlation 
coefficient was 0.99995, and variance analysis (ANOVA) performed for the three curves 
showed p> 0.05, demonstrating that there was not linearity deviation. Intermediate precision 
and reproducibility were performed in three consecutive days through six assay tests. The 
RSD values   obtained were below 2.0%, demonstrating the reproducibility and precision of the 
method. The accuracy was performed in three concentration levels, with mean recovery values   
in the range 98.0 to 102.0%. The method demonstrated to be robust, since the changes made 
did not alter significantly the chromatographic parameters of the atorvastatin peak. Thus, the 
assay method proposed can be used as an excellent alternative for atorvastatin quantification in 
dissolution analysis, since it shows low analysis time, can be easily run in dissolution profiles 
tests.
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OPTIMIZATION AND VALIDATION OF ANALYTICAL METHOD 
BY HPLC FOR QUANTIFICATION OF ISOSORBIDE DINITRATE 

RAW MATERIAL AND ORAL AND SUBLINGUAL TABLETS

Franciele Tams Gasperin, Diogo Miron, Jaison Carlosso Machado, Joanna Wittckind 
Manoel, Tércio Paschke Oppe, Nadia Maria Volpato

Isosorbide dinitrate (IDN) is a vasodilator of the class of nitrates commonly used to treat angina 
pectoris. For quantification of IDN, the USP 35 recommends the use of high performance liquid 
chromatography (HPLC) with a UV detector at 220 nm, C18 analytical column (250 x 4.0 mm), 
mobile phase consisting of 44 mM ammonium acetate buffer pH 4.7 and methanol (45:55, v/v), 
and with diluted nitroglycerin as internal standard solution (ISS). The aim of this study was to 
seek analytical conditions less drastic to the chromatograph and to optimize and validate the 
HPLC method for quantification of IDN, based on USP 35, for analysis of raw material and 
oral and sublingual tablets. The search for suitable chromatographic conditions using lower 
concentrations of buffer and organic solvent resulted in the use of the Phenomenex® C18 Luna 
(150 x 4.6 mm, 5 µm), mobile phase constituted of 4 mM ammonium acetate buffer pH 4.7 
and methanol (50:50, v/v), flow rate of 1.0 mL/min, injection volume 20 µl, without ISS, 
detection at 210 nm and retention time about 5.8 min. The excipients in the raw material and 
formulations analyzed, as well as the likely degradation products formed by stream conditions 
do not interfere in the analysis showing specified. The linearity was evaluated in the average 
range 50-150 µg/mL. The correlation coefficient was high (r=0.9982) and linearity deviation 
not significant (p>0.05). The relative standard deviations observed in the precision tests of 
repeatability and intermediate precision were less than 2.0 %. The accuracy was evaluated at 
three concentration levels by recovery test using the method of standard addition. The method 
proved to be accurate since the average recovery was 99.91%, 100.18% and 99.98% for raw 
material, sublingual and oral tablets respectively. In the experiment of Plackett-Burman for 
robustness were evaluated five factors (column, organic phase, pH, flow rate and wavelength) 
and none of the factors were significant (p>0.05). The optimized method was fully validated 
demonstrating to be specific, linear, precise, accurate and robust for the quantitative analysis 
of IDN in raw material, sublingual and oral tablets.
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DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO EMPREGANDO SPE 
E LC-ESI-MS/MS PARA DETERMINAÇÃO SIMULTÂNEA DE 

DIFERENTES CLASSES DE ANTIBIÓTICOS EM ÁGUA POTÁVEL

Liziane C. Marube, Ana Laura V. Escarrone, Cátia M. Bolzan, Juliana R. Guilherme, 
Maristela B. Cerqueira, Sergiane S. Caldas, Fábio F. Gonçalves, Ednei G. Primel

O uso mundial de fármacos classificados como contaminantes emergentes tornou-se um novo 
problema ambiental devido à possível contaminação das águas. Dentro desse contexto, alguns 
grupos de fármacos residuais merecem uma atenção especial, dentre eles estão os antibióticos. 
O interesse crescente na determinação dos antibióticos se dá pelo uso indiscriminado e por 
vezes abusivo desta classe de fármacos que pode representar risco à saúde, uma vez que pode 
resultar não somente no aparecimento e proliferação de bactérias resistentes, mas igualmente 
a outros prejuízos para os seres humanos, para os animais e também para o meio ambiente e 
vale ressaltar que esses contaminantes não estão inseridos em legislações que regulamentam 
a qualidade da água. O objetivo deste trabalho foi validar um método empregando extração 
por SPE e LC-ESI-MS/MS para determinação dos antibióticos sulfametoxazol, cefaclor, 
amoxicilina, ampicilina, cefadroxil, cefalexina, cefalotina, ceftriaxona e trimetoprima em 
amostras de água tratadas destinadas ao consumo humano no Município de Rio Grande no 
Estado do Rio Grande do Sul. Para determinação dos fármacos por LC-ESI -MS/MS foi 
empregada coluna Waters X Terra MS C18 (3,0 x 50 mm, 3,5 μm), fase móvel composta por 
Metanol:Água ultrapura acidificada com 0,1% ácido fórmico (70:30, v/v). O procedimento para 
SPE foi realizado com a pré-concentração de 250 mL de amostra de água fortificada usando 
cartuchos de SPE com adsorvente polimérico. A eluição dos analitos retidos nos sorventes 
polimérico foi feita com 10 mL de metanol depois evaporado e redissolvido com 500 µL de 
metanol. A exatidão, avaliada em três níveis, apresentou recuperações na faixa de 60 – 110 %. 
A linearidade do método foi avaliada do LOQ de cada composto até a concentração de 1,0 mg 
L-1 e os coeficientes de correlação (r2) para os composto foram superiores a 0,99. Os limites de 
quantificação do método ficaram na faixa de 0,004 a 0,8 µg L-1. O método empregando SPE, 
e LC-ESI-MS/MS foi adequado para a extração e pré-concentração dos antibióticos estudados 
nesse trabalho.
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EVALUATION OF THE THERMODYNAMIC RELATIONSHIP 
OF THE TWO POLYMORPHIC FORMS OF VENLAFAXINE 

HYDROCHLORIDE BY HPLC METHOD

Larissa S. Bernardi, Paulo R. Oliveira, Silvia L. Cuffini, Carlos E. M. Campos, Simone 
G. Cardoso

Venlafaxine hydrochloride (VEN) is a potent serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor 
effective in treatment of the depression disease and generalized anxiety disorder1. It is 
commercially available in two polymorphic forms: Form 1 reported in the orthorhombic space 
group Pca21 and Form 2 found in the monoclinic space group P21/n

2,3. The aim of this study was 
to evaluate the thermodynamic relationship between the two polymorphic forms of the drug 
through solubility determination analyzed by HPLC and comparing it with other techniques. 
The solubility determination was performed in the 25 – 80 °C range. An excess of Form 1 
and Form 2 of VEN was suspended in 1mL of triacetin in EppendorfTM vials. The suspensions 
were allowed to settle for 48 h, then they were filtered (0.45 μm), diluted and analyzed by 
HPLC to determine the VEN concentration. The LC method was performed on a Shimadzu 
system carried out isocratically on a Luna C18 column (250 x 4.6 mm i.d.; 5 m) maintained 
at 35ºC, with UV detection at 226 nm. The mobile phase consisted of 32 mM acetate buffer 
(pH 6.8)/acetonitrile/methanol (62:30:8, v/v/v), run at a flow rate of 1 mL/min. The differences 
in solubility observed are useful to obtain some insights into the thermodynamic relationship 
between the two polymorphs. Although the differences in solubility of the two forms was small, 
the data were considered statistically significant (p=0.05). Form 1displayed lower solubility 
and should be considered the more stable form. Furthermore, through the solubility data of 
the two polymorphic forms, was possible to design the Van’t Hoff plot and consequently to 
determine the temperature range of thermodynamic stability. According to the Van’t Hoff plot, 
the Forms 1 and 2 have a monotropic relationship, i.e., no reversible transition is observed 
between the polymorphs below the melting point. The results are in agreement with those 
observed in other techniques, such as: hot stage microscopy, differential scanning calorimetry 
and variable temperature powder X-ray diffraction, demonstrating that the HPLC method was 
successfully applied to the evaluation of the thermodynamic relationship between the two 
polymorphic forms of VEN.
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ESTUDO CROMATOGRÁFICO DO EXOPOLISSACARÍDEO 
KEFIRANO.

Luciano Avallone Bueno, Priscilla Botelho, Maria Inês Sucupira Maciel, Márcio 
Glielmo, Djalma Marques, Fátima Fonseca

Polissacarídeos de diversas fontes são utilizados pelas indústrias de alimentos como 
emulsificantes, espessantes e agentes geleificantes. Do metabolismo secundário do 
Kefir BioLogicus obtemos, dentre outros subprodutos, uma grande quantidade de um 
exopolissacarídeo – o kefirano. Trabalhos científicos têm sido publicados internacionalmente, 
os quais relatam a grande importância do kefirano para a indústria de um modo geral e, 
mais particularmente, para a indústria farmacêutica e alimentícia, uma vez que possui 
atividade antibacteriana, antimicótica, antitumoral, age como espessantes e estabilizantes 
em alimentos comprovadas. Estruturalmente o kefirano é formado por um glucogalactano 
ramificado, consistindo aproximadamente de quantidades iguais de resíduos de D-glucose 
e D-Galactose. Neste trabalho, foi utilizada a cromatografia líquida de alta eficiência, com 
sistema de detecção por Ultravioleta-visível (UV-VIS) e fase estacionária ODS ou C18, com 
objetivo de quantificar, os açúcares presentes no expolissacarídeo extraído, e certificá-lo como 
Kefirano. Utilizou-se a benzocaína como derivatizante após a hidrólise do exopolissacarídeo 
com ácido trifluoroacético 2M por 1h a 120ºC. As condições cromtográficas foram: 
Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência (CLAE) Waters 600E com coluna C18 25x4,6 mm 
I.D. REXCHRON; fluxo 0,6 mL/min; Volume de injeção: 20 uL; Temperatura: 45ºC; Eluentes: 
Tampão acetato de sódio:THF 88:12 (pH=5,5) 99% e acetonitrila 1%; Tempo de corrida: 80 
min. Foi analisado o perfil do cromatograma após a derivatização de duas amostras. O perfil 
cromatográfico se mostrou o mesmo variando as concentrações das amostras e comparando 
com padrões de açucares tais como Xilose, Galactose, Glicose dentre outros. Os resultados 
parcial mostram que o produto analisa apresenta várias características físico-químicas muito 
similares ao Kefirano, de acordo com a literatura, no entanto os resultados cromatográfico 
ainda não são conclusivos.
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DEVELOPMENT OF A VALIDATED STABILITY-INDICATING 
LC METHOD FOR CIPROFIBRATE IN PHARMACEUTICAL 

FORMULATIONS

Fernanda Macke Hellwig, Suzana Del Rosso Barbosa, Fabiana Ernestina Barcellos da 
Silva, Andreas Sebastian Loureiro Mendez, Marcelo Donadel Malesuik

Ciprofibrate (CPF) is a hypolipidemic drug widely used to treat hypertriglyceridemia. 
Its mechanism of action is based on the activation of specific transcription factors called 
peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs), which alter the transcription of several 
genes encoding for proteins that control lipoprotein metabolism. CPF is currently available 
in tablets (100mg) and capsules (100mg), but an official method for determination of this 
drug in oral formulation has not been described yet. Literature concerning the quantitative 
determination of CPF is relatively limited. Therefore, the purpose of this work was to develop 
and to validate in compliance with ICH guideline a simple and stability-indicating liquid 
chromatographic (LC) method for determining CPF in pharmaceutical formulations. An 
isocratic LC separation was performed on a Shimadzu C18 column (250 mm x 4.6 mm, i.d., 5 
µm particle size) using a mobile phase of 0.1% o-phosphoric acid solution, pH 3.0: acetonitrile 
(35:65, v/v) at a flow rate of 1.0 mL min-1. Detection was achieved with a photodiode array 
detector at 233 nm. The detector response for CPF was linear over the concentration range 
from 10 - 30 µg mL-1 (r = 0.9999). The specificity and stability-indicating capability of the 
method were proved using stress conditions. The RSD values for intra-day precision were 
less than 2.0% for tablets and capsules. The RSD values for inter-day precision were 1.1% 
and 0.4% for tablets and capsules, respectively. The accuracy was 100.5% (RSD = 1.1%) for 
tablets and 99.6% (RSD = 1.4%) for capsules. There was no interference of the excipients on 
the determination of the active pharmaceutical ingredient. The method proved to be linear, 
precise, accurate, specific, and selective. This study presents a simple and validated stability-
indicating RP–LC method for the determination of CPF, which separates all the degradation 
products formed under a variety of conditions. The proposed method is suitable and can be 
recommended for the routine quality control of CPF in solid dosage formulations.
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DEVELOPMENT AND VALIDATION OF ANALYTICAL METHOD 
FOR FOSFOSMYCIN TROMETAMOL GRANULES BY ION-PAIR 

RP- HPLC WITH REFRACTIVE INDEX DETECTION

Bárbara Lima Gomes, Cristiani Capistrano Gonçalves Oliveira Lopes

Fosfomycin trometamol is a phosphonic acid agent with bactericidal activity in vitro 
for majority of pathogens, inhibiting the formation of the bacterial cell wall, interfering 
with the biosynthesis of the peptidoglycan, mainly in urinary tract. It is mainly active 
againstEscherichia coli, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia and Enterococcus spp. 
The formulation available for fosfomycin is exclusively oral. The aim of the present study 
was to develop a HPLC with refractive index method for fosfomycin trometamol. HPLC 
assay method was validated per ICH guidelines. Validation parameters such as linearity, 
precision, accuracy, specificity, limit of detection, limit of quantitation and robustness were 
determined. HPLC (Shimadzu) was carried out by reversed phase technique on a RP-18 
column (Lichrocart R 250 x 4,0 mm, 5µm) with a mobile phase composed of acetonitrile: 
cetyltrimethylammonium bromide (50:50, v/v, pH 5.0), at a flow rate of 1ml min−1 and 
refractive index detection. The column temperature was maintained at 30 ◦C and the injection 
volume was 20 µl. The chromatographic technique chosen was by ion-pairing, using surfactant 
cetyltrimethylammonium bromide as counter-ion and was adjusted to obtain a rapid and simple 
assay method for fosfomycin trometamol, with reasonable run time, suitable retention time 
and the sharpness of the peak. Under the experimental conditions, the chromatogram of drug 
showed a single peak of the drug around 4.0 min. Robustness study was conducted by making 
small but deliberated changes to the optimized method parameters using Youden’s Test. A 
linear response (r > 0.9900) was observed in the range of 0 – 400.0 µg.ml-1. The method shows 
good recoveries and intra and inter-day relative standard deviations were less than 2.0%. The 
developed method is stability indicating and can be used for the routine analysis of fosfomycin 
trometamol granules. 
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HPLC METHOD APPLIED TO THERMAL DEGRADATION 
STUDY OF THE ANTIBIOTIC DORIPENEM

Andreas Sebastian Loureiro Mendez, Fábio de Souza Barbosa, Luiz Alcides Batista, 
Elfrides Eva Scherman Schapoval, Cássia Virginia Garcia

Doripenem is a parenteral carbapenem antibiotic with a very broad spectrum of antibacterial 
activity. It is used for the treatment of a wide range of serious infections, including intra-
abdominal and urinary tract ones. It is commercialized as powder for injection in a dosage of 
500 mg. Literature review showed several works related to the quantitation of this antibiotic 
in biological fluids and in pharmaceuticals. Stability approach is few explored, mainly 
considering aspects involving degradation products and decomposition kinetics. The purpose 
of this work was to investigate the thermal stability of doripenem in reconstituted samples, 
evaluating the degradation kinetics by quantitative HPLC method, previously validated. For 
sample preparation, doripenem was reconstituted in water in a final concentration of 4.5 mg/
ml. Then, in triplicate, the samples were submitted to thermal decomposition at 45°C at times 
of zero, 4, 6, 8, 10, 12 and 24h. Aliquots were collected on the respective times, diluted in 
the same solvent at 100 g/ml and filtered before injection. HPLC analysis was performed 
using a reversed phase system, as follows: isocratic elution; C18 analytical column; mobile 
phase containing 10 mM monobasic phosphate buffer (pH 4.8) and acetonitrile (96:04, v/v); 
1.0 ml/min flow rate; detection at 298 nm in DAD system. The degradation rate kinetics were 
determined by plotting the data of drug concentration and time obtained from experimental, 
and the reaction order was selected with basis on kinetic calculations. The results indicated 
the instability of the drug in drastic thermal conditions. The decomposition was accentuated 
in the assayed temperature, being observed a residual drug concentration of 54.33% after 
24h of storage. Applying the log of concentration of drug remaining versus time, in graphic 
calculations, the degradation process of doripenem can be described by apparent first-order 
kinetic. Observing the chromatograms, many degradation products can be detected, in 
minor concentrations. The proposed study is important to know the stability of doripenem, 
improving the scientific data that can contribute to guarantee the quality control of the drug 
during handling and storage. 
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DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A NEW RAPID METHOD 
TO DETERMINE TUBERCULOSTATICS BY UFLC/DAD

Marcelo Vítor de Paiva Amorim, Sintia Naiara Pereira da Silva, Dayanne Lopes Porto, 
Lilian Grace da Silva Solon, Aurigena Antunes de Araujo Ferreira, Cicero Flávio Soares 

Aragão

Tuberculosis is a serious disease, but curable in practically 100% of new cases, since complied 
the principles of modern chemotherapy. Isoniazid (ISN), Rifampicin (RIF), Pyrazinamide 
(PYR) and Chloride Ethambutol (ETA) are considered first line drugs in the treatment of 
tuberculosis, by combining the highest level of efficiency with acceptable degree of toxicity. 
Concerning USP 33 - NF28 (2010) the chromatography analysis to 3 of 4 drugs (ISN, PYR 
and RIF) last in average 15 minutes and 15 minutes more to obtain the 4th drug (ETA) using a 
column and mobile phase mixture different, becoming its application unfavorable. Thus, many 
studies have being carried out to minimize this problem. An alternative would use the UFLC, 
which is based with the same principles of HPLC, however it uses stationary phases with 
particles smaller than 2 µm. Therefore, the study goals to develop and validate a new method to 
determine, simultaneously, the four drugs by UFLC/DAD. For this, an analytical screening was 
carried out at HPLC, which verified that the mobile phase system A and B, containing buffer 
acetate and acetonitrile (96:4; 55:45, respectively) was the most appropriated. Furthermore, 
the method was developed in UFLC. Standard solutions were prepared and injected at UFLC, 
containing 0.10 mg/mL ISN, 0.14 mg/mL PYR, 0.30 mg.mL-1 ETA and 0.16 mg/mL RIF, 
obtained the retention time of 0.695, 0.867, 2.258, 5.748 minutes, respectively. According to 
results, the validation has initiated with the obtaining of chromatograms of specificity, showing 
that the drugs had no interference in themselves. To evaluate the linearity, three calibration 
curves were prepared, which demonstrated R > 0.99 to all of four drugs, as well as assisting 
the values of LOD and LOQ. The precision was evaluated, showing the method is capable 
to achieve results with the relative standard deviation (RSD) < 5%, both inter and intra-run 
analysis. The accuracy was evaluated, showing that the method was capable to recover values 
required, that is, with relative standard deviation ± 2 % of labeled concentration (100%).
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DETERMINAÇÃO DE FÁRMACOS E HORMÔNIOS POR HPLC 
COM DETECÇÃO POR FLU

Patrícia Cavani Martins de Mello, Mary Rosa Rodrigues de Marchi

A quantificação de fármacos e hormônios de origem antropogênica tem despertado interesse 
nas últimas décadas pela comunidade científica e pela sociedade de uma forma geral. Para 
contribuir com as informações necessárias a este conhecimento, utilizando uma instrumentação 
menos dispendiosa que aquelas normalmente empregadas na análise destes compostos, 
um método analítico baseado em cromatografia líquida de alta eficiência e detecção por 
fluorescência, utilizando-se coluna analítica C18, foi desenvolvido para a determinação de 
fármacos e hormônios em amostras de água. Os compostos investigados foram atenolol, 
propanolol, ciprofloxacina, estriol, estradiol e 17-etinilestradiol. Os limites de detecção 
estiveram na faixa de 0,0003 mg/L a 0,002 mg/L. O método incluiu a concentração de amostras 
de água potável, por extração em fase sólida, utilizando-se cartuchos Strata-X. As médias das 
recuperações obtidas de amostras fortificadas com os analitos de interesse estiveram na faixa 
de 75 – 92%.
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A GREENER APPROACH TO THE GREEN INVESTIGATION: 
DEVELOPMENT OF HPLC-UV-PDA FINGERPRINTS FOR 

QUALITY CONTROL OF MEDICINAL PLANTS

Cristiano Soleo Funari, Renato Lajarim Carneiro, André Marques Andrade, Alberto 
José Cavalheiro

Despite of the eco-friendly claim usually employed to promote products derived from 
biodiversity, both in phytochemical research and in quality control analyses of these products, 
high amounts of harmful solvents are employed. Ethanol is biodegradable, producible from 
renewable sources and slightly toxic, but the relative high viscosity of ethanol/water mixtures 
has been pointed as a limitation for its usage in RP-HPLC. This work circumvents this 
problem by adjusting the mobile phase flow rate to the analysis limit pressure of 270 bar on 
the development of a chromatographic fingerprint for Bauhinia forficata Link. and Casearia 
sylvestris leaves extracts. The experiments were guided by an innovative response (Green 
Chromatographic Fingerprint - GCF) which aims to maximize the number of peaks in a more 
distributed way through the whole chromatogram, minimizing resource consumption such 
as energy and solvents.Two-level fractional factorial designs were used to screen variables. 
A method for each extract which employed EtOH as organic solvent and silica-based 
packed column was developed supported in central composite designs and validated until 
intermediary precision level. The developed methods provided better or similar performances 
than reference methods in which acetonitrile ormethanol were employed. An innovative 
response for development of chromatographic fingerprints which takes into account both the 
quality of separation and the greenest of the run has been proposed. It could be combined with 
the previous proposed HPLC-EAT toll in a complementary way to compare methods based in 
different solvents.

Agradecimentos: Thanks go to São Paulo State Research Foundation (FAPESP) and Brazilian 
National Council for Scientific and Technological Development (CNPq)
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VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO 
SIMULTÂNEA DE COLESTEROL E ÓXIDOS DE COLESTEROL 

EM LEITE POR CLAE-DAD

Luciana Carolina Bauer, Debora de Andrade Santana, Ellen Cristina Q. Lacerda, 
Carilan Moreira Souza Santos, suian.moreira@gmail.com, Jeanny Mércia do 
Amaral Damásio, simoneagualberto@hotmail.com, celly2_uba@hotmail.com, 

mariannemacedo@hotmail.com, arlylira@hotmail.com, Julliana Izabelle Simionato

O colesterol apresenta um importante papel no organismo, participando das sínteses dos 
ácidos biliares, dos hormônios esteróides e auxiliando na digestão e absorção dos lipídios e 
vitaminas lipossolúveis. Devido às insaturações, o colesterol é instável e suscetível à oxidação, 
originando produtos conhecidos como óxidos de colesterol (OsC), que apresentam propriedades 
deletérias importantes, com características aterogênicas, possivelmente mais significativas 
para o desenvolvimento de placas ateroscleróticas que o próprio colesterol, citotóxicas, 
cancerígenas e mutagênicas. A presente pesquisa objetivou avaliar e validar uma metodologia 
de extração simultânea de colesterol e OsC, 7-cetocolesterol e 25-hidroxicolesterol (7-ceto 
e 25-OH) por saponificação direta em amostras de leite e análise por Cromatografia Líquida 
de Alta Eficiência com detecção por arranjo de diodos (CLAE-DAD). Foram avaliados os 
parâmetros analíticos de validação. A metodologia se mostrou seletiva, uma vez que os tempos 
de retenção, formato e pureza dos picos foram confirmados através do software LCSolution®, 
utilizado para análise e integração dos picos. Os coeficientes de correlação foram de 0,9991, 
0,9999 e 0,9999 para o colesterol, 7-ceto e 25-OH respectivamente e as faixas de aplicação 
foram de 10 a 2000 µg.mL-1 para o colesterol e 0,1 a 500 µg.mL-1 para os óxidos. No estudo 
da precisão intradia e interdia foram usadas concentrações de 1,0 a 2000 µg/mL, obtendo-se 
coeficientes de variação adequados para todas as concentrações estudadas, estando de acordo 
com a legislação brasileira que permite uma variação máxima de 5%. Os limites de detecção e 
quantificação obtidos foram respectivamente, 11,10 e 33,65g.mL-1 para o colesterol; 1,35 e 
4,10 g.mL-1 para o 7-ceto; e 2,35 e 7,10 g.mL-1 para o 25-OH. Os testes de recuperação para 
o leite comprovam a eficiência do método proposto onde foram obtidos resultados superiores a 
100% para o colesterol e 72% para os OsC. A metodologia mostrou-se então, completamente 
satisfatória para extração simultânea de colesterol e dos óxidos de colesterol, 7-cetocolesterol 
e 25-hidroxicolesterol em amostras de leite.

Agradecimentos: CNPq, CAPES, UESB, FAPESB
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VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO 
DO TEOR DE FORMALDEÍDO EM COSMÉTICOS

Daniella Guimarães da Silva, Iara Maíra de Oliveira Viana, Paula Lana de Miranda 
Drummond, Délio Andrade Ferreira, Thayse Rosane Araújo de Oliveira, Amália Soares 

Santana 

Segundo a RDC 36, de 2009, a comercialização de formaldeído é proíba em estabelecimentos 
como drogarias, farmácias, supermercados, empórios, lojas de conveniências e drugstores e 
seu uso como alisante capilar não é permitido pela ANVISA. A legislação sanitária permite o 
uso de formaldeído apenas na função de conservantes em produtos cosméticos capilares (com 
limite máximo de 0,2%). Entretanto, o formaldeído continua sendo amplamente utilizado em 
salões de beleza com a finalidade de alisamento. Com o intuito de verificar o cumprimento 
das legislações vigentes pelos fabricantes de cosméticos e demais estabelecimentos, 
foi desenvolvido, no LACEN-MG e com apoio da ANVISA, método analítico de 
determinação de formaldeído. O método analítico desenvolvido baseia-se na quantificação 
da dinitrofenilhidrazona através da técnica de cromatografia líquida de alta eficiência e 
detecção no ultravioleta. A dinitrofenilhidrazona é o produto da reação do formaldeído com a 
2,4-dinitrofenilhidrazina em meio ácido. A 2,4-dinitrofenilhidrazina é adicionada em excesso, 
portanto a quantidade de dinitrofenilhidrazona formada é proporcional a de formaldeído. O 
método analítico foi validado de acordo com a RE 899, de 2003. Utilizaram-se cromatógrafo 
Shimadzu, colunas C18 150 x 4,6 mm, 5 µm; fase móvel metanol:água (70:30), na vazão de 
1,5 mL/min; comprimento de onda de 360 nm; temperatura de 25ºC e volume de injeção de 
20µL. A seletividade do método foi testada através da análise de soluções branco e padrão, 
estudo da pureza do pico e pela comparação de coeficiente angular entre as matrizes shampoo 
e finalizador. A linearidade do método foi confirmada na faixa de concentração de 3,0 a 7,0 
ppm de formaldeído, resultando em valores de coeficiente de correlação superiores a 0,99 
e valores p da inclinação significativos a 5% de probabilidade. A equação da reta obtida no 
teste linearidade foi y = 368302,01x – 151409,01. A precisão do método foi confirmada pela 
repetitividade (DPR=1,32) e precisão intermediária (DPR=1,73%). A recuperação foi superior 
a 80% e inferior a 110%, portanto o método é exato. O limite de detecção foi de 0,0116 ppm, 
enquanto o limite de quantificação foi de 0,1 ppm. Verificou-se ainda que o método é robusto 
e que as soluções amostra preparadas são estáveis por 12 horas.
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ISOLAMENTO DA ANTOCIANINA PELARGONIDINA-3-
GLICOSÍDEO DO MORANGO POR CLAE PARA USO COMO 

PADRÃO ANALÍTICO

Raysa Valente Nogueira, Manuela Cristina Pessanha de Araujo Santiago, Ana Cristina 
Miranda Senna Gouvêa, Ronoel Luiz de Oliveira Godoy, Renata Galhardo Borguini, 

Sidney Pacheco, Luciana Mouta de Oliveira

O morango possui composição química rica em vitaminas, minerais e compostos fenólicos, 
como as antocianinas, que apresentam enorme importância na saúde humana. As antocianinas, 
subclasse dos flavonoides, são consideradas compostos bioativos por possuírem ação 
antioxidante combatendo os radicais livres, atuando na redução do risco de doenças crônicas 
não transmissíveis, como câncer e cardiovasculares. Por possuir tais compostos bioativos, o 
morango tornou-se alvo de interesse das indústrias de alimentos e de pesquisas. O morango 
apresenta alta concentração de pelargonidina-3-O-glicosídeo, portanto, o objetivo do presente 
trabalho foi utilizar este fruto como fonte desta antocianina para a produção de padrão 
analítico, a partir da coleta pela técnica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). 
Para realização do trabalho, utilizou-se 1g do fruto liofilizado para extração com solução de 
metanol acidificado, sendo a amostra submetida às etapas de sonificação e centrifugação. O 
isolamento da antocianina de interesse foi feito por CLAE, em cromatógrafo de alta eficiência 
Waters® modelo Alliance 2695, detector de arranjo de fotodiodos Waters® 2996 acoplado a 
uma válvula seletora de seis canais Rheodyne® adaptada como coletor de frações, coluna 
Symmetry® C18 (150mm x 4,6mm; 3,5µm), fluxo de 1,0mL/min, volume de injeção de 50µL 
e modo de eluição gradiente com acetonitrila e ácido fórmico. A confirmação do pico isolado 
foi feita por cromatografia líquida acoplada à espectrofotometria de massas (CLAE-EM/EM). 
A partir da coleta realizada foi possível obter um padrão com pureza de 99,52% (percentual 
de área). A concentração do mesmo foi obtida posteriormente por espectrofotometria de UV/
Visível (0,53mg/5mL). Desse modo, obteve-se padrão analítico da antocianina pelargonidina-
3-O-glicosídeo com alta pureza, que poderá ser utilizado na caracterização de outras matrizes 
onde este composto se encontra presente.
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DETERMINATION OF NIFURTIMOX AND BENZNIDAZOLE 
IN HUMAN PLASMA BY DISPERSIVE LIQUID–LIQUID 

MICROEXTRACTION USING IONIC LIQUIDS.

Juan M. Padró, María E. Marson, Guido Mastrantonio, Mario Reta

Chagas disease is a potentially life threatening illness caused by the protozoan 
parasite, Trypanosoma cruzi (T. cruzi). It is found mainly in Latin America, where it is mostly 
transmitted to humans by the faeces of triatomine bugs. To kill the parasite, Chagas disease 
can be treated with either benznidazole or nifurtimox. Both medicines are almost 100% 
effective in curing the disease if given soon after infection at the onset of the acute phase.
[1] Due to its chemical characteristics and their low plasmatic concentration (about 10 μg mL-

1), its determination in biological fluids of treated patients requires of sensitive and specific 
methodologies.[2] A dispersive liquid–liquid microextraction using a ionic liquid (IL-DLLME) 
has been developed for the first time for the determination of Nifurtimox (3-methyl-N-[(5-
nitro-2-furanyl)-methylene]-4-thiomorpholinamine-1,1-dioxide, NFX) and Benznidazole, 
(N-benzil-2-nitroimidazolylacetamide, BNZ) in human plasma. IL-DLLME allows the 
extraction and preconcentration of the two antichagasic drugs from the sample matrix. That 
technique is considered as a “green methodology” since non-volatile and potentially non-toxic 
organic solvents are used [3]. The factors affecting the extraction efficiency (type and volume 
of ionic liquid, type and volume of disperser solvent, pH, extraction and centrifuging time, 
ionic strength) were optimized. Analysis was performed by HPLC with UV detection. The 
procedure exhibited good reproducibility (RSD%= 3.92 % for NFX, 5.83% for BNZ), low 
limits of detection (82.9 and 100.9 ng mL−1), very good extraction yields (98.0% and 79.8%) 
and quite high enrichment factors (39 and 32). IL-DLLME offers several important advantages 
over conventional liquid-liquid extraction such as simple and faster operation and very low 
consumption of organic solvents. The proposed methodology was successfully applied to the 
analysis of NFX and BNZ in human plasma.

[1] Chagas disease, Fact sheet N° 340 June 2010, World Health Organization. 
[2] D. C. G Bedor; T. M. Goncalves; et al., J. Chromatogr. B, 863 (2008) 46–54.  
[3] M. Rezaee; et al., J. Chromatogr. A, 1217 (2010) 2342-2357.
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HPLC METHOD APPLIED TO QUALITATIVE ANALYSIS OF 
CUPHEA SP. (LYTHRACEAE) EXTRACTS

Lidiane da Silveira Farias, Luiz Alcides das Chagas Batista, Everson Willian Fialho, 
Hemerson S. Rosa, Andreas Sebastian Loureiro Mendez

Cuphea species are popularly known in Brazil as “sete-sangrias”, being recognized in the 
folk medicine for the treatment of circulatory and heart diseases. In a characteristic region of 
Pampa biome, located at south of Brazil, Cuphea mesostemon has been found and indicated 
for use in traditional medicine, as infusion or decoction. Observing the literature, the scientific 
data about this species are poor, mainly involving the chemical composition. Thus, the present 
work aimed the chromatographic analysis of aqueous and hydroethanolic extracts obtained 
from C. mesostemon, focusing the detection of phenolic compounds. The plant material was 
collected in Uruguaiana city (RS, Brazil) at April/2012, identified and deposited at herbarium. 
Previously to use, leaves and roots were dried at 40°C for 5 days and stored protected from 
light. The extracts were prepared by maceration using an aqueous and hydroethanolic (40%, 
v/v) system, in a proportion 1:10 (drug:solvent), and filtered. Before the HPLC injection, they 
were diluted (1:10, v/v) in the same solvent. Chromatographic analysis were performed using 
a reversed phase system, according to these conditions: gradient elution system; C18 guard 
column; C18 analytical column; mobile phase containing 2% acetic acid and methanol, 
in a time run of 60 min; 0.8 ml/min flow rate; detection at 340 nm in DAD system. The 
chromatographic run were conducted and compared to standards of the phenolic substances, 
which help to assess the presence of these compounds. The proposed assay was developed 
adequately and the chromatographic profile obtained illustrated a good separation in the run, 
allowing the detection of compounds in the range of 12.0-30.0 minutes. By comparison to the 
standard references, the flavonoids rutin and quercetin were observed to be present, besides 
of other flavonoid glycosides. These results are important to improve the knowledge about 
this species, in special about the chemistry of this plant and the presence of phenolics on the 
studied material. 

Agradecimentos: PBDA-UNIPAMPA



Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV | 231

| D231 |
03 de Outubro (4a feira) 

Cromatogra�a Líquida: LC, HPLC, TLC, u-HPLC,...
(Fundamentos e aplicações)

ESTUDOS DE ADSORÇÃO DO FÁRMACO VETERINÁRIO 
NORFLOXACINA EM SOLOS

Livia Maniero Peruchi, Susanne Rath

O uso de medicamentos veterinários na agricultura e na criação intensiva de animais (bovinos, 
suínos e aves) representa a principal via de entrada de fármacos no ambiente. No solo, processos 
de sorção, transformação (degradação) e transporte (lixiviação) são os principais responsáveis 
pelo destino final desses fármacos no ambiente. A norfloxacina é uma fluoroquinolona 
sintética de amplo espectro antimicrobiano utilizado principalmente em aves e suínos, sendo 
cerca de 60 a 85 % do fármaco excretado na sua forma original atingindo solos e águas. 
Estudos de adsorção da norfloxacina em quatro solos característicos do Estado de São Paulo 
foram realizados seguindo a diretriz OECD 106. O estudo consistiu em manter o fármaco em 
contato com o solo em solução de cloreto de cálcio 0,01 mol/L na razão solo/solução 1/100 
sob agitação. A norfloxacina foi quantificada nas soluções de solo utilizando a cromatografia 
líquida de alta eficiência com detector de arranjo de fotodiodos. A separação foi realizada em 
uma coluna C18 e fase móvel composta por MeOH: ácido fórmico 0,1 % na proporção 30:70 
v/v. Os solos utilizados no estudo foram uma areia quartzosa, um latossolo vermelho escuro, 
um latossolo vermelho amarelo e um solo podzólico argiloso provenientes de lisímetros do 
campo experimental da Embrapa Meio Ambiente de Jaguariúna, SP. No desenvolvimento e 
validação do método foi verificado efeito matriz para todos os solos. Concomitantes presentes 
nas soluções de solo levaram a uma supressão do sinal da norfloxacina e o aparecimento 
de um sinal intenso próximo ao tempo morto do sistema cromatográfico. Esse efeito matriz, 
dependente do tipo do solo, está relacionado à interação da norfloxacina na presença de íons 
cálcio ou outros íons metálicos com ácidos húmicos e/ou fúlvicos do solo. O efeito matriz foi 
eliminado pela adição de EDTA às soluções de solo. O método cromatográfico foi validado 
para avaliar a sorção de norfloxacina nos solos. Os estudos de adsorção mostraram uma grande 
afinidade da norfloxacina pelos solos avaliados, resultando em coeficientes de sorção, Kd, 
próximo de 300 para o solo arenoso e acima de 1000 para os solos argilosos. 
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AVALIAÇÃO DA SELETIVIDADE DE UM POLÍMERO DE 
IMPRESSÃO MOLECULAR PARA O DIURÉTICO TIAZÍDICO 

HIDROCLOROTIAZIDA EM RELAÇÃO AOS SEUS ANÁLOGOS 
ESTRUTURAIS

Leonardo Augusto de Barros, Susanne Rath

A tecnologia de impressão molecular envolve a geração de cavidades específicas contendo 
sítios funcionais dentro de uma matriz polimérica rígida. Essas cavidades constituem os sítios 
específicos de ligação que atuam no reconhecimento da molécula alvo e/ou de substâncias 
análogos a ele. Os diuréticos são fármacos que aumentam o fluxo urinário, podendo reduzir 
a concentração de compostos renalmente excretados que são proibidos quando superior a um 
limite máximo estabelecido, acarretando no mascaramento em teste de doping para substâncias 
proibidas. Um polímero de impressão molecular (MIP) foi sintetizado utilizando como molécula 
molde a hidroclorotiazida (HCTZ), utilizando como monômero funcional a acrilamida e como 
solvente porogênico, o tetraidrofurano. Este estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a 
seletividade desse polímero impresso frente a análogos estruturais da HCTZ, apresentando os 
mesmos grupos funcionais tiazida e sulfonamida – clorotiazida (CLTZ) e bendroflumetiazida 
(BFTZ) – ou somente o grupo funcional sulfonamida – clortalidona (CTLD), indapamida 
(IDAM) e sulfadiazina (SDZ). A concentração dos fármacos foi determinada por cromatografia 
líquida de alta eficiência associada ao detector de arranjo de fotodiodos e o resultado final foi 
expresso pelo fator de impressão (FI), que é a razão entre o coeficiente de distribuição (KD) do 
MIP em relação ao KD do polímero não-impresso (NIP) para cada um dos compostos. O estudo 
de seletividade por meio da adsorção em equilíbrio foi avaliado para os fármacos em soluções 
individuais ou em solução contendo todos os analitos. Os valores de FI para os analitos em 
soluções individuais situaram-se entre 0,63 e 1,50 para os análogos e 6,40 para a HCTZ; na 
mistura, os valores de FI situaram-se entre 0,94 e 1,35 para os análogos e 8,24 para a HCTZ. O 
MIP apresentou maior afinidade pela molécula da HCTZ do que pelas substâncias análogas, o 
que confirma seletividade ao material mediante estudo de adsorção em equilíbrio. A interação 
dos análogos com o MIP e NIP ocorre preferencialmente através de sítios não-específicos, uma 
vez que não há diferença significativa entre a quantidade adsorvida pelos mesmos.
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DETECÇÃO AMPEROMÉTRICA PULSADA DE 
ESTREPTOMICINA E DIIDROESTREPTOMICINA APÓS 

SEPARAÇÃO CROMATOGRÁFICA

Mónica J. Martínez, Susanne Rath

Estreptomicina (STRE) e diidroestreptomicina (DSTRE) são antimicrobianos da família 
dos aminoglicosídeos (AG) amplamente empregados na medicina veterinária. Devido á 
alta polaridade, caráter iônico, basicidade e ausência de grupos cromóforos, a determinação 
destes compostos por cromatografia em fase reversa com detecção por arranjo de fotodiodos 
não é viável. O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um método cromatográfico, 
empregando um detector amperométrico pulsado (HPLC-PAD) e coluna de troca aniônica 
para a determinação dos dois ativos em conjunto. Inicialmente foi estudado o comportamento 
eletroquímico dos analitos em um eletrodo de disco de ouro usando a voltametria cíclica. Os 
AG apresentam um sinal anódico da oxidação dos hidroxilos que começa em ca. -0,15 mV e 
atinge um cima em ca 0,30 V e um pico de oxidação dos grupos amina em ca 0,45 V NaOH 
0,1 mol L-1, cujas correntes de pico são proporcionais à concentração destes em solução. 
Para possibilitar a detecção dos AG no eletrodo de ouro é necessário aplicar um pulso de três 
potenciais, os quais foram estabelecidos mediante um planejamento experimental fatorial. Os 
valores ótimos foram: um potencial de limpeza oxidativa e formação de óxido de ouro de 
+0,85 V – 0,2 s, um de ativação -0,65 V – 0,4 s e um de determinação de -0,15 V – 0,4 s (0,2 s 
de integração). A separação de STRE e DSTRE foi realizada empregando uma coluna de troca 
aniônica CarboPacTM PA1, usando como fase móvel hidróxido de sódio 0,07 mol L-1 e eluição 
isocrática a 0.8 mL min-1. Para avaliar a presença de possíveis fenômenos de passivação da 
superfície eletródica foi avaliada a repetibilidade do método durante três dias (32 análises), sem 
limpeza física do eletrodo. A variação nos tempos de retenção foi inferior a 1,0%. A precisão 
foi de 2,6% e 2,8% para as áreas cromatográficas, a eficiência (N) foi superior a 2000 pratos 
e a assimetria do pico de 1,25 e 1,28 para STRE e DSTRE, respectivamente. O tempo total de 
corrida cromatográfica foi de 15 min. O método HPLC-PAD foi aplicado na determinação de 
STRE e DSTRE em medicamentos veterinários apresentando adequada seletividade. 
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SORÇÃO DE SULFONAMIDAS EM SOLOS CARACTERÍSTICOS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Keity Margareth Doretto, Susanne Rath

Medicamentos veterinários, em particular, antimicrobianos têm sido amplamente empregados 
na produção animal. Os fármacos em sua grande maioria são excretados de forma não 
metabolizada, contaminando, desta forma, solos, águas superficiais e subterrâneas. Os 
antimicrobianos também podem afetar populações naturais da microbiota e levar a resistência 
bacteriana. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a sorção da sulfadiazina (SDZ), 
sulfadimetoxina (SDM) e sulfaquinoxalina (SQX) em quatro solos característicos do Estado 
de São Paulo. Os estudos foram conduzidos conforme recomendação do Guia OECD 106. 
As sulfonamidas foram quantificadas nas soluções de solo por um método de cromatografia 
líquida de alta eficiência com detetor de arranjo de fotodiodos previamente validado. Os 
solos utilizados no estudo foram uma areia quartzoza, um latossolo vermelho escuro, um 
latossolo vermelho amarelo e um solo podzólico argiloso provenientes de lisímetros do campo 
experimental da Embrapa Meio Ambiente de Jaguariúna, SP. Para os quatro tipos de solo 
analisados a razão solo:solução mais adequada foi de 1:1 m/v para a SDZ, 1:2 m/v para a 
SDM e de 1:5 m/v para a SQX. O tempo necessário para o sistema alcançar o equilíbrio foi 
de 48 h. Os dados de adsorção/dessorção das sulfonamidas nos quatro solos, em pH natural 
(4,1 – 5,5), foram ajustados com isotermas de Freundlich na forma logarítmica. Os valores 
do coeficiente de Freundlich (KF) variaram para a SDZ entre 0,45-2,6 µg1-1/n(cm3)1/ng-1, para a 
SDM entre 1,4-6,4 µg1-1/n(cm3)1/ng-1 e para a SQX entre 5,5-19 µg1-1/n(cm3)1/ng-1. Foi verificado 
que as sulfonamidas possuem maior adsorção em solos com alto teor de carbono orgânico e 
argila. Um fenômeno de histerese de adsorção/dessorção foi evidente em todos os solos. Os 
baixos valores de KFobtidos sugerem fraca adsorção das sulfonamidas nos solos avaliados 
nas condições experimentais empregadas. No contexto geral, as sulfonamidas avaliadas são 
impersistentes e apresentam elevada mobilidade, podendo ser facilmente lixiviadas.
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CROMATOGRAFIA LÍQUIDA COM DETECÇÃO 
AMPEROMÉTRICA PARA A DETERMINAÇÃO DE 

SULFADIAZINA EM MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO

Andreza Camilotti Dionisio, Keity Margareth Doretto, Susanne Rath

Sulfonamidas tem sido amplamente empregadas na medicina veterinária. Fármacos de modo 
geral são preferencialmente determinados por cromatografia líquida de alta eficiência com 
detectores UV/Vis. No entanto, a detecção eletroquímica pode ser uma alternativa vantajosa 
para a quantificação de compostos eletroativos, uma vez que apresentam seletividade e baixo 
custo. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o eletrodo de carbono vítreo em uma célula 
amperométrica acopalada a um sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC-ED) 
para a determinação de sulfadiazina (SDZ) em medicamentos veterinários. O comportamento 
eletroquímico da SDZ no eletrodo de carbono vítreo foi previamente avaliado mediante 
voltametria cíclica. A SDZ sofre oxidação em torno de 1,2 V versus Ag/AgCl, KCl 3 mol L-1. 
Entre medidas sucessivas não foi verificada passivação da superfície eletródica. As análises 
foram realizadas em um sistema 871 Advanced Bioscan (Metrohm). Como eletrodos de pseudo-
referência e auxiliar foram empregados aço inoxidável e platina, respectivamente. A separação 
da SDZ foi realizada usando uma fase estacionária de modo reverso (C18) e uma fase móvel 
composta de metanol:tampão fosfato (0,01 mol L-1; pH 3) na proporção 14:86 (v/v) em uma 
vazão de 0,8 mL min-1. Como padrão interno foi empregado o sulfatiazol. O método HPLC-
ED desenvolvido foi validado mediante os parâmetros faixa linear, linearidade, sensibilidade, 
seletividade, precisão, exatidão e robustez. A curva analítica apresentou linearidade superior 
a 0,99 na faixa de concentração de 8 a 12 g mL-1. Os coeficientes de variação obtidos nos 
ensaios de precisão intra- e inter-dias foram menores do que 5%. Não foi verificada a presença 
de interferentes do excipiente ou de produtos de degradação no tempo de retenção da SDZ. 
No entanto, alguns medicamentos veterinários apresentaram efeito matriz e foram, portanto, 
analisados pelo método de adição de padrão. O teor médio de SDZ determinado nas amostras 
de medicamentos de uso veterinário foi comparado estatisticamente (teste t e teste F, p = 0,05) 
com o método de cromatografia líquida de alta eficiência associado ao detector de arranjo de 
fotodiodos. O método desenvolvido apresentou todos os parâmetros de validação adequados 
para ser empregado na análise de medicamentos veterinários. 

Agradecimentos: CAPES, CNPq.



236 | Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV

| D236 |
03 de Outubro (4a feira) 

Cromatogra�a Líquida: LC, HPLC, TLC, u-HPLC,...
(Fundamentos e aplicações)

AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DE TETRACICLINAS EM 
FUNÇÃO DO TRATAMENTO TÉRMICO DO LEITE

Luiz Severo da Silva Junior, Suzane Rath, Salvador Massaguer Roig, Felix Guilhermo 
Reyes Reyes

Foi validado um método, utilizando cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), para 
a determinação de resíduos de oxitetraciclina (OTC), doxiciclina (DC) e tetraciclina (TC) 
em leite. O método foi utilizado para avaliar a degradação desses contaminantes durante o 
tratamento térmico do leite. A extração da amostra foi realizada com ácido tricloroacético 
(30 %) como desproteinizante. Foi utilizada coluna analítica C8 (fase reversa), fase móvel 
contendo metanol: acetato - EDTA -cloreto de cálcio (35:65 v/v), e detector de fluorescência. 
A recuperação das tetraciclinas no leite foi de: 92 e 98 % (OTC); 87 e 83 % (DC) e 89 e 97 % 
(TC), respectivamente, para a concentração de 0,124 µg mL-1. O limite de quantificação foi 
de 27 ng mL-1; 46 ng mL-1 e 33 nµg mL-1 para OTC, DC e TC, respectivamente. Processos 
térmicos distintos foram utilizados para avaliar a estabilidade ao aquecimento das tetraciclinas 
presentes no leite, a saber: aquecimento em fogão, chapa de aquecimento e forno de microondas, 
verificando-se uma maior degradação na chapa de aquecimento (11 %; 28 % e 15 % para 
OTC, DC e TC, respectivamente). Os dados obtidos indicam que, em se realizando a avaliação 
de risco das tetraciclinas à saúde humana, a presença desses contaminantes no leite deverá 
ser levada em consideração como fonte de exposição. Ainda, no intuito de proteger a saúde 
dos consumidores, as autoridades competentes deveriam realizar o monitoramento das boas 
práticas de uso desses antimicrobianos no tratamento do gado produtor de leite para consumo 
humano, assim como de ações de vigilância sanitária visando o controle dos resíduos dessas 
substâncias no leite comercializado. 
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SEPARATION AND DETERMINATION OF YANGAMBIN AND ITS 
EPIMER FROM OCOTEA DUCKEI (LAURACEAE) USING SEMI-

PREPARATIVE RP-HPLC-DAD, UV, IR AND RMN.

Sandro de Sousa Leal, Fábia Cristina Rossetti, José Maria Barbosa Filho

Yangambin, a lignan isolated from Ocotea duckei (Lauraceae) has important pharmacological 
activities, such as selective antagonist of platelet activating factor (PAF) and cardiovascular 
protective effects. Previous studies have reported isolation of yangambin as a mixture with its 
epimer, epi-yangambin. Thus, this study aimed at complete separation of the diastereoisomers 
by semi-preparative HPLC and characterization by UV, IV and RMN techniques. The 
experiments were performed using a Shimadzu HPLC-DAD equipment (10A vp series). 
Chromatographic analysis were done using an ACE C18 semi-preparative column (250 x 10,0 
mm) and 5 µm particle size. The sample used was the total lignoids fraction (TLF) from Ocotea 
duckei, obtained by traditional chromatographic and extraction techniques. Samples were 
submitted to Vortex equipment, sonication for 5 minutes, pre-filtering and HPLC injections 
at 40,0 mg/mL, in a 200 µL loop. Chromatographic conditions were: isocratic elution, 
mobile phase of MeCN:H2O (40:60), 5,0 ml/min column flow, 35 minutes run. Under these 
conditions, six major peaks showed good resolution, in which peaks 2 (RT = 9,85 min) and 
3 (RT = 11, 23 min) contained iangambin and epi-iangambin, according to previous analysis. 
The collected fractions containing the epimers were submitted to evaporation and liquid-liquid 
extraction with dichloromethane, obtaining the substances, encoded as OD-TLF-peak 2 and 
OD-TLF-peak 3. The UV spectra and peak purity profile of epimers were obtained by HPLC-
DAD analysis, in 190 – 400 nm wavelength. Both lignans showed strictly the same UV-Vis 
spectra, with two major absorptions at 205 and 225 nm; besides a weak third absorption at 
270 nm. Peaks 2 and 3 presented good purity, with spectral purity index of 1,000 and 0,999, 
respectively. IV spectra of the lignans showed similar absorptions, with differences in intensity 
of some bands and in fingerprint region of spectrum (700-400 nm). Structural elucidation was 
done by 13C and 1H RMN and comparison with literature data. Thus, OD-TLF-peak 2 proved 
to be yangambin and OD-TLF-peak 3 was its epimer, epi-yangambin.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE GENGIBRE 
EM ASPERGILLUS FLAVUS L. PELA DETERMINAÇÃO DE 

AFLATOXINAS POR CROMATOGRAFIA EM FASE LÍQUIDA DE 
ALTA EFICIÊNCIA

Gustavo Henrique Oliveira Rocha, Milene Mayumi Garcia Yamamoto Ribeiro, Caroline 
Tomoike, Cássia Yumie Kohiyama, Flávio Dias Ferreira, Simone Aparecida Galerani 

Mossini, Érika Bando, Miguel Machinski Junior

Aflatoxinas são metabólitos secundários carcinogênicos produzidos por algumas espécies de 
fungos que contaminam grãos e outros produtos agrícolas. Aspergillus flavus L.é a espécie 
mais comum, capaz de produzir as aflatoxinas B1 e B2. O uso de fungicidas sintéticos para 
combater os fungos aflatoxigênicos pode ser nocivo a saúde humana e gerar resíduos no meio 
ambiente. O uso de fungicidas naturais, como os óleos essenciais de plantas, representa uma 
potencial alternativa no combate a estas pragas. Técnicas clássicas para análise de aflatoxinas 
incluem principalmente métodos cromatográficos simples, como a cromatografia em camada 
delgada; atualmente, métodos mais avançados, como análise por cromatografia em fase 
líquida de alta eficiência (CLAE) têm ganhado espaço dentre as técnicas cromatográficas mais 
utilizadas para tais análises. O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação do óleo essencial 
de Zingiber officinale Roscoe (gengibre) em A. flavus pela determinação de aflatoxinas por 
CLAE. A. flavus foi cultivado em condições apropriadas para produção de aflatoxinas B1 e 
B2 em meio contendo óleo essencial de gengibre nas concentrações de 0,1; 0,5; 1,0; 2,5 e 
5,0%. As aflatoxinas foram extraídas pelo método de MACHINSKI JR (2008), submetidas 
à derivatização pré-coluna com ácido trifluoroacético e avaliadas por CLAE nas seguintes 
condições: fase móvel água/metanol/acetonitrila (60:20:20, v/v/v); volume de injeção 100 µL; 
tempo de análise 25 minutos; taxa de fluxo de 1,0 mL/min.; coluna analítica C18 (5,0 µm, 
250 x 4,6 mm); sistema de detecção por fluorescência, comprimentos de onda de 362 nm para 
excitação e 425 nm para detecção. Os percentuais correspondentes à inibição da produção 
de aflatoxinas B1 e B2, em ordem crescente de concentração de óleo essencial, foram: 99,44; 
99,87; 99,93; 99,95; 99,97% e 99,84; 99,93; 99,95; 99,95 e 99,97%, respectivamente. Os 
resultados mostraram que o óleo essencial de gengibre apresentou uma capacidade antifúngica 
a partir de 0,1% e que a análise de aflatoxinas por CLAE apresentou boa resolução. 
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OTIMIZAÇÃO DA TÉCNICA DE ANÁLISE DE TOXINAS 
PARALISANTES DE MARISCOS (PARALYTIC SHELLFISH 
POISON - PSP) POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA 

EFICIÊNCIA (CLAE)

Gabriela Angonese Kolb, jsyunes@furg.br

As PSPs, produzidas por cianobactérias e dinoflagelados, são alcaloides que podem levar o 
homem à morte através da ingestão de mariscos ou do contato com a água contaminada. O 
método de Oshima (1995) para análise de PSP apresenta a grande desvantagem de analis´å-las 
em diferentes corridas cromatográficas, tornando o processo excessivamente lento (48 horas). 
No presente trabalho, foram testadas e validadas duas metodologias capazes de analisar as oito 
variantes de PSP (NeoSTX, dcSTX, STX e GTX 1-5) em uma mesma corrida cromatográfica. 
Os métodos propostos por Rourke et al. (2008) e Diener et al. (2006) (aqui chamados de R e 
D, respectivamente) foram aplicados às condições do laboratório de modo a se obter a melhor 
separação possível dos analitos, o que resultou em um tempo de corrida de 30 e 60 minutos 
para os métodos R e D, respectivamente. Diferentes concentrações (de 56 a 0,0064μg.L-1) 
dos padrões das toxinas em Ácido clorídrico (0,05N), água de reservatório (bruta) e água 
tratada foram injetadas em triplicata para se obter a curva de calibração do aparelho e a curva 
de calibração do método para as diferentes matrizes. A partir das curvas geradas, constatou-
se que, para a metodologia de Rourke o limite de detecção do aparelho (LOD) variou de 
0,03 a 1,23μg.L-1 para as diferentes variantes e o limite de quantificação (LOQ), de 0,05 a 
2,4μg.L-1. O limite de detecção do método variou de 0,03 a 0,49 μg.L-1 tanto na água bruta 
(LODb) quanto na água tratada (LODt) enquanto o limite de quantificação variou de de 0,06 a 
2,4μg.L-1 também em ambas as matrizes. Para a metodologia proposta por Diener, os valores 
encontrados foram de 0,08 a 1,23μg.L-1 para o LOD, e de 0,17 a 1,42μg.L-1 para LODt. O 
LOQ foi de 0,34 a 1,23 μg.L-1 e o LOQt foi de 0,34 a 4,9μg.L-1. Não foi possível analisar a 
água bruta por esse método devido à baixa repetibilidade apresentada e aos picos interferentes 
da matriz. Ambos os métodos apresentaram coeficiente de linearidade maior que 0,99. Os 
menores LOD e LOQ e o menor tempo de análise do método de Rourke o qualificam como o 
mais indicado para a análise de PSP.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO ANALÍTICA DE 
METOTREXATO POR CLAE –UV EM PADRÃO BIOLÓGIO E 

AMOSTRAS PLASMÁTICAS

Paulo Cesar Pires Rosa, Cibele Cristina de Abreu, Fábio Ferreira Perazzo, Fernando 
Fonseca

A leucemia linfocítica aguda (LLA) é um câncer hematopoiético que ocorre predominantemente 
em crianças. Ela resulta do crescimento de um tipo anormal de leucócitos não granular, frágil, 
nos tecidos formadores de sangue, sobretudo medula óssea, baço e linfonodos. Atualmente 
em crianças com LLA que recebe um tratamento satisfatório tem ocorrido notável melhoria 
na sobrevida como resultado de um programa de cooperação envolvendo, entre outros fatores, 
o desenvolvimento de agentes quimioterápicos mais novos e mais eficazes. O metotrexato 
(MTX) é um fármaco com ação antiproliferativa utilizado para o tratamento de câncer, 
pertencente à classe de inibidores de enzima de alta seletividade, tendo como principal alvo a 
diidrofolato para tetraidrofolato. O método usado atualmente para determinação do MTX é o 
método de ELISA, entretanto, não apresenta informações confiáveis de limite de quantificação 
em amostras plasmáticas para o teor de MTX. Informações importantes para que correções na 
dosagem deste agente quimioterápico ou mesmo interrupção do tratamento sejam realizadas 
a tempo de salvar a vida de um paciente. Uma alternativa a esta metodologia seria o uso da 
CLAE para a determinação do MTX por ser um método seletivo, rápido, reprodutível e de 
ampla disponibilidade. Assim, o objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento e validação 
de metodologia analítica por CLAE UV para dosagem do metotrexato em padrão biológico e 
em amostras de plasma de crianças portadoras de leucemia que fazem uso terapêutico dessa 
droga. As amostras de plasma foram obtidas de pacientes em atendimento do ambulatório de 
oncologia pediátrica da Faculdade de Medicina do ABC. A validação do método foi realizada 
de acordo com a RE 899/2003 da ANVISA. As condições cromatográficas usadas foram: 
coluna: 250 x 4,6 - 5mm, C18, temperatura da coluna 30°C, detecção UV a 302 nm, fase 
móvel constituída de uma mistura de tampão pH 6,0 e Acetonitrila (93:7), fluxo de 1,2 mL/
min e volume de injeção 20 µL. Os resultados obtidos mostraram que o método foi linear para 
a faixa de trabalho avaliada, apresentado precisão, exatidão e robustez adequados, podendo ser 
usado na análise para determinação do MTX em amostras de plasma de crianças portadoras de 
leucemia submetidas ao tratamento com MTX. 
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO POR CLAE 
–UV PARA DETERMINAÇÃO DE FLAVONOÍDES EM EXTRATO 

DE PASSIFLORA E MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS

Paulo Cesar Pires Rosa, Márcio Adriano Andreo, Fernando Fonseca, Fábio Ferreira 
Perazzo

O extrato de Passiflora (maracujá) de diversas espécies tem sido utilizado como medicamento 
contra a ansiedade, como antiespasmódico e sedativo. Alguns medicamentos contendo o 
extrato isoladamente ou em mistura com outros extratos estão disponíveis em drogarias para 
o tratamento de distúrbios do sono e ansiedade. Alguns esforços tem sido realizados pela 
ANVISA para a implementação da análise de flavonóides no controle de qualidade do extrato 
de passiflora e em medicamentos produzidos com esses extratos. Uma alternativa rápida 
e precisa seria o uso de metodologia analítica por cromatografia líquida de alta eficiência 
(CLAE) para a determinação de flavonóides como vitexina e isovitexina presentes em 
extrato de passiflora e medicamentos fitoterápicos. O método desenvolvido por CLAE para 
determinação de flavonóides foi validado segundo a RE 899/2003 da ANVISA e os resultados 
obtidos comparados com o método por espectrofotometria descrito pela farmacopéia britânica. 
As condições cromatográficas usadas foram: coluna C18 com dimensões de 250 x 4,6 mm, 
5µm, temperatura do forno de 25 °C, volume de injeção 20 µL, detecção UV a 340 nm e fase 
móvel constituída de uma mistura de água:THF:isopropanol 775:175:50 v/v/v, pH ajustado 
para 2,1 e fluxo de 1,0 ml min-1. As amostras de extratos passiflora foram obtidas de diferentes 
fornecedores e as amostras de medicamentos fitoterápicos foram adquiridas em drogarias. O 
método desenvolvido e validado por CLAE demonstrou ser seletivo, linear, preciso, exato, 
robusto e adequado para a determinação dos flavonóides nas amostras de extrato de passiflora 
e medicamentos avaliados. Os resultados obtidos para o somatório de flavonóides por CLAE-
UV mostraram-se diferentes dos resultados para a determinação espectrofotométrica dos 
flavonóides, mas obtendo uma correlação entre os mesmos pra o extrato de passiflora. O 
teor de isovitexina foi superior ao de vitexina em todas as amostras de extrato avaliadas. Em 
alguns medicamentos contendo mistura de extrato como fonte de flavonóides não foi possível 
estabelecer uma correlação entre a composição de flavonóides totais e o teor de vitexina e 
isovitexina. 
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BIORREATORES CAPILARES DE ACETILCOLINESTERASE 
APLICADOS NA TRIAGEM DE INIBIDORES SELETIVOS

Barbara Mammana Frugeri, dricea@hotmail.com, andresarria@yahoo.com.br, djbf@
power.ufscar.br, Carmen Lúcia Cardoso

O desenvolvimento de métodos de triagem para identificação e estudo de inibidores enzimáticos 
é de grande interesse para áreas de pesquisa em Química Medicinal. Um método promissor 
envolve a imobilização de uma biomolécula a suportes cromatográficos resultando em 
biorreatores (IMER – immobilized enzyme reactor). Essa técnica apresenta diversas vantagens 
quando comparada a ensaios enzimáticos em solução, como o aumento da estabilidade e do 
tempo de vida da enzima. O uso da biocromatografia é uma excelente alternativa para o estudo 
destes compostos, e consiste no acoplamento do biorreator a um sistema de cromatografia 
liquida de alta eficiência (CLAE), e a realização da medida da atividade enzimática e do estudo 
de inibição. Nesse trabalho a enzima acetilcolinesterase (AChE), alvo para descoberta de 
fármacos para o tratamento da Doença de Alzheimer, de diferentes fontes comoElectrophorus 
electricus (AChE-ee) e de eritrócitos humanos (AChE-hu), foi imobilizada em capilares de 
sílica fundida por ligação covalente, utilizando-se glutaraldeído como agente espaçador. A 
determinação da atividade enzimática é realizada pelo método modificado de Ellman, onde 
é medida a velocidade da produção da tiocolina formada pela hidrólise da acetiltiocolina. 
A tiocolina reage com o reagente de Ellman formando um ânion amarelo que é detectado 
em 412 nm. Primeiramente realizou-se a preparação de biorreatores da AChE-ee e AChE-
hu com e sem redução das bases de Schiff e a diferença da atividade enzimática apresentada 
entre estes dois biorreatores foi avaliada. Em seguida foi realizado um estudo da influência 
na atividade enzimática de diferentes concentrações de solventes orgânicos (etanol e metanol) 
na fase móvel. Os biorreatores foram utilizados na triagem de uma coleção composta por 32 
complexos metálicos com derivados do grupo dos flavonóides. Foram identificados 8 compostos 
com valores de inibição acima de 80% a 200 µM, cujos valores de IC50 foram calculados. A 
comparação entre a inibição nos diferentes biorreatores indicou a seletividade dos compostos 
frente às enzimas, informação importante quando se trata de protótipos para novos fármacos. 
O método proposto mostrou-se de simples execução e com grande reprodutibilidade.
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Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV | 243

| D243 |
03 de Outubro (4a feira) 

Cromatogra�a Líquida: LC, HPLC, TLC, u-HPLC,...
(Fundamentos e aplicações)

VALIDATION OF ANALYTICAL METHOD AND ASSESSMENT 
STABILITY TO ANALYSIS OF TIOCONAZOLE IN POLYMERIC 

NANOCAPSULES

Mariana Heldt Motta, Roseane Fagundes Ribeiro, Andréia Pisching Garcia, Scheila 
Rezende Schaffazick, Cristiane de Bona da Silva, Julia Gattermann de Barros

Tioconazole is an antifungal imidazole, largely utilized in treatment of dermatophytosis, 
mainly onycomycosis. To go around some of its unwanted effects, systems nanocarriers 
containing the drug was used like form of increase their therapeutic effect. In this work, a 
chromatographic method by HPLC was developed and validated, to quantify the tioconazol in 
polymeric nanocapsules suspensions, and evaluate its photostability. As advantage of others 
methods described in pharmacopoeia, without the use of buffer and acetonitrile, the mobile 
phase of this method was adapted of U.S. Pharmacopoeia, composed by methanol:wather 
(80:20, v/v) pH adjusted for 11.0 with ammonium hydroxide; flow rate of 1mL/min, column 
RP-18 Phenomenex Gemini®(150 x 4.6 mm, 5 µm), guard column RP-18 Phenomenex® (4 x 
3.0 mm, 5µm) and detection at wavelength 219 nm. The injection volume was 20 µL. Others 
parameters such like, resolution, retention time, peak asymmetry, theoretical plates and capacity 
factor were assessed. The analytical method proposed shown to be linear in a concentration 
range of 10-50 µg/mL (r2 = 0.9999), accurate, with mean recovery 99.96%, RSD 1.16, and 
precise (RSD 1.17 and 1.42 for repeatability and intermediate precision, respectively). The 
detection and quantification limits obtained were 0.18 µg/mL and 0.61 µg/mL, respectively. 
Besides, the method also showed specificity through of peak-purity (PDA) assessment, and no 
interference from the excipients was observed. In relation to photodegradation, the samples 
were exposed at UVC light for 5 hours. The method was able in detected the presence of 
degradation products of the tioconazole, separating them from the peak of the tioconazol in the 
chromatogram. The tioconazole-loaded nanocapsules and a methanolic solution containing the 
drug, exposed to the UVC, showed that 42% and 68% of the initial drug concentration degraded 
after 5 h. So, the analytical method proposed is simple, rapid, specific, and effective for the 
assay of tioconazol in polymeric nanocapsules, in the presence of its degradation products.
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USO DE PLANEJAMENTO FATORIAL PARA AVALIAÇÃO 
DAS CONDIÇÕES DO PREPARO DE AMOSTRAS PARA 

DETERMINAÇÃO DE CATEQUINA E ÁCIDO GÁLICO EM GEMA 
DE OVO POR CLAE-DAD

Luciana Carolina Bauer, Pedro Kaynnan Costa Barreto, Carilan Moreira Souza Santos, 
Daniel Florêncio Filho, Luan Flores Magalhaes, Thiago José Onório Rocha, Debora 

Andrade Santana, Julliana Izabelle Simionato 

Devido à crescente preocupação com hábitos alimentares saudáveis, o consumidor tem se 
tornado cada vez mais exigente em relação à qualidade nutricional dos alimentos buscando 
os chamados funcionais, como aqueles que são ricos em antioxidantes. O ovo é um alimento 
amplamente conhecido, de baixo custo rico em proteínas de alta qualidade e é produzido 
através da bioconversão da dieta ingerida pelas galinhas. Alimentos como trigo e milho são 
importantes fontes de compostos fenólicos antioxidantes, além desses, outros alimentos 
como sorgo e páprica têm sido ministrados às aves buscando enriquecer os ovos produzidos 
com essas substâncias. A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) tem sido aplicada 
com sucesso na determinação de compostos fenólicos, no entanto, uma etapa limitante é o 
preparo da amostra devido à complexidade da matriz, como é a gema do ovo. O presente estudo 
tem como objetivo a avaliação das condições de extração dos compostos fenólicos, catequina e 
ácido gálico, da gema do ovo. Para isso, foi utilizado um planejamento fatorial completo 23 no 
qual foram estudadas as variáveis: Tempo de Agitação (T) de 30 a 90 min, concentração do 
solvente (C) 60 a 100% (v/v) e volume de solvente (V) 10 a 30 mL, com 3 repetições do ponto 
central. Os extratos obtidos foram analisados por CLAE com detector de arranjo de diodos 
(DAD) munida de uma coluna C18. Os delineamentos experimentais e cálculos estatísticos foram 
realizados utilizando o software Statistica 6.0 (Statsoft,USA). Os modelos estabelecidos pelo 
planejamento foram obtidos através das áreas (A) dos picos, A(catequina) = (1,8 ± 1,6) 106 – (4,2 ± 
1,9)104 V + (4,9± 1,9)103 C + (9,6± 1,9)103 T + (2,2± 1,9)104 VxC + (1,5± 1,9)104 VxT –(1,8± 
1,9)104 CxT para a catequina e A(ácido gálico) = (5,5±3,9)105 –(4,6± 4,6)105V –(7,4±4,6)105 C + 
(9,5±4,6)104 T + (8,4±4,6)105 VxC – (2,3±4,6)102 VxT - (5,1±4,6)103 CxT para o ácido gálico. 
Os resultados demonstraram que não houve influência dos fatores estudados para a extração da 
catequina e que o volume e a concentração, além da interação destes, influenciaram a extração 
do ácido gálico, ao nível de confiança de 95%. Assim, para garantir os melhores resultados 
na extração de compostos fenólicos devem-se avaliar criteriosamente as escolhas dos níveis 
variáveis de volume e concentração de solvente.Agradecimentos: CAPES, FAPESB, UESB
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DETERMINAÇÃO SIMULTÂNEA DE BROMOPRIDA, 
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 

ONDANSETRONA E OMEPRAZOL EM FORMULAÇÕES 
FARMACÊUTICAS POR CROMATOGRAFIA DERIVATIVA.

Lucas Mochizuki Martins, Thaís de Andrade Soares, Simone Carvalho Chiapetta

A cromatografia tem-se evidenciado, no âmbito farmacêutico, como uma técnica analítica 
essencial ao controle da qualidade de medicamentos, a fim de garantir a segurança e a eficácia 
de produtos elaborados. Por tratar-se de uma técnica físico-química de separação, a semelhança 
das propriedades dos fármacos pode oferecer um obstáculo à análise multicomponente. 
Deste modo, a aplicação de tratamento matemático através da derivação de áreas de picos 
cromatográficos sobrepostos configura uma ferramenta útil para contornar esta limitação da 
técnica. Este trabalho objetiva o desenvolvimento e validação de método analítico para a 
determinação simultânea de princípios ativos em formulações farmacêuticas por cromatografia 
à líquido de alta eficiência acoplada ao detector de arranjo de diodos e aplicação da derivação de 
áreas. Foram avaliadas formulações orais contendo bromoprida, cloridrato de metoclopramida, 
cloridrato de ondansetrona e omeprazol. As análises foram realizadas em triplicata, utilizando-
se o cromatógrafo Prominence Shimadzu com detecção em 280 nm, coluna Zorbax Eclipse 
XDB C18 (Agilent) de dimensões (4,6 x 250 mm; 5 μm), eluição em gradiente (acetonitrila: 
tampão acetato de amônio 10mM) com fluxo de 1,0 mL/min, injeção de 50 µL, temperatura de 
40 °C e tempo de análise de 16 minutos. As figuras de mérito analíticas foram determinadas 
indicaram que o método desenvolvido apresenta sensibilidade e seletividade na análise de 
bromoprida, metoclopramida, omeprazol e ondansetrona possibilitando sua aplicação no 
controle de qualidade de formulações farmacêuticas.

Agradecimentos: CIEE, CNPq



246 | Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV

| D246 |
03 de Outubro (4a feira) 

Cromatogra�a Líquida: LC, HPLC, TLC, u-HPLC,...
(Fundamentos e aplicações)

DETERMINATION OF COMPOUNDED CARBAMAZEPINE 
CAPSULE IN HUMAN PLASMA FOR BIOEQUIVALENCE STUDY

Lílian Grace da Silva Solon, José Pérez-Urizar, Raimundo Fernandes de Araújo Júnior, 
Maria Raquel Cavalcanti Inácio, Kássio Michel Gomes de Lima, Cícero Flávio Soares 

Aragão, Aurigena Antunes de Araújo 

Extemporaneous compounding medicines in Brazil are economically important, but it 
should be associated with a number of clinical, safety and ethical issues. Concerning the safe 
interchangeability of generic or reference medicines by compounding products, requires that 
their bioequivalence should be demonstrated. However, the bioavailability of compounding 
medicine stays unknown. Thus, the aim of this study was to evaluate the bioequivalence of two 
extemporaneous 200 mg capsules formulations of carbamazepine by using an isocratic HPLC 
method. Carbamazepine was determinate in a chromatographic system which consisted of a 
binary pump (model 1525), an autosampler (model 717), and a dual absorbance UV detector 
(model 2487) (set to 215 nm) (Waters, Milford, MA, USA). The column was a Zorbax C18, 
4.6 x 75 mm (Agilent, CA, USA) and the mobile phase consisted of an acetonitrile/water 
(30:70 v/v) mixture at a flow rate of 1.2 ml/minute. The study was compared through a single-
center, open, randomized, single-dose, 2-period crossover, 2-sequences pilot assay, with a 
2-week washout interval using 12 healthy volunteers. Blood sampling was performed up to 
72 hours after dosing. The carbamazepine showed slow absorption from all products tested, 
but the maximum plasma concentration was achieved faster by the compounded capsules. The 
statistical analysis of the AUC suggested that reference and both tested products were similar. 
Nevertheless, the AUC0-∞ of both tested drugs was lower than reference due to differences 
in the end of the elimination phase. Even though the two compounded carbamazepine 
formulations showed similar concentration-time profiles to Tegretol®, further studies with a 
larger sample size population of subjects are necessary to confirm their bioequivalence and 
interchangeability.

Agradecimentos: This study was partially supported by funds of Dixpertia Investigacion y 
Servicios Biofarmacéuticos S.C.
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DEGRADATION KINETICS OF THIAMPHENICOL USING AN 
HPLC-PDA METHOD

Yugo Araújo Martins, Ravena Lima Cajado, Cristiani Capistrano G.O. Lopes

Thiamphenicol (TFN) is chemically: D (+)-threo-2-dicloroacetamido-l-(4-
methylsulfonylphenyl)-1,3-propandiol. It is a synthetic analogue of chloramphenicol, 
introducing the radical methylsulfonic in position para replacing the nitrogen. The action 
mechanism of thiamphenicol involves inhibition of protein synthesis in microorganisms. The 
objective of this study was to determine the kinetics of degradation of thiamphenicol under 
different conditions (heat, acidity, alkalinity, light, oxidation and temperature), using an HPLC 
method. The high performance liquid chromatography (HPLC) method was developed and 
validated using an HPLC Waters 2695 model with a detector photodiode (PDA), automatic 
injector and column oven were used in the analysis. The column temperature was maintained 
at 25 ◦C and the injection volume was 20 µl. The chromatographic separation was done on 
a RP-18 column (Agilent 250 x 4,6 mm, 5µm) with a mobile phase composed of water: 
methanol (60:40, v/v), at a flow rate of 1 ml min−1. The chromatogram was obtained at a 
concentration of 12 µg ml-1 and evaluated at the following times: 30 days (light UV-365 nm 
and UV-254 nm), 72 hours (acidic, basic, oxidative, temperature). The speed of degradation of 
TFN is determined by plotting the drug’s concentration versus time remaining. The regression 
coefficients (R) were obtained, the best fit indicates the observed reaction order. The kinetics 
parameters as apparent rate constant for degradation order (k) and t90 (time remaining 90% 
of the original concentration of the drug) were obtained. In this study, a stability-indicating 
HPLC method was applied to determine the kinetics of degradation of the TFN which could 
effectively separate the drug from its degradation products. The chromatographic parameters of 
resolution, theoretical plates and asymmetry were evaluated for TFN and the main degradation 
products. The purpose of the stability test is to provide evidence of how the quality of a drug 
varies with time under the influence of different conditions. The results show that the HPLC 
method is suitable to determine the kinetics of degradation of TFN in the under different 
conditions. 
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DETERMINAÇÃO DE AMINAS BIOGÊNICAS EM 
FORMULAÇÕES FARMACÊUTICAS CONTENDO PLANTAS 

MEDICINAIS POR HPLC-DAD E ESI-MS/MS

Fernanda Oliveira Lima, Gabriela Mezzomo Zemolin, Deividi Cristian dos Santos 
Soares, Carine Viana Silva, Carla Beatriz Grespan Bottoli, Leandro Machado de 

Carvalho

A fitoterapia acompanha o tratamento da obesidade há algum tempo. Apesar de naturais o uso 
de fitoterápicos deve ser cauteloso, visto que em algumas espécies, como Citrus aurantium 
(CA), ocorrem a presença de aminas biogênicas (AB) que possuem ação adrenérgica podendo 
apresentar riscos de derrame e arritmias. Neste trabalho foi desenvolvido método analítico 
por HPLC-DAD para determinação e quantificação de 5 AB (tirosina, octopamina, sinefrina, 
tiramina e hordenina), o qual possa ser utilizado no controle de qualidade de fitoterápicos 
contendo a espécie em questão. Amostras fitoterápicas contendo CA, obtidas de diversos 
estados do Brasil, foram extraídas pelo método de infusão com sonicação e posterior filtração. 
A separação cromatográfica foi realizada em 20 minutos, por eluição isocrática com variação 
de vazão, de 0,5 a 1,5 mL·min-1, volume de injeção de 20 μL, fase móvel foi ácido fosfórico 
0,1 % (m/v) e acetonitrila (70:30, v/v), coluna C18 (250mm × 4,6 mm d.i., 5 μm) e detecção no 
ultravioleta por arranjo de diodos (RP-HPLC-DAD). Os cromatogramas foram monitorados 
a 215, 220, 225 e 235 nm. A confirmação da presença das AB nas amostras foi realizada por 
ESI-MS/MS em uma vazão de 50 µL∙min-1, com elestrospray no modo negativo (ESI(-)-MS) 
e a otimização do cone (0 a 50 V) e da fragmentação foram realizadas nas mesmas condições 
para padrões e amostras, utilizando tune automático e a análise de fragmentação pela média 
de colisão (0 a 50 eV). A metodologia analítica desenvolvida permitiu a análise quantitativa 
das 5 AB, com baixo LOD e LOQ, coeficiente de correlação (r) maior que 0,99. As amostras 
analisadas apresentam sinefrina e tiramina, sendo que amostras contendo CA obtidas de frutos 
verdes não apresentaram concentração relevante de aminas, enquanto as de frutos maduros 
demonstraram quantidade significativa, podendo então, a maturidade da planta interferir no 
teor das aminas presentes nos fitoterápicos. Os métodos cromatográfico e espectrométrico 
desenvolvidos para confirmação e posterior quantificação das AB nos fitoterápicos em estudo 
mostrou-se confiável, com base nos parâmetros analíticos preconizados pela ANVISA, 
podendo ser empregado para controle de qualidade de extratos fitoterápicos.
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VALIDATION OF A RP-LC METHOD FOR THE ANALYSIS OF 
RECOMBINANT HUMAN PARATHYROID HORMONE

Fernanda Pavani Stamm, Guilherme Zanini Calegari, Vanessa Grigoletto Schramm, 
Larissa Pereira Porto, Bruna Xavier, Sérgio Luiz Dalmora

Human parathyroid hormone, hPTH, is a single-chain polypeptide of 84 amino acids secreted 
by the parathyroid glands. It acts on the proximal tubules in the cortex and stimulates 
resorption of Ca2+ and is the major regulator of blood calcium levels. Recombinant human 
parathyroid hormone, [rhPTH (1-34)], produced by DNA technology in Escherichia coli, 
consists of a 34 amino acids with a molecular mass of 4.1 kDa. It is currently being used 
worldwide for the treatment of postmenopausal osteoporosis in women as well as primary 
or hypogonadal osteoporosis in men who are at high risk for fracture. The aim of this study 
was to develop and validate a reversed-phase liquid chromatography (RP-LC) method for 
the assessment of rhPTH (1-34) in biopharmaceutical formulations. The RP-LC method was 
carried out on a Zorbax 300SB C18 column (150 mm x 4.6 mm i.d.), maintained at 45°C. 
The mobile phase consisted of 0.2 M sodium sulfate buffer, pH 2.3, and acetonitrile (65:35, 
V/V). The gradient elution was performed at a flow rate of 0.3 mL/min with UV detection at 
214 nm. The method validation investigated parameters recommended for analytical methods. 
The chromatographic separation was obtained with the retention time of 12.2 min and was 
linear over the concentration range of 1 - 250 µg/mL (r2=0.9997). The limits of detection and 
quantitation were 0.44 and 1.00 µg/mL, respectively. The accuracy was 100.55% with bias 
lower than 1.14%. Moreover, method validation demonstrated acceptable results for precision 
and robustness. The specificity was established in degradation studies, which also showed 
that there was no interference of the excipients. The method was applied for the analysis of 
recombinant human parathyroid hormone in biopharmaceutical formulations giving potencies 
between 98.24% and 102.65%. The method was validated and applied for the analysis of 
recombinant human parathyroid hormone in biopharmaceutical formulations, demonstrating 
the quality of the preparations, and contributing to establish alternative which improve the 
quality control assuring the therapeutic efficacy of the biotechnology-derived product.
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DEVELOPMENT OF A STABILITY-INDICATING SIZE-
EXCLUSION LC METHOD FOR THE ANALYSIS 

OF RECOMBINANT HUMAN INTERLEUKIN-11 IN 
BIOPHARMACEUTICAL FORMULATIONS

Ricardo Bizogne Souto, Maurício Elesbão Walter, Clóvis Dervil Appratto Cardoso 
Júnior, Maria Teresa de Carvalho Pinto Ribela, Paolo Bartolini, Sérgio Luiz Dalmora

Interleukin 11 is a multifunctional cytokine which modulates the proliferation, differentiation 
and maturation of various types of hematopoietic cells. Recombinant human interleukin-11 
produced by DNA technology in Escherichia coli, consists of a 177 amino acids with a 
molecular mass of 19 kDa. It is currently being used for the prevention of severe chemotherapy-
induced thrombocytopenia and to reduce the need for platelet transfusions in patients with 
nonmyeloid malignancies. The aim of this study was to develop and validate a stability- size 
exclusion liquid chromatography (SE-LC) method for the content/potency assessment of rhIL-
11 in biopharmaceutical formulations. The SE-LC method was carried out on a BioSep-SEC-S 
2000 column (300 mm x 7.8 mm i.d.), maintained at 30°C. The mobile phase consisted of 0.02 
M 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid and 0.5 M sodium chloride buffer, pH 6.0, run at a 
flow rate of 0.7 mL/min, and using a photodiode array (PDA) detection at 220 nm. The method 
validation investigated parameters recommended for analytical methods. Chromatographic 
separation was obtained with the retention time of 12.8 min and was linear over the concentration 
range of 1-200 µg/mL (r2=0.9991). The limits of detection and quantitation were 0.38 and 
1.27 µg/mL, respectively. The accuracy was 99.54% with bias lower than 1.28%. Moreover, 
method validation demonstrated acceptable results for precision and robustness. The specificity 
and stability-indicating capability of the method was proven through degradation studies and 
showing also, that there was no interference of the excipients of the formulation in the analysis. 
Biopharmaceutical batches ofrhIL-11 were analysed giving content/potencies between 91.57 
and 105.11%. The method was applied for the analysis of recombinant human interleukin-11, 
demonstrating the quality of the preparations, contributing to improve the quality control and 
to assuring the therapeutic efficacy of the biological medicine.
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DEVELOPMENT OF A STABILITY-INDICATING RP-LC METHOD 
FOR THE ANALYSIS OF FEBUXOSTAT

Marlon Both Duarte, Fernanda Pavani Stamm, Lisiane Bajerski, Lucas Peixoto 
Gonçalves, Guilherme Weber de Freitas, Mayara Aramburú Pinto, Tamille Leiza Ziani, 

Sérgio Luiz Dalmora

Febuxostat is a novel, non purine, selective inhibitor of xanthine oxidase (XO) that has activity 
against both the oxidized and reduced forms of XO. Activities of other enzymes involved 
in purine or pyrimidine metabolism are minimally affected. Clinically it has been indicated 
for the treatment of hyperuricemia in gout. The aim of this study was to develop a stability-
indicating reversed-phase liquid chromatography (RP-LC) method for the quantitative 
analysis of febuxostat in solid pharmaceutical dosage forms. The isocratic RP-LC method 
was carried out on a Phenomenex Luna C18 column (250 mm x 4.6 mm I.D., 5 µm, 100 Å) 
maintained at 25 ºC. The mobile phase consisted of water/acetonitrile (40:60, v/v, pH 3.5), 
run at a flow rate of 1.2 mL min-1 and using photodiode array (PDA) detection at 316 nm. 
Method validation investigated parameters recommended for the analytical methods. The 
chromatographic separation was obtained with retention time of 9.7 min, and the response 
was linear in the concentration range of 0.5-30 µg mL-1 (r2=0.9995). The limit of quantitation 
was 0.5 µg mL-1. Intra and inter-days relative standard deviation (%RSD) values were less 
than 0.69%, demonstrating the precision of the proposed method. The accuracy was 100.60% 
with bias lower than 1.93%. The specificity and stability-indicating capability of the method 
were proven through the degradation studies by acidic, basic, neutral, oxidative and photolytic 
conditions, showing also, that there was no interference of the excipients of the formulation 
in the analysis. Pharmaceutical batches were analysed giving content between 95 and 105%. 
The results demonstrated the stability-indicating capability of the proposed method, which 
can be applied for the quantitative analysis of febuxostat in pharmaceutical dosage forms, 
contributing to improve the quality control and to assure the therapeutic efficacy.
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ANALYSIS OF SOMATROPIN BY LIQUID CHROMATOGRAPHY 
AND CAPILLARY ELECTROPHORESIS METHODS

Francine Trevisan Machado, Raphael Leite Camponogara, Fillipe Dalla Vecchia 
Brisolla, Rafaela Ferreira Perobelli, Yãnaí Schneider Bollick, Sérgio Luiz Dalmora

Recombinant human growth hormone (rhGH), Somatropin, is a polypeptide with 22 kDa 
molecular mass obtained by recombinant DNA technology, used clinically to treat dysfunction 
of the hypothalamic-pituitary axis and promoting growth in children. The aim of this work 
was to perform reversed-phase (RP-LC) size exclusion liquid chromatography (SE-LC), 
and capillary zone electrophoresis (CZE) methods for the content/potency assessment of 
somatropin and their related proteins in biotechnology-derived formulations. RP-LC method 
was carried out on a Jupiter C4 column (250 mm x 4.6 mm i.d.) maintained at 45ºC. The mobile 
phase consisted of 0.05 M Tris pH 7.5/N-Propanol (70:30,v/v), run at a flow rate of 0.5 mL/min 
with detection at 220 nm. The method was applied to evaluate the main peak, deamidated and 
sulphoxides forms. Besides, SE-LC method was performed on a Phenomenex BioSep-SEC- S 
2000 column (300 mm x 7.8 mm i.d.), to assess monomer, dimmer and high molecular-mass 
forms (HMM). The mobile phase consisted of 2-propanol, and 0.063 M sodium phosphate 
buffer pH 7.0 (3:97, v/v), run at a flow rate of 0.6 mL/min with detection at 214 nm. The (CZE) 
method was performed on a fused-silica capillary, (50 µm i.d.; effective length, 70 cm) while 
being maintained at 30ºC; the applied voltage was 20 kV. A background electrolyte solution 
consisted of 50 mM ammonium phosphate solution at pH 6.0. Injections were performed using 
a pressure mode at 50 mbar for 3 s, with detection at 195 nm. Biopharmaceutical formulations 
of sterile solutions and lyophilized powder were analyzed by the proposed methods, showing 
their resolutions, giving content within 94.83 – 103.71%, with dimmer and HMM lower than 
1.13% by SE-LC; non-altered peak between 92.45 – 104.27% with deamidated and sulphoxides 
forms lower than 16.85% by RP-LC; and deamidated forms, and other impurities lower than 
8% by CZE. The results demonstrated the capability of each one of the physicochemical 
methods for the analysis of the biopharmaceutical formulations and comparability studies. It 
is concluded that the combination of the methods contributes to monitor stability, improve the 
quality control and thereby assure therapeutic efficacy and safety of the biological medicine. 
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NOVEL APPROACHES TO COMPOUND MANAGEMENT

Christopher Crafts, Bruce Bailey, Marc Plante, John Waraska, Ian Acworth, Marc Yves 
Chalom

High-throughput compound screening has been used by pharmaceutical companies for more 
than 20 years. Management of these large libraries (thousands of candidates with its identity 
and purity have not been comprised) is time consuming but necessary for the accuracy of the 
screening. The challenge is how to estimate the quantity of so many different compounds 
without preparing specific standard solutions for each. A group of different APIs was measured 
using dual-gradient UHPLC with charged aerosol detection, which can detect any nonvolatile 
compound with low ng sensitivity. As response is similar for all compounds (independent of 
chemical structure), this approach is ideal for measuring compound libraries. Like all nebulizer-
based detectors, response can change during the gradient due to nebulization efficiency. The 
goal of the present work is to demonstrate the feasibility of the charged aerosol detection 
system to qualify and perform semi-quantitative experiments for various API compounds using 
a single calibrant solution. A library of around 60 APIs was studied using the inverse gradient 
approach to demonstrate its w/w recovery when compared to different detection techniques 
under UHPLC mode. We also investigated the use of a tandem approach using both columns 
analytically in a switching system for fast compound screening. We have used a Dual Gradient 
HPLC TANDEM system with an analytical gradient run from 0%B to 100%B in 3 minutes 
followed by equilibration step onto a polar embedded UHPLC stationary phase (2,2um) and 2,1 
x 50 mm dimension. Regarding inverse gradient implementation, we have tested the Column/
Flow Restriction and Two Column Approaches, both techniques resulted in similar results.The 
introduction of the inverse gradient to the analytical stream provided a dramatic improvement 
in response uniformity with the Corona ultraCharged Aerosol Detector. A large group of 44 
APIs injected at different concentrations and then back-calculated with a single calibrant. In 
both cases the CAD provided a significant improvement over the UV detector for consistency 
of response. The combination of this response consistency, hardware, and automation of a dual 
gradient system enabled for the development of a fast tandem column approach for compound 
screening. This approach may be supplemented with techniques, such as mass spectrometry, 
to provide a significant amount of information for large a group of drug candidates on a fast 
automated platform. The semi-quantitative results from the single calibrant CAD approach 
could easily be used to find compound stability issues or other sample preparation problems 
for large groups of library compounds prior to moving into further testing.
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OTIMIZAÇÃO DA ETAPA DE DERIVATIZAÇÃO PARA 
ANÁLISES DE AMINOÁCIDOS EM AMOSTRAS DE PLASMA 

POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA COM DETECÇÃO 
FLUORIMÉTRICA (LC-FLD)

Diego Soares Domingues, Valeria Cristina Jardim, Maria Eugênia Queiroz Nassur

As teorias neurobiológicas defendem que a esquizofrenia é causada por alterações bioquímicas e 
estruturais do cérebro, embora alterações em outros aminoácidos e neurotransmissores estejam 
também envolvidas na fisiopatologia do transtorno. A complexa neurobiologia da esquizofrenia 
ainda não foi completamente elucidada e, a melhor compreensão desta é essencial para que 
tratamentos mais eficazes sejam desenvolvidos. Embora as concentrações dos neurotransmissores 
e aminoácidos no plasma humano não reflitam diretamente o tipo de patologia cerebral, esses 
podem ser usados   como biomarcadores indiretos do funcionamento dos sistemas neurais, 
além de fornecerem subsídios na neurobiologia da esquizofrenia. Para as determinações de 
aminoácidos em amostras biológicas é necessária a realização de etapas de derivatização 
antes da quantificação, visto que esses analitos não apresentam fluorescência, mostrando a 
importância do controle do processo de derivatização na análise. A derivatização pré-coluna 
aliada a detecção por fluorescência tornou-se uma ferramenta útil por ser um procedimento 
eficiente, simples e rápido. O presente trabalho tem por objetivo otimizar o processo de 
derivatização de aminoácidos em amostras de plasma de paciente esquizofrênicos: volume de 
reagente derivatizante, tempo de reação e volume de diluente. Foram realizadas análises com o 
o-ftalaldeído (OPA) variando seu volume de 10, 25 e 50µL, o tempo de reação variou entre 0s, 
30s e 1min, e o volume de diluente variou entre 0, 200 e 400µL. O OPA é amplamente utilizado 
por formar produtos de derivatização de forma rápida, mesmo quando conduzida a temperatura 
ambiente e os derivados resultantes são muito estáveis e altamente fluorescente. As melhores 
condições obtidas foram um volume de 50uL de OPA, tempo de reação de 1min e volume de 
diluente de 400µL apresentando alta seletividade e sensibilidade analítica. Os aminoácidos 
e neurotransmissores (GABA, glutamato, glicina, triptofano, metionina, tirosina, leucina, 
aspartato, isoleucina, serina e alanina) foram analisados por LC-FLD (Ex: 230 nm, Em: 
450 nm) em coluna C18 com eluição por gradiente. Na próxima etapa do projeto, o método 
desenvolvido será validado para análise das amostras de plasma de pacientes esquizofrênicos. 
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A VALIDATED RP-HPLC-PAD METHOD FOR THIAMPHENICOL 
IN CAPSULES

Ravena Lima Cajado, Yugo Martins Araújo, Cristiani C.G.O Lopes

Thiamphenicol (TMP) is an antibiotic that belongs to the group of hydrocarbilsulfonil 
propandiol aminic derivatives. Its action is due to the inhibition of the protein synthesis at 
the ribosome. TMP has basically a bacteriostatic action, but in the same concentration it has 
also showed bactericidal action against Streptococcus, Neisseria, Klebsiella and Brucella, 
Chlamydia and Mycoplasma. This work describes the validation of an isocratic HPLC-PAD 
method for the assay of thiamphenicol in capsules. Validation parameters such as linearity, 
precision, accuracy, specificity, limit of detection (LOD), limit of quantification (LOQ) and 
robustness were determined. The chromatographic separation was done on a RP-18 column 
(Agilent 250 x 4,6 mm, 5µm) with a mobile phase composed of water: methanol (60:40, v/v), 
at a flow rate of 1 ml min−1.A linear response (r2 = 0.9967) was observed in the range of 5.0 
– 30.0 µg.mL-1. The retention time of thiamphenicol was 4.0 min. The method shows good 
recoveries and intra and inter-day, so relative standard deviations were less than 1.0%. The LOD 
and LOQ were 0.93 and 3.10 µg/ml, respectively. The developed HPLC method to determine 
thiamphenicol and related substances can be used to evaluate the quality of regular production 
samples. Forced degradation studies were performed on bulk sample of thiamphenicol using 
acid (0.1N hydrochloric acid), alkaline (0.1N sodium hydroxide), oxidation (3 % hydrogen 
peroxide), heat (70°C) and photolytic degradation. The chromatographic method was fine 
improved using the samples generated from forced degradation studies. It can also be used to 
test the stability samples of thiamphenicol. 
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DETERMINATION OF CAFFEINE IN COFFEE BEANS 
IRRADIATED BY HPLC

Monique Cardozo, Stefânia Priscilla de Souza, Keila dos Santos Cople Lima, Ronoel 
Luiz de Oliveira Godoy, Antonio Luís dos Santos Lima

Arabica coffee is the main type produced in the countries of Central and South America, 
with Brazil leading the world in its production. Currently Arabica coffee accounts for about 
70% of world production. Its production is an important source of income for more than 70 
countries. The coffee bean has in its composition carbohydrates, proteins, lipids and minerals, 
like the other products of plant origin. The components that effectively characterize are mostly 
caffeine, chlorogenic acids and trigonelline. Irradiation such as decontamination technique 
can be applied to the coffee.. The Arabica coffee was acquired in a retail market of Rio de 
Janeiro. This study aims to assess possible changes in caffeine content caused by gamma 
irradiation. The samples were irradiated in a researchirradiator with cesium-137 source, at 
doses of 1.0, 3.0 and 5.0 kGy with dose rate 1.8 kGy / h. Caffeine analysis was made using 
the system of high performance liquid chromatography (HPLC) with a C18 column and PDA 
detector. For extraction of the samples of caffeine and as the mobile phase HPLC analysis was 
prepared in a solution containing acetonitrile / water / acetic acid 10 / 89.55 / 0.45 (v / v / v), 
obtained by adding 10% volume of acetonitrile to 90% pure solution of water with 0.5% acetic 
acid. The chromatographic analysis was performed under the following conditions: flow of 2 
ml / min, wavelength PDA detector set to 280 nm; injection volume equal to 5 μl and total run 
time of 11 minutes. Irradiation of the coffee beans up 5.0 kGy did not significantly alter the 
caffeine levels of the samples, despite being a group of xanthine alkaloid, containing nitrogen 
and oxygen atoms. 

Agradecimentos: Capes Pró-Defesa, Embrapa, CTEx



Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV | 257

| D257 |
03 de Outubro (4a feira) 

Cromatogra�a Líquida: LC, HPLC, TLC, u-HPLC,...
(Fundamentos e aplicações)

SÍNTESE DE POLÍMEROS MOLECULARMENTE IMPRESSOS 
PARA EXTRAÇÃO EM FASE SOLIDA DE VENLAFAXINA E SEUS 

METABÓLITOS EM AMOSTRAS DE PLASMA

Juciene Aparecida Caris (PG), Lidervan de Paula Melo (PQ), Maria Eugênia Costa 
Queiroz (PQ)

A venlafaxina (1-[2-dimetilamino-1-(4-metoxifenil)-etil]cicloexan-1-ol, VLX), antidepressivo 
de segunda geração, é um potente inibidor da recaptação de serotonina e norepinefrina. A 
monitorização terapêutica é um valioso recurso clínico, pois assegura e minimiza os efeitos 
adversos dos fármacos. O preparo da amostra é parte integrante de um método analítico, no 
qual os analitos são isolados de matrizes complexas, como os fluidos biológicos. Os polímeros 
molecularmente impressos (MIP) têm se destacado como fase seletiva para a extração em 
fase sólida (SPE) de fármacos em amostras biológicas. A síntese de MIP consiste na mistura 
da molécula molde com o monômero funcional. Durante a polimerização, o complexo 
formado entre a molécula molde e os monômeros funcionais é estabilizado por uma matriz 
polimérica rígida. Após a polimerização, o molde é extraído e o polímero resultante será 
capaz de reter seletivamente a molécula molde ou análogos estruturais. Neste trabalho, 
polímeros molecularmente impressos foram sintetizados para a SPE de venlafaxina e seus 
metabólitos em amostras de plasma para análise por cromatografia liquida com detecção 
de fluorescência. O polímero impresso de venlafaxina (molde) foi sintetizado através das 
reações de hidrólise e condensação de tetraetilortosilicato (TEOS) na presença do monômero 
funcional 3-aminopropiltrimetoxisilano (APTMS) na proporção 5:1 (m/m) em meio básico, 
respectivamente, ou seja, processo sol-gel. Eficiente processo de dessorção de venlafaxina 
e seus metabólitos foi alcançado com 500 μL de acetonitrila. O processo de reconhecimento 
molecular baseou-se nas interações intermoleculares entre os grupos funcionais do fármaco e 
aquelas presentes nas cavidades seletivas do MIP. O polímero impresso (sol-gel) sintetizado 
apresentou seletividade adequada para extração de venlafaxina e seus metabólitos em amostras 
de plasma.
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AVALIAÇÃO LABORATORIAL DA QUALIDADE DOS 
MEDICAMENTOS COMERCIALIZADOS NO ESTADO DE GOIÁS 

POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA

Patrícya Caixeta de Oliveira, Amanda Naves Ferreira Moraes, Ana Lúcia Rodrigues 
de Souza Barros, Eder Magno de Oliveira, Jeová Rodrigues dos Santos, Keyla Rejane 
Magno Dias Lustosa, Maysa Aparecida de Oliveira, Núbia Custódio de Paula, Rosana 

Santiago Barbosa, Rosa Maria dos Santos

A Política Nacional de Medicamentos tem como importante diretriz garantir a qualidade 
dos medicamentos oferecidos à população e abrange dentre outras estratégias a avaliação 
laboratorial dos medicamentos. O LACEN-GO é parte integrante do sistema de vigilância 
sanitária e monitora a qualidade dos medicamentos durante a sua comercialização por meio 
de análises fiscais de amostras colheitadas pelas vigilâncias sanitárias do estado e municípios 
oriundas de programas pré-definidos ou denúncias do consumidor. No período de 2011 
a 2012, foram analisados pelo LACEN-GO diversos princípios ativos de medicamentos 
comercializados no Estado de Goiás e os parâmetros avaliados foram rótulo, aspecto, variação 
de peso, identificação, teor de princípio ativo, uniformidade de conteúdo e dissolução, seguindo 
metodologias descritas nos compêndios oficiais. As análises de identificação, teor de princípio 
ativo e uniformidade de conteúdo dos princípios ativos descritos a seguir foram realizadas por 
CLAE com detector UV/VIS e os ensaios de dissolução utilizando CLAE ou Espectrofotometria 
UV/VIS conforme monografia de cada produto. Os princípios ativos analisados foram: 
cefadroxila, diclofenaco potássico, glibenclamida, levonorgestrel + etinilestradiol, loratadina, 
maleato de enalapril, metronidazol, norfloxacino, sulfametozaxol + trimetoprima. Os resultados 
foram satisfatórios para todos os ensaios avaliados e apresentaram-se dentro dos limites 
estabelecidos pelas farmacopéias e, portanto, sendo aprovadas para o consumo humano. A 
grande vantagem da utilização da CLAE no controle de qualidade de medicamentos está na 
capacidade de realizar separações e análises quantitativas de um grande número de compostos 
presentes em vários tipos de amostra, em uma escala de tempo relativamente pequena, com alta 
resolução, eficiência e sensibilidade. Com a evolução da técnica aliada ao crescente número de 
monografias oficiais que utilizam a mesma, a CLAE tornou-se rotina no emprego do controle 
de qualidade de medicamentos e os resultados obtidos possuem relevante importância para a 
Saúde Coletiva por possuírem um caráter preventivo, gerando informações importantes para a 
definição de prioridades de ações em vigilância sanitária.
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO CROMATOGRÁFICO PARA 
AVALIAÇÃO DO TEOR DE CARVEDILOL EM COMPRIMIDOS 

DE LIBERAÇÃO IMEDIATA: UMA COMPARAÇÃO COM O 
MÉTODO FARMACOPÉICO

Denilton Silva Costa, Leda Leme Talib, Isis Amaral Zainaghi

O teste de Equivalência Farmacêutica (EquiFar )preconiza a realização de ensaios físicos e 
físico-químicos comparativos entre dois medicamentos. Para o resultado da EquiFar deve ser 
considerado o conjunto dos resultados de testes como peso médio, dureza, friabilidade, teor, 
perfil de dissolução, uniformidade de conteúdo entre outros, dependendo do medicamento. 
A avaliação do teor é um teste de grande relevância e muitas vezes torna-se necessário o 
desenvolvimento de um método cromatográfico ou a validação de método farmacopéico, como 
é o caso do carvedilol comprimidos de liberação imediata. O objetivo do presente trabalho 
foi desenvolver método cromatográfico para análise do teor de carvedilol em comprimidos 
tomando-se como ponto de partida o método farmacopéico (USP 34, 2011). Inicialmente foram 
testadas as condições cromatográficas descritas na monografia: Coluna C8, Fase móvel 7,5% 
de tampão fosfato contendo 2% de trietilamina, pH = 3,0; 36% de acetonitrila; 56 % de água; 
0,052% SDS m/v, λ = 230 nm e volume injetado de 25µL, obtendo-se pico com retenção em 
15 minutos, sendo que a resolução do pico do carvedilol não foi satisfatória, apresentando 
assimetria frontal. Foram feitas alterações na Fase Móvel e testadas duas colunas C18, sendo 
o melhor resultado obtido com a RP-Select B, na qual foi alcançada excelente resolução do 
pico e tempo de retenção de 6 minutos. Foi então validado o método com esta coluna e Fase 
móvel 10% de tampão fosfato contendo 2% de trietilamina, pH = 3,0: 46,6% de acetonitrila: 
43,3 % de água: 0,003% SDS m/v. Os resultados médios dos 3 níveis de CQ da validação 
foram: Precisão e Exatidão intermediárias CV = 1,7% e 100,1%, respectivamente, Precisão e 
Exatidão intraensaio CV = 0,16% e 100,1%, respectivamente e linearidade de 7,5 a 17,5µg/
mL, r>0,99. Portanto, o método validado para análise de teor de comprimidos de carvedilol 
apresentou-se adequado para esta finalidade e com algumas vantagens em relação ao método 
farmacopéico, como o menor tempo de retenção, que implica em considerável economia de 
tempo e solvente e melhor resolução cromatográfica, o que é desejável na análise quantitativa. 
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VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA ANALÍTICA DA 
RIVASTIGMINA SOLUÇÃO ORAL 2,0 MG/ML POR 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE)

Iara Coutinho Desmarais, Aline Rocha

A validação garante, através de estudos experimentais, que o método atenda os requisitos 
analíticos, assegurando a confiabilidade dos resultados. O objeto do estudo é o medicamento 
Rivastigmina Solução Oral 2,0 mg/mL, utilizado para o tratamento de pacientes portadores da 
Doença de Alzheimer. O objetivo deste trabalho é demonstrar que o método para determinação 
do teor e substâncias relacionadas da Rivastigmina, realizado por cromatografia líquida de alta 
eficiência (CLAE) em fase reversa e detecção por ultravioleta, é adequado para a finalidade 
pretendida. Para comprovar foram avaliados os parâmetros de performance: Especificidade, 
Linearidade, Exatidão, Precisão, Limite de Quantificação, Intervalo e Robustez nos níveis 
de precisão intermediária e repetibilidade, segundo legislação específica. Nos estudos foram 
preparadas soluções padrões, amostras, placebos e eluentes. Na análise de teor foi verificada a 
especificidade nas análises cromatográficas obtidas do placebo. A linearidade foi realizada nos 
níveis de concentração 80%, 90%, 100%, 110% e 120% concomitantemente com a exatidão 
nos níveis 80%, 100% e 120%. A precisão no nível de repetibilidade foi conduzida em seis 
determinações do placebo contaminado a 100% com duas injeções de cada, e a precisão 
intermediária foi conduzida da mesma forma por outro analista. Na robustez foram feitas 
pequenas variações dos parâmetros: volume de injeção, pH, fluxo e proporção da fase móvel. 
Na análise de substâncias relacionadas foi verificado o limite de quantificação, onde foi 
determinada a menor concentração presente na amostra, com precisão e exatidão aceitáveis. 
A linearidade foi realizada nos níveis de concentração 10%, 40%, 60%, 80%, 100% e 120% 
concomitantemente com a exatidão nos níveis 60%, 100% e 120%. Na robustez, as variações 
feitas foram: temperatura do forno, pH e fluxo da fase móvel. A especificidade, repetibilidade 
e precisão intermediária foram conduzidas da mesma forma que o teor. Os resultados foram 
satisfatórios para determinação do teor e substâncias relacionadas da Rivastigmina Solução Oral 
2,0 mg/mL e a metodologia validada, sendo: específica, linear, exata e precisa, apresentando 
intervalo de 1,6 a 2,4 mg/mL para teor e 0,0072 a 0,0144mg/mL para substâncias relacionadas.

Agradecimentos: Antônio Joaquim Werneck de Castro, Luís Eduardo Ribeiro da Cunha, 
Celina Rocha Filgueiras, Isabella Piazza, Antônia Maria Cavalcanti de Oliveira.



Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV | 261

| D261 |
03 de Outubro (4a feira) 

Cromatogra�a Líquida: LC, HPLC, TLC, u-HPLC,...
(Fundamentos e aplicações)

DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ELÁGICO, QUERCETINA 
E CANFEROL EM EXTRATO METANÓLICO DE FOLHAS 
DE FRAMBOESA-BRANCA, RUBUS ERYTHROCLADUS 

(ROSACEAE), POR CLAE-DAD.

Luciana Ruschel Tallini, Graziele Pereira Ramos, José Angelo Silveira Zuanazzi

Rubus representa um dos gêneros mais diversos de plantas sendo popularmente conhecido 
como o gênero das framboesas. Esta grande diversidade está relacionada aos diferentes tipos 
de frutos e pigmentações encontradas dentro deste gênero. Estas plantas apresentam alto valor 
como espécies frutíferas, entretanto, pouco se sabe a respeito dos efeitos benéficos à saúde e 
do perfil químico das folhas de Rubus sp. O objetivo deste trabalho foi identificar e quantificar 
compostos fenólicos presentes em extrato metanólico de folhas de framboesa-branca, Rubus 
erythrocladus, por CLAE-DAD. Os extratos foram obtidos por hidrólise ácida com agitação 
mecânica, partição líquido-líquido com diclorometano e evaporação. Os resíduos secos foram 
ressuspendidos em metanol, filtrados e injetados. Utilizou-se um cromatógrafo líquido de 
alta eficiência (CLAE) (Waters 2695) acoplado a um detector de arranjo de diodos (DAD) 
(Waters 996), uma coluna C18 (250 mm x 4,6 mm; 5 µm), com pré-coluna e para aquisição 
dos resultados utilizou-se o software Empower. As amostras foram analisadas a 260 nm e o 
tempo de cada análise foi de 60 minutos. A fase móvel constituiu-se de solução aquosa de 
ácido trifluoroacético (TFA) 0,01 % (v/v), solução A, acetonitrila acidificada com TFA 0,08 % 
(v/v), solução B, gradiente e fluxo de 1,0 mL.min-1. Elaborou-se uma curva de calibração com 
sete pontos (para o ácido elágico e para o canferol a curva foi de 0,6 a 4,2 mg.mL-1 e para a 
quercetina foi de 1,0 e 7,0 mg.mL-1, com coeficiente de correlação maior que 0,99 para todas as 
curvas). Identificou-se nos extratos metanólicos das folhas de Rubus erythrocladus a presença 
de ácido elágico (30 mg.g-1 de planta seca), quercetina (47,8 mg.g-1 de planta seca) e canferol 
(26,8 mg.g-1 de planta seca). Os limites de detecção e de quantificação do método foram obtidos 
baseando-se em parâmetros da curva analítica. O limite de detecção e quantificação para o 
ácido elágico foi de 1,62 e 4,5 mg.g-1 de planta seca, para a quercetina foi de 5,35 e 16,2 mg.g-

1 de planta seca e para o canferol foi de 0,88 e 2,65 mg.g-1 de planta seca, respectivamente.
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DEVELOPMENT OF AN ANALYTICAL METHOD BY HPLC-UV 
AND PRELIMINARY ASSESSMENT OF CAPTOPRIL STABILITY 

IN PEDIATRIC FORMULATION.

Cintia Pires Matos, Barbara L. Gomes, Jamile A. Felix, Maria A. A. Josino, Said G. C. 
Fonseca, Helena Lutéscia Luna Coelho, Cristiani C.G.O. Lopes

In pediatric pharmacotherapy is often necessary to dispense medicines that are available only 
as provided by the specialty pharmaceutical industry with dose and/or dosage forms suitable 
for adults. In these situations the professionals handle liquid preparations for oral use adapted to 
the specific needs of each patient. However, compounded preparations and/or extemporaneous 
have little stability, and a potential risk in handling which may lead to errors in dosing. It is 
known that captopril undergoes oxidative degradation in aqueous solution. The aim of this 
study was to develop an validate an stability indicative analytical method for use in assessing 
the stability of a liquid formulation containing captopril. The analyzes were performed by 
HPLC using a C18 column, 250 x 4.6 mm, 5 µm, mobile phase methanol:water:phosphoric 
acid (55:45:0.5, v/v/v) and the evaluated parameters were specificity, linearity and precision. 
Linearity of the method was obtained from 6.0 to 15.0 µg.mL-1 with r2=0.9994. The precision 
of the method applied to captopril extemporaneous formulation, resulted in a mean content of 
98.15% and a relative standard deviation of 1.91%. Specificity was assessed as the interference 
of the excipients as well as the differentiation of captopril and its main degradation product, 
the captopril disulfide. The physico-chemical parameters of captopril extemporaneous 
formulation, pH, density, viscosity, organoleptic characteristics taken during the study showed 
good stability. The studies on the development and validation indicated that the method is 
suitable for analysis of captopril in extemporaneous formulation. Thus, it is concluded that this 
method is valid for assessing the degree of stability of captopril in liquid formulations. 

Agradecimentos: Centro de Desenvolvimento e Ensaios Farmacêuticos – CEDEFAR
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SCOPE OF PARTIAL LEAST-SQUARE REGRESSION APPLIED 
TO THE ENANTIOMERIC COMPOSITION DETERMINATION 

OF KETOPROFEN WITH STRONGLY OVERLAPPED 
CHROMATOGRAPHIC PROFILES

Jaiver Osorio, Juan Arancibia, Cecilia Castells, Alejandro Olivieri

Enantiomer drugs have a more specific action than the corresponding racemate, which represents 
a wide field of study and development in separation science. Chiral analytical methods are 
necessary to quantify the enantiomers in mixtures of any composition. High Performance 
Liquid Chromatography (HPLC) is a suitable technique to analyze compound with a relatively 
high molecular weight such as pharmaceutical compounds, in addition, chemometric 
methods can be used to improve the analysis of complex samples with overlapped peaks in 
chromatographic systems [1]. Recently, we developed a chemometric method to determine 
enantiomeric composition of ibuprofen in strongly overlapped chromatographic peaks and 
very different composition rates [2]. In that paper, enantiomeric purity could be successfully 
and accurately determined for the minor enantiomer even at a concentration level of 0.5 mg.L-1 

in presence of 99.9% of the major enantiomer, using an unfolded-partial least-square (U-PLS) 
algorithm. The relative prediction error was within ±3%. Although several composition rates 
were tested, the enantioresolution factor in that study was equal to 0.87. The goal of this study 
is to explore the scope of these algorithms by applying them to overlapped chromatographic 
profiles of ketoprofen with different values of enantioresolution factors (0.96, 0.81, 0.55 and 
0.17) and different enantiomeric ratios. Variations in the chromatographic conditions, i.e. in 
the phase mobile composition, allowed us to partially overlap the enantiomeric profiles. 

[1] H.C. Goicoechea, M.J. Culzoni, M.D.G. García, M.M. Galera, Talanta, 83 (2011) 1098–
107. 
[2] J.O. Grisales, J.A. Arancibia, C.B. Castells, A.C. Olivieri, Journal of Chromatography B, 
(2012). 
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ENANTIOMERIC DETERMINATION OF HIGHLY OVERLAPPED 
CHROMATOGRAPHIC PROFILES WITH PRESENCE OF AN 
INTERFERENT. APPLICATION TO THE ENANTIOMERIC 

COMPOSITION DETERMINATION OF IBUPROFEN IN 
PRESENCE OF HOMATROPINE AS INTERFERENT

Jaiver Osorio, Juan Arancibia, Cecilia Castells, Alejandro Olivieri

The development of a chiral chromatographic method often requires expensive and time-
consuming testing of different columns and chromatographic conditions. Also, for checking 
enantiomeric purity, the enantiomer of interest (minor peak) has to be usually quantitatively 
analyzed at levels down to 1% of the main enantiomer. This requires injecting large amounts 
of sample to increase sensitivity for the minor peak; the other component may become broader 
and tailed as a result of mass overload. Thus, higher accuracy in detection and quantitation 
of a minor signal close to the major peak in the chromatogram can be obtained as larger the 
enantioresolution is, being the aim to get truly baseline separated these very unequal profiles. 
However, the most usual scenario, especially in reversed-phase HPLC, is to hardly get baseline 
resolution and it is very often observed a partial overlapping between both enantiomer profiles, 
causing loss in the quantitation accuracy. Besides, the possible presence of another component 
in the sample that coelutes with the interest signals makes the problem even worse. Fortunately, 
when second-order data are recorded, for instance by using a diode-array detector (DAD) 
coupled to the HPLC, this enable the use of chemometric tools like partial least-squares (PLS) 
that permits analyte quantitation of even overlapped peaks in multicomponents samples [1–
4]. Homatropine and ibuprofen are commonly prescribe together to treat muscle spasm and 
pain relief. Also, ibuprofen is sometimes commercialized as S-(+)-ibuprofen, in this case 
R-(-)-ibuprofen is considered an impurity. Chiral reversed phase HPLC, using a permethyl-
β-cyclodextrin column and isocratic mobile phase conditions, was used to run the samples. 
Ibuprofen peaks were partially overlapped and homatropine coeluted with them. In this 
work, we obtained quantitative and accurate information about enantiomeric purity even in 
presence of the homatropine interferent and with highly overlapped peaks, by using indirect 
calibration of the peaks by chemometrics tools.  

[1] K.S. Booksh, B.R. Kowalski, Analytical chemistry, 66 (1994) 782A–791A. 
[2] H.C. Goicoechea, M.J. Culzoni, M.D.G. García, M.M. Galera, Talanta, 83 (2011) 1098–
107. 
[3] J.O. Grisales, J.A. Arancibia, C.B. Castells, A.C. Olivieri, Journal of Chromatography B, 
(2012).), in press.  
[4] L. Vera-Candioti, M.J. Culzoni, A.C. Olivieri, H.C. Goicoechea, Electrophoresis, 29 
(2008) 4527–4537. 
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DEVELOPMENT AND VALIDATION OF AN HPLC 
METHOD USING FLUORESCENCE DETECTION FOR THE 

QUANTITATIVE DETERMINATION OF CURCUMIN IN PLGA 
AND PLGA-PEG NANOPARTICLES

Daniel Brustolin Ludwig, Luciana Erzinger Alves de Camargo, Thuane Castro Frabel do 
Nascimento, Diani Meza Casa, Luciana Facco Dalmolin, Ana Cristina de Mattos, Najeh 

Maissar Khalil, Rubiana Mara Mainardes

In this work, a rapid and effective chromatographic procedure for determining the curcumin 
encapsulation efficiency in poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) and poly(lactic-co-glycolic 
acid)-polyethyleneglycol (PLGA-PEG) nanoparticles via reversed-phase high-performance 
liquid chromatography (RP-HPLC) using a fluorescence detector and low flow rate is 
described. Chromatographic runs were performed on a RP C18 column (250 mm×4.6 mm, 5 
µm) with a mixture of ethanol, water and acetonitrile (80:10:10, v/v) as the mobile phase and 
a flow rate of 0.8 mL/min in the isocratic mode. Curcumin was detected using a fluorescence 
detector operating at an excitation wavelength of 365 nm and an emission wavelength of 
512 nm. This method was validated in terms of the selectivity, linearity, precision, accuracy, 
robustness, limit of detection and limit of quantitation. The analytical curve was linear over 
the concentration range of 1–50 µg/mL, and the limits of detection and quantitation were 9.65 
and 50 ng/ml, respectively. The mean recovery for curcumin was 101.14 ± 2.8% (n = 9). The 
intra- and inter-assay coefficients of variation were less than 3.73%. The method was robust 
for changes in the mobile phase, column temperature and flow rate. The maximum relative 
standard deviation was 3.08%. It was faster than others methods with a retention time of 
approximately 3.7 min. The method was successfully used to determine the encapsulation 
efficiency of curcumin in PLGA and PLGA-PEG nanoparticles. 

Agradecimentos: This study was supported by the Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico Tecnológico (CNPq) (577183/2008-7), the Fundação Araucária (462/2010) and 
FINEP (01.08.0211.00).
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USO DE TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS NO ISOLAMENTO DE 
ALCALÓIDES DE DUGUETIA LANCEOLATA

Vanessa de Cássia Domingues, João B. Fernandes, Leandro do Prado Ribeiro, José 
Djair Vendramim, Maria Fátima G. F. da Silva, Paulo C. Vieira

Na área de produtos naturais, as diversas modalidades de cromatografia tem sido uma das 
principais ferramentas na busca de metabolitos secundários bioativos. A Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência (CLAE) é uma das técnicas cromatográficas com maior destaque 
nesta área, levando ao isolamento de diversos compostos com grande potencial para uso 
tanto medicinal quanto para o controle de pragas agrícolas. O gênero Duguetia pertencente à 
família Annonaceae é conhecido pela diversidade de metabolitos secundários, destacando-se 
os alcalóides, classe esta, que se sobressai pelas amplas atividades biológicas e farmacológicas 
relatadas na literatura. Este trabalho tem como objetivo o isolamento de alcalóides, através 
do uso das diversas técnicas cromatográficas, para posteriores ensaios sobre as formigas 
cortadeiras (Atta sexdens rubropilosa) e seu fungo simbionte (Leucoagaricus gongylophorus). 
As folhas de Duguetia lanceolata foram secas, pulverizadas e submetidas a extrações com 
etanol, à temperatura ambiente. O extrato obtido (DLEF) foi submetido à partição líquido-
líquido utilizando como fase hidroalcoólica MeOH:H2O (1:3 v/v), com sucessivas extrações 
dos solventes: hexano, diclorometano e acetato de etila. A fração hexânica (DLEF-hex) foi 
então submetida à cromatografia em coluna de sílica comum (70-230 mesh) (22 x 5,5 cm), 
sob vácuo, obtendo 7 novas frações, onde 6 foi submetida a uma coluna de fase estacionária 
Sephadex LH-20, utilizando metanol como fase móvel, obtendo 10 subfrações. As subfrações 
3 e 4 foram submetidas à Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) no modo analítico 
para a escolha do melhor sistema de solventes, para ser empregado no modo preparativo. Para 
tal utilizou-se uma coluna C18 (25 x 0,46 cm, 10μm) no modo normal, com vazão de 1 mL/
min, volume de injeção de 20 µL e detector UV (ʎ=254nm). Posteriormente estas frações 
foram injetadas no modo preparativo utilizando o melhor sistema de solvente observado 
selecionada no modo analítico, MeOH:H2O (65:35 v/v) para a fração 3 e ACN:H2O (45:55 
v/v) para a fração 4. No modo preparativo utilizou-se uma coluna C18 (30 x 0,78 cm, 10μm), 
com vazão de 5,0 mL/min, volume de injeção de 200 µL. Destas frações foram isolados o 
alcalóide lisicamina e dois outros alcalóides que estão sendo caracterizados por RMN 1H e 2D. 

Agradecimentos: FAPESP, CNPq, CAPES, INCT
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TRIAGEM DE INIBIDORES SELETIVOS DE 
BUTIRILCOLINESTERASE UTILIZANDO BIORREATORES 

ENZIMÁTICOS CAPILARES: DESENVOLVIMENTO DO 
MÉTODO E APLICAÇÃO

Adriana Ferreira Lopes Vilela, Bárbara Mammana Frugeri, André Lúcio Franceschini 
Sarria, João Batista Fernandes, Carmen Lucia Cardoso

A enzima butirilcolinesterase (BChE, EC 3.1.1.8) catalisa a hidrólise da butirilcolina, um 
substrato que não ocorre naturalmente no cérebro de mamíferos mas que é utilizado para 
diferenciá-la entre as demais colinesterases. Sua atividade está relacionada com a transmissão de 
sinais regulando o impulso nervoso na sinapse do nervo e na junção neuromuscular. A descoberta 
de inibidores seletivos para a enzima BChE tem grande importância no desenvolvimento de 
pesticidas para o combate à pragas nas lavouras e fármacos para o tratamento de pacientes 
diagnosticados com a Doença de Alzheimer. Uma etapa crucial no desenvolvimento de uma 
nova droga é a escolha de moléculas que apresentem atividade inibitória em alvos biológicos. 
Nesse contexto, a proposta desse trabalho é o desenvolvimento de biorreatores capilares com 
enzimas imobilizadas aclopados a sistemas de cromatografia líquida (ICERs) e sua aplicação 
nos estudos de triagem de inibidores seletivos. Em continuação aos trabalhos com imobilização 
de enzimas desenvolvidos em nosso grupo a enzima BChE foi covalentemente imobilizada nas 
paredes internas de capilares de sílica fundida com dimensões de 15 cm x 0,1 mm D.I. usando 
o agente homobifuncional amino-reativo, glutaraldeído, como espaçador. As bases de Schiff 
formadas durante o processo de imobilização foram reduzidas pelo método com borohidreto 
de sódio (5mg/mL). O ICER-BChE resultante foi acoplado a um sistema de cromatografia 
líquida e sua atividade enzimática foi avaliada pelo método colorimétrico modificado de 
Ellman. O método analítico desenvolvido foi validado e utilizado na triagem de atividade 
inibitória de uma coleção composta por 32 complexos metálicos com derivados do grupo dos 
flavonóides. A triagem desta coleção foi realizada com a injeção da amostra contendo 200 
µM do composto candidato na concentração fixa do substrato butiriltiocolina (200 mM). O 
inibidor eserina foi utilizado como padrão. A porcentagem de inibição para cada composto 
testado foi calculada pela diferença de área da banda cromatográfica observada na ausência e 
na presença do inibidor a  = 412 nm. Nesta triagem foram identificados 3 compostos com 
valores de inibição acima de 80% a 200 M, cujos valores de IC50 foram calculados, além 
de seus mecanismos de ação. Os resultados obtidos evidenciaram tratar-se de uma ferramenta 
útil e versátil na triagem de inibidores seletivos, corroborando sua aplicação e contribuição na 
triagem de novos inibidores de colinesterases.
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QUALIFICAÇÃO DE COMPOSTOS BIOATIVOS POR 
CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA

Ornella Maria Porcu, Michele Mayara Pitol

As ervas ou plantas medicinais, aromáticas e condimentares além de realçar o sabor dos 
alimentos são consideradas também alimentos nutracêuticos, pois proporcionam benefícios à 
saúde, incluindo a prevenção e/ou tratamento de doenças principalmente cardiovasculares por 
auxiliar na redução do processo inflamatório e oxidativo. Nestas plantas pode haver presença 
de compostos bioativos tais como carotenóides (carotenos e xantofilas) que exibem ação 
antioxidante e por isso tornam-se um ingrediente essencial em alimentos para o consumo 
humano. Este trabalho teve como objetivo caracterizar a presença destes compostos bioativos 
por cromatografia em camada delgada (CCD) num sal temperado com ervas e com teor de 
sódio reduzido. As plantas condimentares, aromáticas e medicinais selecionadas foram: 
Orégano (Origanum vulgare L.), Alcahofra (Cynara scolymus L.), Alecrim (Rosmarinus 
officinalis), Chapéu de Couro (Echinodorus macrophylus Mitch) e Sálvia (Salvia officinalis L.). 
Duas formulações foram elaboradas com estas plantas adquiridas na forma seca e oriundas de 
cultivo orgânico: formulação F1 contendo cloreto de sódio (50 %) e cloreto de potássio (37 
%); formulação F2 contendo glutamato monosódico (50 %) e cloreto de potássio (37 %). 
A presença de compostos bioativos foi evidenciada através da técnica de CCD. O extrato 
etanólico preparado foi aplicado com o auxílio de um capilar de vidro sobre uma placa de 
Sílica Gel G (20x20cm) tendo como eluente uma mistura de solvente constituída por éter 
etílico:éter de petróleo:acetato de etila (1:6:3) resultando um cromatograma, no qual foram 
identificadas 6 manchas cujas cores variaram do amarelo ao verde. A placa cromatográfica foi 
em seguida exposta a vapores de HCl concentrado durante 5 minutos e as manchas amarelas 
tornaram-se azuis esverdeadas. A mudança de coloração indicou a presença de substâncias 
bioativas (carotenóides) com potencial antioxidante. Para a faixa intermediária podemos 
propor provável presença de carotenóides monohidroxilados e na faixa superior em direção à 
frente da fase móvel presença de oxicarotenóides. Os produtos formulados F1 e F2 podem ser 
considerados uma alternativa para àqueles que se preocupam com à saúde e funcionalidade 
de produtos alimentícios, principalmente hipertensos diagnosticados pois ambas possuem 
reduzido teor de sódio.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO POR HPLC-
DAD INDICADOR DE ESTABILIDADE PARA DETERMINAÇÃO 

DE NIFEDIPINA EM PLASMA APLICADO A ESTUDOS 
FARMACOCINÉTICOS

Maysa A. de Oliveira, Renato Gomes Castro, Ricardo Menegatti, Kênnia Rocha Rezende

A nifedipina (NIF) é um antagonista dos canais de cálcio utilizada no tratamento da angina 
de peito e da hipertensão arterial. O principal produto de degradação (PD) da NIF é o 
nitrosofenilpiridina (NO-NIF) obtido por fotodegradação. Além deste, o nitrofenilpiridina 
(NI-NIF), reconhecido como principal metabólito da NIF, também pode ser formado a partir 
da oxidação da NIF. Os PD podem comprometer a atividade farmacológica do produto 
farmacêutico, pois quanto maior a extensão da degradação menor será a quantidade disponível 
para exercer o efeito farmacológico. Neste contexto, um método por HPLC-DAD foi 
desenvolvido para avaliar a influência do NO-NIF na farmacocinética da NIF em amostras 
de plasma. O método cromatográfico foi desenvolvido utilizando cromatógrafo líquido de 
alta eficiência marca SHIMADZU, equipado com injetor automático, detector DAD e sistema 
de bombas quartenário. A separação cromatográfica foi realizada em coluna C18 150 x 4,0 
mm e 5 µm (ACE®), a fase móvel consistiu de solução H3PO4 (0,01%), CH3CN e CH3OH 
(60:20:20), fluxo de 1 mL/min, volume de injeção de 10 µL e detecção em 235 nm. Amostras 
de plasma foram contaminadas com soluções de NIF em metanol para preparação da curva 
de calibração e controles de qualidade. O éter etílico foi utilizado na extração líquido-líquido 
(ELL) para o isolamento da NIF de amostras de plasma e a carbamazepina (CBZ) foi o padrão 
interno (PI) selecionado. A validação do método seguiu as recomendações dos guias editados 
pela ANVISA, EMA e FDA nos parâmetrosseletividade, linearidade, recuperação, limite de 
quantificação (LIQ), precisão, exatidão e estabilidade. O método foi seletivo por ser capaz de 
separar a NIF dos seus PD e dos interferentes do plasma e linear no intervalo de 100 (LIQ) a 
2000 ng/mL. A eficiência do método de EEL demonstrou recuperação média de 101,3 ± 5,4%. 
A precisão variou de 2,1 a 11,0% e a exatidãode 90,0 a 132,0 % para as concentrações de 
100,0; 1000,0 e 1500,0 ng/mL. As amostras de NIF em plasma foram estáveisnas condições 
de análise durante 4 h na bancada à temperatura ambiente, em autosampler por 24 h e após três 
ciclos de congelamento/descongelamento. Assim, o método desenvolvido e validado pode ser 
aplicado em estudos farmacocinéticos da NIF na presença de seus PD em ratos Wistar.
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O USO DA CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA NOS 
ENSAIOS DE IDENTIFICAÇÃO E PUREZA DE AMOSTRAS DE 
DIAZEPAM E GLIBENCLAMIDA ANALISADAS PELO LACEN-

GO

Amanda Naves Ferreira Moraes, Ana Lúcia Rodrigues de Souza Barros, Éder Magno 
de Oliveira, Keyla Rejane Magno Dias Lustosa, Jeová Rodrigues dos Santos, Maysa A. 
de Oliveira, Núbia Custódio de Paula, Patrícya Caixeta de Oliveira, Rosana Santiago 

Barbosa, Rosa Maria dos Santos

A cromatografia em camada delgada (CCD) é uma técnica que consiste na separação dos 
componentes de uma mistura através da migração diferencial sobre uma camada delgada de 
adsorvente retido em uma superfície plana. A separação está fundamentada principalmente 
no processo de adsorção. A CCD é uma técnica visual, simples, versátil, que utiliza 
instrumentação de baixo custo, econômica, rápida e de grande reprodutibilidade. Nas placas 
cromatográficas pode-se identificar determinada substância pela posição da sua mancha (em 
relação à posição da mancha do padrão) e estimar o grau de pureza em função do número de 
manchas secundárias e intensidade destas. Embora seja uma técnica antiga (1938-1939) e 
apresente algumas desvantagens em relação às técnicas de separação mais modernas, como 
a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e cromatografia em camada delgada de 
alta eficiência (CCDAE), a CCD ainda é empregada nas monografias preconizadas pela 
Farmacopeia Brasileira (Farm. Bras.) para avaliação da identidade e pureza de matérias-
primas e produtos acabados. Frente a isso, o LACEN-GO avaliou amostras de diazepam 
(DZP) (n=18) e glibenclamida (GBC) (n=3), colheitadas pelo Departamento de Vigilância 
Sanitária Municipal de Goiânia no período de 2011 a julho/2012, para monitoramento de 
mercado respeitando os critérios e limites de qualidade preconizados pela Farm. Bras. (2010). 
As amostras foram avaliadas nos seguintes ensaios: rotulagem, identificação, pureza, teor, 
uniformidade de conteúdo e dissolução. Os ensaios de identificação compararam os valores 
de Rf (fator de retardamento) das soluções padrão e amostra. Os ensaios de pureza avaliaram 
a presença e a intensidade de manchas secundárias obtidas com soluções de amostra em 
comparação com soluções preconizadas pela monografia de cada produto. A visualização das 
manchas foi realizada através da luz ultravioleta (254 nm). Os resultados foram satisfatórios 
para os ensaios de identificação e pureza, assim como para os demais ensaios avaliados. Apesar 
da existência de técnicas cromatográficas automatizadas que permitem análises quantitativas 
com menores quantidades de amostras e diferentes detectores, a CCD tem sua importância na 
triagem inicial de produtos farmacêuticos.

Agradecimentos: LACEN-GO, SUVISA-GO, VISA-Goiânia



Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV | 271

| D271 |
03 de Outubro (4a feira) 

Cromatogra�a Líquida: LC, HPLC, TLC, u-HPLC,...
(Fundamentos e aplicações)

ULTRASOUND ASSISTED EXTRACTION (UAE) OF VERNONIA 
CONDENSATA (ASTERACEAE) AND CHROMATOGRAPHIC 

PROFILE OF EXTRACTS THROUGH HPLC-DAD

Cinthia S. Queiroga, Sandro de Sousa Leal, marcelosobral.ufpb@gmail.com, Socrates 
Golzio dos Santos

This work evaluated the influence of different parameters of the Ultrasound Assisted Extraction 
(UAE) in the chromatographic profile of Vernonia condensata Baker, a plant popularly known 
as “boldo baiano” and very utilized in the Brazilian traditional medicine. UAE experiments 
were done in ultrasonic bath equipment, model 2510 EMT, brand Bransonic. About 5,0 g 
of fresh plant material (leaves) were submitted to extraction with 10,0 mL of the extraction 
solvent, hexane, methanol or a proportion of water:ethanol (7:3). Extraction was carried for 
30, 60 or 120 minutes and each experiment was done in triplicate. After, the extracts were 
filtered submitted to drying under vacuum in order to obtain the dry residue. Stock solutions 
were prepared at 1,0 mg/mL in acetonitrile:water (1:1), submitted to vortex, sonication for 
5 minutes and filtered. Then, sample solutions were prepared at 100 µg/mL and injected in 
a Shimadzu HPLC-DAD equipment (10 A vp series). Chromatographic analyses were done 
using a C4 ACE analytical column (250 x 4,6 mm) and 5µm particle size. Method conditions 
were: gradient elution, using a binary mixture of HO and MeCN and HO as mobile phase, 
varying the HO proportion from 5 to 95%, in a 60 minutes run; 1,0 mL/min flow; monitoring 
at 215, 254, 280 and 320 nm wavelengths. Comparison of the chromatograms at different 
wavelengths showed that the hexane extracts provided good shaped, resolute peaks starting 
from the 30 min. region of the spectra. A major peak was found in 38 min, with maximum 
absortions in 225 and 280 nm. Effect of the extraction time was more noticeable in three 
distinct peaks in the 60 min. region, but, overall, the 30 min extraction was more efficient. 
Method was not adequate for the methanol extracts, which showed indistinct, co-eluted peaks 
next to the column dead time (5 min). Maximum absorptions were observed at 230 nm for most 
of the peaks. Ethanol:water extracts did not differ significantly from the methanol extracts. 
Thus, this study provided good indicators on the influence of extraction liquid and time in the 
chromatographic profile of Vernonia condensata. Also, it offers some guidance in further LC-
MS experiments, aiming at methabolic fingerprinting of the plant. 

Agradecimentos: Núcleo de Caracterização e Análise da Universidade Federal da Paraíba. 
Laboratório Multiusuário de Caracterização e Análise.
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DETERMINATION OF NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY 
DRUGS (NSAIDS) IN HUMAN URINE BY ONLINE MISPE-LC-UV

Carlos Eduardo Domingues Nazario, Meire Ribeiro da Silva, Carla Meneghesso, Álvaro 
José dos Santos Neto, Fernando Mauro Lanças

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) have been widely used due to their analgesic, 
antipyretic and anti-inflammatory activities. An important step in a bioanalytical method is the 
sample preparation. Solid phase extraction (SPE) is a technique widely used for extraction of 
analytes in biological fluids. Nowadays, molecularly imprinted polymers (MIP) have attracted 
attention because due to their higher selectivity than typical SPE phases. Several methods 
have been developed for NSAID in body fluids, but most of them have many extraction 
steps. The use of online MIP extraction is an attractive alternative because it lowers the total 
analysis time, uses low amount of sample and can be automated. The aim of this study is the 
development of a simple and selective method for direct analysis of NSAID in human urine, 
requiring a minimal sample pretreatment. Ibuprofen-imprinted amino-functionalized silica 
gel sorbent was synthesized and the template was removed by reflux. For comparison, non-
imprinted polymer (NIP) was prepared under identical procedure, but without the template. 
LC analysis was performed using a Shimadzu 20A HPLC instrument equipped with a six-port 
valve connected to a MIP extraction pre-column (20 mm x 4.6 mm) and a NST C18 (150 mm 
x 2.1 mm x 5 µm) analytical column in order to perform column switching online sample 
separation. The mobile phase was MeOH:H2O (70:30, v/v with acetic acid 0.1%) at a flow 
rate of 0.2 mL min-1. UV detection was performed at 220 nm. The total analysis time was 22 
minutes under isocratic elution condition. After optimization of the extraction process and 
chromatographic separation, the method was validated for ketoprofen, naproxen, flurbiprofen 
and ibuprofen using fenoprofen as IS. The linear range from 0.5-15µg mL-1 with r2 higher than 
0.997, the inter-day accuracy and precision was lower than 13 % and the relative recovery was 
around 95-105 %. The robustness was evaluated by Youden test. The developed method was 
used for analysis of NSAID in human urine in free and deconjugated forms.

Agradecimentos: CAPES, CNPq, FAPESP, IIC
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ANÁLISE DE METABÓLITOS DE NITROFURANOS EM LEITE E 
OVOS POR LC-MS/MS

Erica PACHECO-SILVA*, Julyane Laine Gomes DA SILVA, Eloisa Dutra CALDAS

Os nitrofuranos são medicamentos veterinários carcinogênicos proibidos em vários países, 
inclusive no Brasil, cujo uso ilegal ainda é corrente e deve ser monitorado. Esses compostos 
são rapidamente metabolizados após a aplicação no animal, tornando impossível a detecção 
do princípio ativo. Nesse estudo, a análise dos metabólitos dos nitrofuranos furazolidona, 
furaltadona, nitrofurantoína e nitrofurazona foi feita pela hidrólise e derivatização de seus 
metabólitos AOZ, AMOZ, AHD e SEM, respectivamente, com 2-nitrobenzaldeido (2-NBA) 
em meio ácido por 16 horas a 37 ºC. As amostras foram extraídas com acetato de etila e o extrato 
injetado diretamente no LC-MS/MS, ou centrifugado ou submetido a clean-up dispersivo com 
PSA antes da injeção. Na separação cromatográfica foi utilizada coluna Luna® C18 de 15 
cm, fase móvel metanol:H2O (50:50) contendo formiato de amônio 5 mmol L-1, com fluxo de 
0,5 ml min-1, forno a 40 ºC, injeção de 10 µL e corrida de 10 min. Foram monitorados os íons 
moleculares e os fragmentos para os metabólitos derivatizados NB-AMOZ (335  291, 101), 
NB-AOZ (236  134, 104), NB-AHD (249  134, 104) e NB-SEM (209  166, 192). As 
recuperações obtidas com a análise direta foram satisfatórias (60 % a 120 % e CV inferiores 
a 10%), porém, mesmo após passar por filtro 0,45 µm, os extratos continham resíduos sólidos 
e foram considerados inadequados para injeção. A centrifugação prévia se mostrou eficiente, 
sem perda significativa dos analitos. O clean-up dispersivo levou a perda significativa dos 
analitos NB-AHD e NB-SEM.

Agradecimentos: Este estudo teve apoio financeiro da FINEP (Convênio 01.08.0288.01). E. 
Pacheco-Silva recebe bolsa de doutoramento da CAPES.



274 | Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV

| D274 |
03 de Outubro (4a feira) 

Cromatogra�a Líquida: LC, HPLC, TLC, u-HPLC,...
(Fundamentos e aplicações)

PURIFICAÇÃO DE CITREOVIRIDINA POR CROMATOGRAFIA 
LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA

Mariana Wagner da ROCHA, Erica PACHECO-SILVA, Eloisa Dutra CALDAS

Citreoviridina é uma micotoxina produzida principalmente pelo fungo Penicillium citreonigrum. 
Ela foi descoberta no Japão no início do século XX a partir de investigações do “arroz amarelo”, 
doença que causa beribéri cardíaco em humanos e prevaleceu na Ásia oriental por três séculos, 
desaparecendo em 1929. Entre 2006 e 2008, 1.207 casos de beribéri foram notificados no 
estado do Maranhão, com 40 óbitos. Amostras de arroz coletadas na região mostraram alta 
contaminação por diversas espécies de fungos, incluindo P. citreonigrum, e cinco delas foram 
positivas para presença de citreoviridina. Porém, há controvérsias na associação entre os surtos 
de beribéri com o consumo de arroz contaminado com citreoviridina. Estudos toxicológicos 
com esta micotoxina são escassos, mas necessários para melhor entender esta associação. O 
objetivo deste trabalho é produzir e purificar citreoviridina em quantidade suficiente e com 
pureza conhecida (> 90%) para conduzir estudos toxicológicos com animais de laboratório. 
Citreoviridina foi produzida a partir do cultivo de P. citreonigrum em meio de cultura YES 
e extraída com clorofórmio. A citreoviridina produzida foi analisada por HPLC/PDA com 
coluna C18 (150 x 4,6mm 5µm), metanol:água com 1% de ácido acético (65:35) e fluxo de 1 
mL/min. A purificação de citreoviridina utilizou o mesmo sistema, porém com uma coluna 
C18 semi-preparativa (150 x 10 mm 5µm) e um fluxo de fase móvel de 5 mL/min. O volume 
injetado por corrida foi de 1 mL, com aproximadamente 50 mg do extrato bruto. O pico de 
citreoviridina foi monitorado a 385 nm e coletado por um coletor de frações. A partir de 9,8 
g de extrato bruto foram obtidas 2,6 g de citreoviridina purificada. A citreoviridina purificada 
foi analisada por LC-MS/MS, onde mostrou um pico do íon molecular de [M+1] 403.2 m/z 
(100%), sendo que os principais fragmentos de íons ocorreram em m/z de 83.0 (29.3%), 
139.0 (25.2%), 315.2 (20.4%), 91.2 (18.7%), 343.0 (15.4%) e 77.2 (14.5%). Esse perfil 
de fragmentação foi semelhante ao encontrado para um padrão analítico de citreoviridina. 
Análises por espectrometria de ressonância nuclear magnética (RMN) também estão sendo 
realizadas para melhor caracterização da citreoviridina e determinação da pureza.

Agradecimentos: Este estudo teve apoio financeiro da FINEP (Convênio 01.08.0288.01), do 
CNPq Prof. 401645/2009-6 e bolsa de mestrado da CAPES.
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OTIMIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA DE 
ANÁLISE DE MICOTOXINAS EM LEITE MATERNO POR HPLC-

FLUORESCÊNCIA

Patrícia Diniz ANDRADE, Julyane Laine Gomes DA SILVA, Eloisa Dutra CALDAS

Micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por fungos e podem contaminar uma 
grande variedade de alimentos, representando um risco para a saúde humana. As aflatoxinas 
(B1, B2, G1 e G2) são produzidas principalmente pelo Aspergillus flavus e Aspergillus 
parasiticus e a AFM1 é o principal metabólito das aflatoxinas encontrado no leite de animais ou 
humanos que tenham consumido alimentos contaminados. A ocratoxina A (OTA) é produzida 
naturalmente por diversas espécies de Aspergillus e Penicillium em cereais, e é excretada 
no leite de mamíferos. O objetivo deste trabalho foi otimizar e validar uma metodologia de 
análise simultânea das aflatoxinas M1, B1, B2, G1, G2 e OTA no leite materno. A metodologia 
utilizada baseou-se em uma extração líquido-líquido com purificação à baixa temperatura. 
Para obter as condições ótimas de extração foi realizado um planejamento fatorial 23 com 
ponto central, sendo as variáveis: tempo de extração no ultrassom, força iônica e composição 
do solvente. A análise foi realizada por HPLC/FD (LC-20AT – Shimadzu) e reator pós-coluna 
(PHRED - Aura), utilizando uma coluna Gemini C18 (150X4.6mm, 5µm). A eluição foi 
realizada através de um gradiente de metanol, acetonitrila e água (1% ácido acético) com 
fluxo de 0,8mL/min. Os parâmetros de excitação e emissão utilizados foram 360/430nm para 
as aflatoxinas e 333/470nm para a OTA. Foi desenvolvido ainda um método confirmatório no 
LC/MS-MS (4000 QTRAP – Applied Biosystem). O método de análise foi validado através 
da avaliação dos seguintes parâmetros: seletividade, efeito matriz, linearidade, limite de 
quantificação (LOQ), recuperação, repetibilidade, precisão intermediária e robustez. Os LOQs 
obtidos para o método ficaram entre 0,005-0,03ng/mL para as micotoxinas analisadas e as 
recuperações variaram entre 73-99,5% com coeficientes de variação (CV) entre 1,8-17,3%. 
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DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇAO DE CARBOIDRATOS POR 
HPAEC-PAD EM RAÇÃO ANIMAL

Leonel Vinicius Constantino, Suzana Lucy Nixdorf

Os fatores mais importantes para a síntese proteica nos ruminante são a fonte e a quantidade 
de carboidratos. O efeito benéfico destes açúcares está relacionado ao rápido aumento do 
crescimento microbiano, devido ao nível de energia prontamente disponível, e à maior eficiência 
da utilização das formas do nitrogênio solúvel ou não proteico. Para maximizar a fermentação 
de carboidratos no rúmen, é comum reduzir na ração os carboidratos fibrosos (hemicelulose 
e celulose) e aumentar os que possuem maior taxa de degradação (açúcares e amido). Neste 
experimento foram determinados os teores de carboidratos totais pela técnica de cromatografia 
líquida com detecção pulso amperométrica (HPAEC-PAD) em volumosos de cana-de-açúcar, 
aveia-preta, farelo de soja e farelo de milho, empregadas como ração animal. As rações depois 
de secas e trituradas foram submetidas à hidrólise. Para as análises cromatográficas utilizou-se 
um sistema isocrático com fase móvel na vazão de 1,0 mL min-1 de eluente NaOH 1,4 mmol 
L-1 de 0 a 45 min e NaOH 300 mmol L-1 para regeneração da coluna de 45,0 a 57,6 min. Para 
o re-equilíbrio retornou-se a fase de NaOH 1,4 mmol L-1 de 57,6 a 72,6 min. Injetou-se 20 µL 
de amostra em pré-coluna e coluna CarboPac PA1 (250 mm x 4 mm,10 µm) à temperatura de 
28 oC. A detecção feita cela eletroquímica D-50 com eletrodo de ouro, aplicando a forma de 
onda contínua com potencial de determinação de + 0,20 V por 400 ms, seguido do potencial 
de oxidação de + 0,65 V por 200 ms e um potencial de redução de - 0,20 V por 400 ms, para 
reativação da superfície do eletrodo. Considerando o conteúdo total, como a soma de todos 
os monossacarídeos, a soja apresentou 255,6 g Kg-1, enquanto a aveia preta 296,6 g Kg-1. 
Os resultados revelaram que a inclusão de farelo de milho e volumoso de cana-de-açúcar 
disponibilizam maiores teores de carboidratos com 375,5 e 521,4 g Kg-1, respectivamente, 
sendo os suplementos com maior potencialidade para a nutrição de ruminates. Para as quatro 
matrizes analisadas os coeficientes de variações foram de 0,97% para o milho; 4,81% para a 
soja; 9,46% para a cana e 0,67 % para aveia preta, o que demostra a potencialidade da técnica 
para avaliação da qualidade das raçoes alimentares.
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DOSEAMENTO DE MDA EM PLASMA SANGUÍNEO DE 
CAMUNDONGOS INFECTADOS COM LEISHMANIA 

AMAZONENSIS E TRATADOS COM FRAÇÃO DE TANACETUM 
PARTHENIUM (L.) SCHULTZ-BIP

Mariana Bortholazzi Almeida, Mirela Fulgencio Rabito, Elizandra Aparecida Britta, 
Celso Vataru Nakamura, Suzana Lucy Nixdorf, Izabel Cristina Piloto Ferreira

A leishmaniose é uma doença tropical negligenciável causada pelo protozoário Leishmania, 
que acomete mais de 12 milhões de pessoas, sendo que 90% dos novos casos na América Latina 
ocorrem no Brasil. A investigação do potencial antileishmania de plantas medicinais, como o 
Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip, justifica-se pelos resultados aplicando-se extratos e 
frações frente ao protozoário. A composição química do T. parthenium consiste basicamente em 
óleos essenciais e lactonas sesquiterpênicas. Duas destas lactonas (partenolídeo e guaianolídeo) 
já foram avaliadas in vitro quanto à potente atividade contra Leishmania amazonensis. Estes 
resultados incentivaram o emprego de biomarcadores visando verificar os efeitos in vivo de 
frações extraídas da T. parthenium. Biomarcadores como exemplo, o malondialdeído (MDA) 
um produto da peroxidação lipídica, permitem avaliar e mensurar processos biológicos, 
normais, patogênicos e pós-tratamento farmacológico. Camundongos BALB/c foram 
infectados por L. amazonensis via inoculação subcutânea. Após o desenvolvimento da lesão 
(40 dias), tratamentos diários diferenciados - tópico ou intramuscular foram realizados em 
7 grupos, contendo 8 animais cada, durante 30 dias. Ao final do tratamento, coletou-se o 
sangue dos animais, efetuando-se a determinação de MDA no plasma. A extração envolveu 
a complexação com ácido tiobarbitúrico (TBA) gerando um cromógeno quantificável por 
HPLC/UV-VIS/DAD em 532 nm, utilizando fase móvel metanol: tampão fosfato pH 7,0 40:60 
(v/v) a uma vazão de 0,7mL min-1, com coluna Eclipse XDB-C18 (250 x 4,6 mm d.i., 5µm – 
Agilent Technologies, EUA). O método validado para MDA apresentou-se linear (r >0,98), 
preciso (CV 3,5%) e com recuperação entre 97 e 101%. A quantificação foi realizada a partir 
da curva de calibração analítica (0,2 a 20,3 µmol L-1) construída sob a matriz com mesmas 
condições da amostra. O teor médio de MDA para animais sadios foi de 1,08 µmol L-1. Os 
grupos infectados submetidos à diferentes tratamentos apresentaram teores médios de 1,19 á 
1,81 µmol L-1, diferença considerada não significativa (p≤0,05 não pareado), demostrando que 
o MDA não constituiu um biomarcador efetivo para camundongos, dados semelhantes aos 
encontrados na literatura para hamsters.
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AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS ANALÍTICOS DE QUALIDADE E 
SEGURANÇA EM VINHOS DE MESA DO PARANÁ

Letícia A. Marques, Jéssica G. Sanches, Patrick J. A. G. Wietchorek, Odilson Peliser, 
Angélica T. Ishikawa, Elisa Y. Hirooka, Isidro Hermosín-Gutiérrez, Suzana L. Nixdorf

Pesquisas comprovam que a ingestão diária moderada de vinho tinto auxilia na prevenção do 
câncer e de doenças cardiovasculares. Estas ações terapêuticas são atribuídas aos polifenóis, 
especialmente ao resveratrol, quercetina e ácido caféico. No Brasil, os vinhos de mesa também 
denominados de comuns, coloniais ou rústicos representam o maior volume comercializado 
e consumido. Estes são elaborados a partir da vinificação da Vitis labrusca. A literatura 
descrevendo o perfil característico e a qualidade destes vinhos ainda é escassa. Objetivando 
obter valores dos parâmetros analíticos quanto á acidez, propriedades antioxidantes e avaliar a 
segurança alimentar, 20 amostras de vinhos tintos de mesa da variedade Bordô da safra 2011, 
coletadas por extensionistas da EMATER no oeste e sudoeste do Paraná, foram analisadas. 
A acidez titulável e o pH foram mensurados por potenciometria. A capacidade antioxidante 
foi determinada por espectrofotometria pelo método de DPPH. O trans-resveratrol foi 
quantificado em corrida de 30 minutos, utilizando um sistema HPLC Alliance e-2965 (Waters) 
consistindo em: eluição isocrática a 1,0 mL min-1 de acetronitrila: água acidificada com ácido 
fórmico grau HPLC (pH = 3,14) (25:75, v/v); volume de injeção de 20,0 µL de amostras 
mantidas a 4 ºC, utilizando coluna C-18 X-Terra® (250 x 4,6 mm, 5,0 µm, Waters) mantida 
a 25ºC, com detector UV-VIS de arranjo de diodos (PDA Waters 2998). A determinação da 
micotoxina Ocratoxina A (OTA) foi realizada em HPLC Class VP (Shimadzu) com fase móvel 
de acetronitrila: água: ácido acético (99: 99: 2, v/v/v, pH 3,0); vazão: 0,8 mL min-1; injeção 
de 20,0 µL; coluna C-18 Nucleosil 100 (250 x 4,0 mm, 5,0 μm, Merck); com detector de 
fluorescência (RF-10AXL, Shimadzu) ajustado para λ excitação = 335 nm e λ emissão= 475 nm. Os 
vinhos analisados apresentaram: pH entre 3,0 - 3,6; acidez titulável de 0,60 a 0,90 meq L-1; 
capacidade antioxidante moderada; teores de trans-resveratrol de 0,82 a 5,75 mg L-1 e OTA não 
detectável, considerando o limite de quantificação de 1,29 ng mL-1. 
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COMPARATIVO DE TEOR DE AÇÚCARES TOTAIS EM SUCOS E 
NÉCTARES DE UVA E LARANJA EMPREGANDO GRAUS BRIX, 

FENOL-SULFÚRICO E HPLC-RID

Leonel Vinicius Constantino, Bárbara Sthéfani Caldas, Cyntia Helena Gomes Alves, 
Suzana Lucy Nixdorf

O volume de sucos e néctares produzido nacionalmente aumenta ano após ano, com 
crescimento de 14,9 % de 2009-2010, com 533,08 milhões de litros. Os sucos contêm de 
40 % a 100 % da fruta, sem adição de nenhum ingrediente, exceto minerais e vitaminas. 
Já, os néctares apresentam de 25 % a 40 % do volume total da fruta, sendo feitos a partir da 
polpa ou do suco, com adição de água, adoçantes e outros, como vitaminas. O presente estudo 
propõe a comparação de 3 técnicas para a quantificação de açúcares: a refratômetria (RF) feita 
com leitura em °Brix em refratômetro digital; a espectrofotometria (ESP) pelo método Fenol-
sulfúrico; e o cromatografia líquida com detecção por índice de refração (HPLC-RID), sendo 
as 2 primeiras mais usuais. A separação de glicose, frutose e sacarose, foi feita em HPLC 
Class-VP com coluna CLC- NH2 (Shimadzu) a 30 ºC, injetando 20 µL de amostra eluída a 1,0 
mL min-1 com acetonitrila:água (75:25, v/v). A quantificação dos açúcares via HPLC, foi feita 
simultaneamente a partir de 3curvas analíticas dos padrões externos, somando-se os resultados 
para obtenção da concentração total, visando a comparação direta entre as técnicas. Os néctares 
de 2 marcas distintas de laranja: com 3 amostras do mesmo lote e de uva com 4 amostras, foram 
adquiridos em um supermercado de Londrina (PR). Os sucos concentrados foram cedidos por 
cooperativa produtora de sucos de frutas de Rolândia (PR). A concentração de açúcares totais 
por 1 copo de 200 mL foi para: o suco concentrado de uva de 119,5 g para RF diferindo em 
5% de significância pelo teste t-student, em relação ao HPLC-RID (177,8 g) e ESP (174,2 g), 
que não diferiram entre si pelo Teste de Tukey a 5%; e para o concentrado de laranja foi de 
133,3 g (RF), 106,8 g (HPLC-RID) e 180,6 g (ESP). Já, a média para os néctares de uva em 
200 mL pelas 3 técnicas foi de 29,86 g ± 1,16, assim como para os néctares de laranja foi de 
24,65 ± 1,79, concordando com a quantidade de açúcares informada nas embalagens. Portanto, 
conclui-se que o HPLC-RID pode ser aplicado no controle de qualidade, com a vantagem de 
permitir discriminar os açúcares que as compõe, diferencial em relação às outras 2 técnicas. 

Agradecimentos: Á cooperativa COROL de Rolândia (PR) pelo fornecimento das amostras de 
sucos concentrados de uva e laranja. A FINEP pelo HPLC do Laboratório LAPA multiusuário 
da UEL, ao CNPq e a Fundação Araucária.
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CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDES DO PÓ DE CAFÉ POR ARROZ 
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Mariana Busignani da Silva, Tiago Bervelieri Madeira, Dáfiny Pomáira Bortholazzi, 
Maria Brigida dos Santos Scholz, Suzana Lucy Nixdorf

Fraudes com misturas de grãos de menor preço são frequentes no Brasil, já que o café é a 2ª 
commodity geradora de riquezas do mundo. Em 2010, o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento delimitou em 1% o total de impurezas permitidas no café. Contudo, a 
Instrução Normativa no 16/2010, ainda não passou a vigorar, pela dificuldade em se detectar 
a adulteração, considerando a cor e textura oleosa do pó de café. Atualmente, a qualidade 
do café torrado e moído comercial é avaliada por microscopia e análise sensorial, métodos 
subjetivos. O presente estudo visa possibilitar a detecção da adição de arroz e/ou trigo não 
beneficiado no pó de café através da análise de carboidratos totais. Os carboidratos foram 
selecionados como marcadores de qualidade analíticos, considerando que correspondem 
á composição majoritária das matrizes in-natura. No arroz sua contribuição é de 90%; 
sendo 72% no trigo não beneficiado e cerca de 60% no café. Uma vez que, os teores de 
carboidratos dependem diretamente do método analítico empregado, e sofrem influência 
drástica conforme o grau de torra, o perfil cromatográfico destes grãos torrados foi avaliado 
inicialmente separadamente e depois em diferentes proporções de mistura, utilizando o 
método ISO 11292 por HPLC-HPAE-PAD. As amostras foram hidrolisadas em erlenmeyer de 
500 mL com tampa rosqueável com 50 mL de HCl 1,00 mol L-1, em banho-maria a 85°C por 
150 minutos. A solução foi filtrada antes de ser injetada no sistema em cartucho C18 e por 
membrana 0,2 μm de acetato de celulose. O sistema cromatográfico inerte de PEEK empregou: 
bomba 10 LC-10Ai na vazão de 1,0 mL min-1 com NaOH 1,4 mmol L-1 e 300,0 mmol L-1, 
injetor SIL 20 ACHT, pré-coluna e coluna CarboPac-PA1 a 28 oC, pela aplicação de potencial 
com amperometria pulsada pelo Autolab PGSTAT 3 na cela ED-50-Au de: + 0,20 V (400 ms); 
+ 0,65 V (200 ms) e - 0,20 V (400 ms). Foi possível determinar a composição característica 
das misturas e de cada matriz estudada. 

Agradecimentos: Ao IAPAR pelo fornecimento das amostras e torra. A CAPES – Projeto nº 
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SERÁ QUE É POSSÍVEL PERCEBER A ADIÇÃO DE AÇÚCAR 
MASCAVO E TRIGUILHO NO NOSSO CAFEZINHO?

Mariana Busignani da Silva, Tiago Bervelieri Madeira, Dáfiny Pomáira Bortholazzi, 
Maria Brígida dos Santos Scholz, Suzana Lucy Nixdorf

O pó de café torrado e moído consumido por 97% da população brasileira diariamente, via de 
regra é adquirido em mercados e feiras livres. O Selo de Pureza impresso nas embalagens dos 
cafés fabricados e comercializados por grandes empresas, preocupadas com o valor agregado 
de sua Marca, coíbe e assegura um teor baixo de impurezas, pelo monitoramento interno de 
controle de qualidade, bem como pela verificação realizada por amostragem pela Associação 
Brasileira de Indústrias de Café (ABIC). Entretanto, outras práticas de dano ao consumidor são 
observadas entre os pequenos comerciantes e empresas não credenciadas. O açúcar mascavo, 
pelo seu tom marrom, produzindo um sabor mais adocicado e intensificando o aroma na torra, 
facilita mascarar a baixa qualidade de um café, por isto, é frequentemente adicionado em 
feiras livres. Outro adulterante, comumente utilizado para aumentar o volume, costuma ser o 
triguilho. Como sobra do beneficiamento do trigo, é um produto sem valor comercial, passível de 
descarte. Porém, o triguilho pela sua aparência praticamente idêntica ao café depois de torrado 
e moído, propicia a sua adição, não observada pelo consumidor. Portanto, será que é possível 
saber se nosso cafezinho está puro ou adulterado? Um método baseado no teor de carboidratos 
tem sido utilizado para auxiliar na detecção das fraudes, através dos perfis cromatográficos 
determinados por HPLC-HPAE-PAD. As amostras hidrolisadas de acordo com a ISO 11292 
foram analisadas por bomba 10 LC-10Ai na vazão de 1,0 mL min-1 de NaOH 1,4 mmol L-1 
e 300,0 mmol L-1, injetor SIL 20 ACHT, pré-coluna e coluna CarboPac-PA1 a 28 oC, pelo 
Autolab PGSTAT 3 na cela ED-50-Au de: + 0,20 V (400 ms); + 0,65 V (200 ms) e - 0,20 V 
(400 ms). O café arabica apresentou baixos níveis de glicose e altos de galactose e manose. O 
triguilho apresentou valores medianos para glicose a arabinose. A adição de açúcar mascavo 
foi evidenciada por teores altíssimos de glicose e pelo aparecimento de manitol e frutose.

Agradecimentos: Ao IAPAR pelo fornecimento das amostras e torra. A CAPES – Projeto nº 
23 do Edital Rede Nanobiotec-Brasil 04/2008; ao CNPq e a Fundação Araucária pelo suporte 
financeiro e pelas bolsas concedidas.
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MODELOS DE PREVISÃO DE ADULTERAÇÃO DE CAFÉ 
ARÁBICA COM TRIGO GERMINADO E FEIJÃO PRETO

Tiago Bervelieri Madeira, Mariana Busignani da Silva, Dáfiny Pomáira Bortholazzi, 
Maria Brigida dos Santos Scholz, Suzana Lucy Nixdorf

O Brasil destaca-se como um dos maiores produtores e exportadores mundiais de grãos de 
café e café processado, sendo o controle de qualidade um pré-requisito para a exportação 
dos grãos, e mais recentemente também para o café torrado e moído destinado ao mercado 
interno, restrito ao máximo de 1% de impurezas (MAPA IN no 16/2010). Os carboidratos 
têm sido empregados como marcadores na detecção de adulterações do café. A avaliação foi 
realizada empregando HPLC-HPAE-PAD com método ISO 11292 seguindo um planejamento 
experimental de misturas do tipo simplex-centróide, com diferentes proporções de amostras, 
hidrolisadas com HCl 1,00 mol L-1 a 85°C por 150 minutos. O sistema cromatográfico inerte 
de PEEK empregou: bomba 10 LC-10Ai na vazão de 1,0 mL min-1 com NaOH 1,4 mmol L-1 e 
300,0 mmol L-1, injetor automático SIL 20 ACHT, pré-coluna e coluna CarboPac-PA1 a 28 oC, 
aplicando potencial com amperometria pulsada pelo Autolab PGSTAT 3 na cela ED-50-Au 
de: + 0,20 V (400 ms); + 0,65 V (200 ms) e - 0,20 V (400 ms). O objetivo deste trabalho 
foi criar modelos matemáticos preditivos para avaliar a incorporação de trigo germinado e 
feijão preto ao café arabica. Os grãos de adulterantes foram processados (torrados e moídos) 
para que parecessem com as amostras de café comerciais, a fim de que a fraude não fosse 
perceptível a olho nu. O tratamento dos dados produziu superfícies de respostas com modelos 
ajustados lineares (R = 0,8842 a 0,9621) em nível de 95 % de significância para cada um 
dos carboidratos: manitol, arabinose, galactose, glicose, xilose, manose e frutose. As matrizes 
puderam ser distinguidas pela análise de componentes principais e agrupamento hierárquico. 
O trigo germinado caracterizou-se pelo alto teor de manitol. O café apresentou a galactose e 
a manose como carboidratos majoritários, enquanto, o feijão preto destacou-se pelo elevado 
teor de arabinose. 

Agradecimentos: Ao IAPAR pelo fornecimento das amostras e torra. A CAPES – Projeto nº 
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VALIDAÇÃO DE MÉTODO PARADETERMINAÇÃO DO 
ANTIRRETROVIRAL TENOFOVIR POR HPLC
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Busignani da Silva, Matheus Sampaio Goveia, Mirela Fulgencio Rabito, Marlene Maria 

Fregonezi Nery, Suzana Lucy Nixdorf

O governo brasileiro é líder mundial na defesa de indivíduos com AIDS, garantindo a todos o 
acesso às drogas antirretrovirais. O Fumarato de Tenofovir Desoproxila (FTD) - VIREAD® é o 
medicamento referência para o tratamento da AIDS e Hepatite B, produzido pelo Laboratório 
Gilead. Com a quebra da patente, o Brasil passou a produzir tenofovir genérico e disponibilizar 
nas unidades básicas de saúde. Na ausência de monografia oficial para matéria prima e 
formas farmacêuticas na Farmacopéia Brasileira, utiliza-se a última edição, de compêndios 
internacionais. Porém, não existe até o momento monografia oficial para o controle de 
qualidade do FTD, e na literatura científica há poucos métodos analíticos, a maioria em fluidos 
biológicos. Este trabalho teve como objetivo desenvolver e validar um método por HPLC para 
determinação do teor do FTD em matéria prima e medicamentos, utilizando cromatógrafo 
líquido Alliance e2695 da Waters(Milford, EUA) e detector de arranjo de fotodiodos (PDA 
2998) com software Empower 2. A eluição dos compostos foi isocrática com fase móvel água: 
água acidificada com ác. acético (pH=3,0) na proporção 70:30 (v/v), na vazão de 0,7 mL min-1; 
20 µL de amostras filtradas em membrana 0,2 µm de acetato de celulose ;colunaX-Terra C18 
(4,6 x 250 mm, 5 µm, Waters) mantida a 30 ºC; com varredura de 190 a 350 nm no PDA, fixado 
a 210 nm. O método validado mostrou-se linear (r2= 0,9999) na faixa dinâmica de trabalho de 
10,0 a 500,0 µg mL-1, preciso (CV=0,57 %), apresentou precisão intermediária(CV=0,77%), 
exato com recuperação de 99,87% para matéria prima e 100,13% para o comprimido, com 
limite de detecção de 12,6 µg L-1 e quantificação de 42,1 µg L-1. Quanto à robustez, não houve 
mudanças significativa com variações no pH e vazão, porém, ocorreram alterações de até 3 
minutos no tempo de retenção na troca do fabricante do ác. acético. Pretende-se, desta forma 
contribuir para o controle de qualidade do medicamento, garantindo a eficácia e segurança do 
tratamento, e colaborando com a adesão ao uso, e consequentemente com a qualidade de vida 
de portadores de AIDS e hepatite B.

Agradecimentos: Ao Laboratório Cristália e a Regional de Saúde pelos materiais fornecidos. 
Ao CNPq, Fundação Araucária e CAPES/Projeto nº 23 Rede Nanobiotec-Brasil 04/2008 pelo 
apoio financeiro e bolsas concedidas.
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO POR CROMATOGRAFIA 
LÍQUIDA DE ULTRAPERFORMANCE UTILIZANDO 

PLANEJAMENTO QUALITY BY DESIGN PARA 
DETERMINAÇÃO DE LACTONAS SESQUITERPÊNICAS DO 

TANACETUM PARTHENIUM (L.) SCHULTZ-BIP

Mirela Fulgencio Rabito, Amanda Louzano Moreira, Bruna Luíza Pelegrini, Mariana 
Bortholazzi Almeida, Fernando Campos Costa Rodrigues de Paula, Tiago Campos, 

Suzana Lucy Nixdorf, Izabel Cristina Piloto Ferreira

A leishmaniose é uma das principais doenças infecciosas endêmicas de países 
subdesenvolvidos. Os tratamentos básicosapresentam limitações pela sua toxicidade, 
falta de eficácia e elevado custo. Como uma doença negligenciável, o investimento no 
desenvolvimento de novas drogas é restrito. Em contrapartida, as plantas medicinais 
apresentam grande potencial para a descoberta de novos agentes seletivos para o tratamento 
de doenças tropicais. O partenolideo e o guaianolideo, lactonas sesquiterpênicas isoladas da 
espécie vegetal T. parthenium, possuem significativa atividade in vitro contra Leishmania 
amazonensis. Diante disso, este trabalho teve como objetivo utilizar a ferramenta de 
planejamento experimental Quality by Design (QbD) para desenvolver um método para 
determinação destas lactonas na fração extraída com diclorometano das partes aéreas secas do T. 
partheniun por HPLC, empregando cromatografia líquida de ultraperformance (UHPLC). Para 
isto, utilizou-se um UPLC (Waters ACQUITY H-Class) com bomba quaternária, amostrador 
automático- FTN, gerenciador de colunas, e detector UV/VIS com arranjo de diodos Acquity 
UPLC PDA (Waters, Milford, EUA). As colunas cromatográficas testadas foram do tipo 
ACQUITY UPLC (2,1 x 50 mm, 1,7 µm): CSH Phenil-Hexil, HSS PFP, BEH C8 e CSH 
C18. OSoftware Fusion AE Method Development™ efetuou o planejamento experimental de 
triagem e otimização. Na triagem avaliou-se: tipo da coluna, composição da fase móvel, pH e 
condições de gradiente. Na otimização verificou-se: fluxo, temperatura do forno, porcentagem 
final da fase orgânica, com pequenas variações em relação á triagem. Os 45 cromatogramas 
da triagem e 50 da otimização foram analisados baseando-se nos critérios pré-estabelecidos 
no planejamento. Estes geraram condições otimizadas, conduzindo á corrida de 11 minutos no 
UPLC, com pH do solvente aquoso 2,8 e força orgânica final 60 % a 0,5 mL min-1, com injeção 
de 8 µL em coluna UPLC BEH C8 a 35 ºC (=210 nm). Transferida para o HPLC a corrida foi 
de 45 minutos, com 40 µL injetados em coluna XBridge BEH C8 XP (4,6 x 100 mm, 2,5 µm) a 
40 ºC e 1,4 mL min-1. A abordagem QbD multivariada permitiu o desenvolvimento de método 
eficiente e robusto no UHPLC, com mesma capacidade de pico e separação no HPLC

Agradecimentos: Á Waters Technologies do Brasil por disponibilizar seu Centro Analítico 
para a realização do desenvolvimento do método e ao CNPq pelo apoio financeiro (Projeto nº 
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Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV | 285

| D285 |
03 de Outubro (4a feira) 

Cromatogra�a Líquida: LC, HPLC, TLC, u-HPLC,...
(Fundamentos e aplicações)

INFLUÊNCIA DO GRAU DE TORRA NO TEOR DE 
CARBOIDRATOS EM CAFÉ ARABICA
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O sabor e o aroma característicos da bebida café são resultantes da combinação de muitos 
compostos formados por reações químicas, que ocorrem durante o processo de torrefação. A 
qualidade final da bebida está relacionada á composição dos grãos torrados e ao processamento 
pós-colheita da matéria prima. O grau de torra, afeta diretamente o sabor do café, definindo 
os vários compostos que são extraídos durante a formação de bebida, e está diretamente 
associado á coloração do grão torrado, em condições normais de grãos de boa qualidade. 
O acompanhamento da variação do teor de carboidratos, durante o processo de torrefação 
pode ser um bom indicativo das transformações químicas que ocorrem no grão, sendo que 
estes compostos constituem a maior fração da matriz de café. As análises foram realizadas 
empregando HPLC-HPAE-PAD com método ISO 11292. As amostras foram hidrolisadas em 
HCl 1,00 mol L-1 a 85 °C por 150 minutos. O sistema cromatográfico inerte consistiu de: 
bomba LC-10Ai na vazão de 1,0 mL min-1 de NaOH 1,4 mmol L-1 e 300,0 mmol L-1, injetor 
automático SIL 20 ACHT, pré-coluna e coluna CarboPac-PA1 a 28 oC, aplicando potencial pelo 
Autolab PGSTAT 30 na cela ED-50-Au de: + 0,20 V (400 ms); + 0,65 V (200 ms) e - 0,20 V 
(400 ms). O objetivo deste trabalho foi acompanhar as variações nos teores de carboidratos 
que ocorrem nos grãos de café arabica em função da torra, como indicativo da composição 
final da bebida. O acompanhamento do grau de torrefação foi feito de maneira visual, seguindo 
a experiência do torrefador. A cor foi considerada, de acordo com os valores mensurados no 
colorímetro Konica Minolta CR-410 Chroma Meter, como: clara (L: 33,35), média (L: 28,42) e 
escura (L: 24,04). O tratamento estatístico dos dados produziu modelos ajustados polinomiais 
(R2 = 0,999) em nível de 95 % de significância para cada carboidrato. Observou-se que os 
teores dos carboidratos diminuíram exponencialmente com intensidades variadas para: frutose, 
glicose, arabinose e galactose, da torra clara para a escura, enquanto houve aumento no teor 
de manose. O teor de xilose manteve-se praticamente constante, e não foi detectado manitol.
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TEOR DE CARBOIDRATOS EM CAFÉS SOLÚVEIS 
COMERCIALIZADOS NO BRASIL
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O Brasil é o 1º no ranking de produção e exportação de café, detentor de 33,57 % do mercado 
mundial, tendo exportado 80 mil toneladas de café solúvel em 2011, o equivalente a US$ 674,5 
milhões. O seu elevado valor comercial, o torna alvo de fraudes, exigindo controle, a fim de 
evitar prejuízos econômicos. A quantificação de carboidratos totais tem se mostrado eficiente 
na detecção de adulterações do café, especialmente para o café solúvel, já que é impossível 
visualizar á olho nu, misturas de substâncias de menor valor incorporadas. Empregando coluna 
de troca iônica catiônica com detecção no UV-VIS e derivatização pós-coluna, é possível fazer 
uma triagem quanto á adulteração. No entanto, o método mais utilizado, emprega cromatografia 
aniônica com detecção eletroquímica (ISO 11292). O objetivo deste trabalho foi determinar o 
teor de carboidratos em 20 amostras de café solúvel, comercializadas no Brasil para averiguar 
adulteração. As amostras foram hidrolisadas com HCl 1,00 mol L-1 a 85 °C por 150 minutos 
e injetadas no cromatógrafo HPLC-HPAE-PAD, consistindo de: injetor SIL 20 ACHT, bomba 
LC-10Ai na vazão de 1,0 mL min-1 do eluente NaOH 1,4 mmol L-1 e 300,0 mmol L-1 de fase 
móvel regeneradora da coluna CarboPac-PA1 a 28 oC, com aplicação de onda: + 0,20 V (400 
ms); + 0,65 V (200 ms) e - 0,20 V (400 ms), em cela ED-50-Au pelo Autolab PGSTAT 30. 
Os teores de carboidratos para ás 18 amostras de café solúvel, consideradas puras de acordo 
com os intervalos de referência da literatura, variaram em % (m/m): manitol de 0,00 a 0,20; 
arabinose de 1,66 a 2,96; galactose de 4,49 a 9,23; glicose de 0,57 a 1,50; xilose de 0,10 a 0,40 
e manose de 1,94 a 8,37. Dez por cento das amostras estavam adulteradas, apresentado teores 
superiores aos permitidos pela AFCASOLE de 0,3 % para o manitol, 2,1 % para a glicose e 0,4 
% para a xilose. Uma das amostras apresentou 2,10 % de glicose e 0,94 % de xilose. Na outra 
foram encontrados elevados teores de manitol (0,77 %), glicose (7,73 %) e xilose (2,24 %). 
Estes valores indicam adulterações com produtos á base de amido e cascas de café.

Agradecimentos: A professora Dra. Marta de Toledo Benassi pelas amostras. Á CAPES – 
Projeto nº 23 do Edital Rede Nanobiotec-Brasil 04/2008; ao CNPq e a Fundação Araucária 
pelo suporte financeiro e pelas bolsas conced
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SIMILARIDADE DE TEORES DE CARBOIDRATOS EM CAFÉ 
EMPREGANDO HPLC-UV-VIS COM REAÇÃO PÓS-COLUNA E 

NIR

Felipe Augusto Gorla, Diego Soares Domingues, Valderi Cristiano, Vinicius Ricardo 
Acquaro Jr, Suzana Lucy Nixdorf

A galactose e manose são dois dos principais carboidratos totais do café, em que seus 
teores elevados indicam a pureza da amostra. Diversos são os métodos para detecção desses 
carboidratos, dentre eles a cromatografia líquida com reação pós-coluna (HPLC-UV-VIS) 
e a detecção com pulso amperométrico (HPAEC-PAD). A espectroscopia do infravermelho 
próximo (NIR) vem ganhando espaço entre as técnicas mais utilizadas, por se tratar de um 
processo ágil, que praticamente dispensa preparo de amostras. Comparações entre técnicas 
podem ser efetuadas por testes estatísticos como o “t” de student pareado. Realizou-se a 
determinação dos carboidratos empregando-se HPLC-UV-VIS com reação pós-coluna com 
método validado para 14 amostras de café solúvel “spray dried”. Para isto, 0,20 g de amostra 
foram pesadas e hidrolisadas com 10,0 mL de HCl 0,6 mol L-1 em autoclave por 2 h a 121 
ºC. Em seguida, completou-se com 100,00 mL de água ultrapura, neutralizando com resina, e 
passando por Sep-Pak C18 e membrana 0,22 μm (GVWP 02500 – Millipore). No sistema de 
derivatização pós-coluna empregou-se 2 soluções - a 1ª contendo 1,250 g de (4–Aminobenzoil-
hidrazida-ABH) em 50,0 mL com 1,00 mL de HCl 37 %%, completando-se o volume com 
água ultrapura; e a 2ª com 4,80 g de NaOH e 0,730 g de NaCl, filtrada em 0,45 μm. O HPLC 
consistiu de 2 bombas Waters 515 com fase móvel eluente e pós-coluna; injetor automático 
Waters 717 Plus; pré-coluna SP 1010 P (Shodex); coluna Aminex HPX-87P (Biorad); tee; 
forno para coluna, e reator pós-coluna CRX 390 (Pickering). Na sequência, como método 
secundário, foi empregado o equipamento XDS Near-infrared modelo XM 1100 series (FOSS) 
com varredura espectral de 408 a 2492,8 nm, com tratamento efetuado pelo software WinISI 
II. Calculou-se o desvio entre os resultados de galactose e manose por HPLC e NIR. Os valores 
se concentraram entre 0,46-1,64 % (m/m) para galactose e 0,78-1,12 % (m/m) para manose, 
com tcalc=0,358 e tcalc=1,479, respectivamente. Com 13 graus de liberdade e 95 % de confiança, 
o ttabelado foi de 2,160, verificando-se que não há diferenças significativas entre as técnicas. 
Portanto, o NIR pode vir a ser empregado em análise de rotina em controle de qualidade, com 
precisão e exatidão similares ao HPLC, na determinação destes carboidratos após calibração. 

Agradecimentos: Á CAPES – Projeto nº 23 do Edital Rede Nanobiotec-Brasil 04/2008; ao 
CNPq e a Fundação Araucária pelo suporte financeiro e pelas bolsas concedidas.
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MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE CARBOIDRATOS SOLÚVEIS DO 
CAFÉ VERDE POR MICROONDAS E AGITAÇÃO ORBITAL

Cyntia Helena Gomes Alves Silva, Leonel Vinicius Constantino, Bárbara Sthéfani 
Caldas, Mirela Fulgencio Rabito, Suzana Lucy Nixdorf

Os carboidratos são os principais constituintes do café verde, torrado e solúvel, correspondendo 
a cerca de 50 % do seu peso seco. Glicose, frutose e sacarose são os carboidratos livres de 
baixo peso molecular mais abundante no endosperma dos cafés arabica e robusta. O presente 
trabalho propõe o estudo da extração em água de carboidratos solúveis de amostras de café 
verde, por técnicas de extração baseadas: na agitação mecânica, por agitador orbital do 
tipo shaker, com temperatura e velocidade de agitação, controladas; e no microondas (MAE) 
controlando tempo, temperatura e pressão no interior dos tubos. O objetivo foi determinar 
qual a melhor técnica para extração dos carboidratos solúveis, considerando o rendimento e 
a redução do uso de solventes orgânicos. Neste experimento foram determinados os teores 
de carboidratos solúveis em água, á partir de 400 mg de café verde moído em 20 mL de água 
ultrapura, submetidos à temperatura de 45 ºC durante 60 minutos. A separação de glicose, 
frutose e sacarose, foi feita em HPLC Class-VP com coluna CLC- NH2 (Shimadzu) a 30 ºC, 
injetando 20,0 µL de amostra eluída a 1,0 mL min-1 com acetonitrila: água (75:25, v/v). A 
quantificação dos açúcares via HPLC, foi feita simultaneamente a partir de 3 curvas analíticas 
dos padrões externos. Os resultados por microondas revelaram que não houve diferença 
significativa na precisão para extração de sacarose (CV= 6,77 %), frutose (CV= 4,76 %) 
e glicose (CV= 3,48 %), empregando o teste F a 5 %, exceto para sacarose, comparada á 
extração por agitação orbital a 200 rpm, para os mesmos açúcares com CV= 5,61 %, CV= 2,70 
% e CV= 2,97 %, respectivamente. As médias obtidas com desvios padrão dos três açúcares 
analisados, extraídos por microondas e agitação, foram para: sacarose (0,77/1,02 ± 0,05/0,06), 
frutose (0,08/0,07 ± 0,004/0,002) e glicose (0,12/0,10 ± 0,004/0,003) respectivamente. Apesar 
de ter extraído menos sacarose por MAE, os resultados mostram que as técnicas não diferem 
entre si. Levando em conta, a praticidade e o melhor controle das condições de extração, o 
microondas mostrou-se uma opção interessante para extração de açúcares livres de café verde 
utilizando água como extrator.

Agradecimentos: A FINEP, pelo equipamento de microondas do Laboratório LAPA 
multiusuário da UEL, ao CNPq e a Fundação Araucária pelo suporte financeiro.
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VALIDAÇÃO DE MÉTODO EMPREGANDO IMUNOAFINIDADE 
E HPLC- FLUORESCÊNCIA COM INCERTEZA ASSOCIADA 

NA DETERMINAÇÃO DE OCRATOXINA A EM GRÃO DE CAFÉ 
VERDE

Alexandre Lindolfo Modesto, Valderi Cristiano, Elis Daiane Pauli, Matheus Sampaio 
Goveia, Suzana Lucy Nixdorf

A ocratoxina A (OTA) é um metabólito secundário produzido por Aspergillus em grãos de 
café. Pelo dano causado á saúde humana, mesmo em nanogramas, as micotoxinas exigem para 
sua determinação, métodos eficientes e sensíveis. Neste trabalho, um método empregando 
coluna de imunoafinidade e HPLC-FL foi validado e a estimativa da incerteza associada 
aos resultados foi determinada para OTA em café verde. Para isto, foram pesadas 10,00 
g de amostra, adicionando-se 200 mL de 1 % (m/V) de bicarbonato de sódio. A OTA foi 
extraída em liquidificador em alta rotação por 5 minutos, onde 50 mL foram centrifugados 
a 4000 RPM e filtrados em microfibra (Whatman tipo GF/1 – 55 mm). Diluiu-se 20,0 mL 
desta em 20,0 mL de solução tampão PBS (OXOID BR 0014G, UK), passando em coluna 
de imunoensaio (Ocrhaprep® Rhône, UK) na vazão de 2-3 mL min-1. Lavou-se a coluna com 
20 mL de PBS e secou-se ao ar. A micotoxina foi eluída em 1,5 mL de MeOH: HAc 99:1 
(v/v) e 1,5 mL de água ultrapura (Milli-Q®), filtrados em membrana de 0,22 µm (Millipore 
GVWP 02500-Brasil). Uma alíquota de 100,0 L foi analisada e quantificada por HPLC-
FL. O sistema cromatográfico consistiu em HPLC (Waters, Milford, USA,) com detector de 
fluorescência (Waters 474) (excitação = 333 nm e emissão = 443 nm) empregando acetronitrila: 
metanol: água: ácido acético (33:33:33:1) (v/v/v/v) na vazão de 1,0 mL min-1. Foram injetados 
20,0 µL com Autosampler 717 da Waters, na coluna Nova-Pak C-18 (Waters, 150 mm x 3,9 
mm, 4,0 µm) mantida a 25 ºC. O método mostrou-se seletivo, específico e robusto, para o 
teor máximo de 5,0 μg kg-1permitido pela União Europeia, com limite de detecção de 0,227 
μg kg-1e o de quantificação de 0,783 μg kg-1. Foi linear com r2> 0,999, na faixa dinâmica de 
0,00 a 33,52 μg kg-1; repetitivo (CV = 0,06%); com precisão intermediária (CV = 2,85 %); 
e reprodutibilidade intra laboratorial (z-score de 0,17 a 1,40) e interlaboratorial (FAPAS-z-
score de 0,2 a 2,0). Foi exato, com recuperação média de 80,6, 83,7 e 100,55 % para 0,50, 
10,00 e 33,52 μg kg-1, respectivamente. A incerteza global estimada pela abordagem “bottom-
up” da Eurachem foi de 32,5%.

Agradecimentos: Á CAPES – Projeto nº 23 do Edital Rede Nanobiotec-Brasil 04/2008; ao 
CNPq e a Fundação Araucária pelo suporte financeiro e pelas bolsas concedidas.
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LIQUID CHROMATOGRAPHIC METHODS: AMPEROMETRIC 
AND ULTRAVIOLET-VISIBLE POST-COLUMN WITH 

DERIVATIZATION APPLIED FOR DETECT ROASTED AND 
GROUND COFFEE ADULTERATION

Diego Soares Domingues, Elis Daiane Pauli, Julia Estéfani Martins de Abreu, Francys 
Willian Massura, Valderi Cristiano, Maria Josefa Santos Yabe, Suzana Lucy Nixdorf

Coffee is one of the most consumed beverages in the world. Due to its commercial importance, 
the detection of impurities, sediments and foreign matters has been a constant concern in 
fraud verification, especially because it is difficult to percept adulterations with the naked eye 
in samples of roasted and ground coffee. In Brazil, the most common additions are roasted 
materials, such as husks, sticks, corn, wheat middlings, soybean, and more recently - acai 
seeds. HPAEC is a technique known as High Performance Anion Exchange Chromatography 
with Pulsed Amperometric Detection (PAD), enabling direct quantification of carbohydrates 
without derivatization, with excellent resolution, in a single run, showing good sensibility, 
and therefore, facilitating detection at low concentration levels. The second chromatography 
technique consists in the use of a cation-exchange column at high temperature, and it requires 
derivatization with the addition of a chromophore post-column reagent based on the fact 
that carbohydrates do not present conjugated  bonding, thus allowing the use of a UV-VIS 
detector – equipment that exists in most quality control laboratories. With the objective of 
verifying the correlation between the two systems, we used the analysis of main components 
for the mixtures of triticale and acai in different proportions in roasted and ground coffee 
samples. The performance of two distinct methods was evaluated with application to the same 
extracted samples using the internationally adopted procedure - ISO 11292. 

Agradecimentos: The authors are grateful to the IAPAR for providing the samples and to the 
CAPES, the CNPq, the FINEP, the Araucaria Foundation, and the PROPPG/UEL/ProDiCi for 
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UV-VISIBLE SPECTROPHOTOMETRY, RP-HPLC-UV-VIS, AND 
1D/2D-NMR SPECTROSCOPY COUPLED TO CHEMOMETRICS 

ANALYSIS OF MAIZE (ZEA MAYS, POACEAE) LANDRACES’ 
LEAF TISSUES – A METABOLIC PROFILE STUDY

Simone Kobe de Oliveira, Priscilla Maria Menel Lemos, Shirley Kuhnen, Bianca 
Coelho, Juliana Bernardi Ogliari, Paulo Fernando Dias, Rosendo Augusto Yunes, 

Marcelo Maraschin

Maize is a largely cultivated cereal and it has been planted in a wide range of environmental 
conditions, resulting in varieties that could tolerate different challenges. Scanning UV-vis and 
chemometrics analysis of apolar extracts of maize leaf could improve metabolic knowledge 
about landraces, helping their characterization and evaluation as sources of bioactive 
compounds. A model based on PCA calculation was performed considering the whole 
spectral data set (200-700 ηm) of absorbances and 79.4% of data variability was defined in 
that way. Some landraces grouped according to one principal component, e.g., varieties MP 
(PC1-), LP (PC2-), and RC (PC+), indicating similar chemical composition. Individuals of 
landraces MG, PR, and RX seemed to be more discrepant in their chemical composition, 
spreading in at least three quadrants of the PCA scores scatter plot. The analysis of the factorial 
contributions revealed that signals at 480-500 ηm, 520–650 ηm, and 680–690 ηm influenced 
more intensively the distribution along PC1 axis, as the 290-370 ηm absorbances seemed 
to be more associated to the distribution observed on the PC2 axis. PCA using 290-470ηm 
absorbances defined more variability of the data set in the first two principal components, 
with a grouping tendency for the landraces samples MP, LP, and RC. The MG, PR, and RX 
varieties showed again patterns of distribution indicating more dissimilarity among their 
samples. The loadings calculation indicated a leaf sample distribution more influenced by 
absorbances associated to phenolic compounds (290-360 ηm) in PC1 and a lesser influence of 
carotenoids, as well as superior amounts of that pigments in PR variety. By C18 RP-HPLC-
UV-vis (using MeOH:CH3CN (90:10, v/v) as mobile phase) and 1D/2D-NMR analysis we 
have detected lutein, zeaxanthin, β-carotene, and licopene as the major carotenoids in maize 
leaf samples. Similarly, the phenolic acids gallic, protocatechuic, and others, were also found. 
The efficiency of this strategy was verified, since it grouped individuals of the same landrace 
and revealed metabolic discrepancies among distinct landraces.
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EVOLUÇÃO DE VINHOS BRANCOS GOETHE DURANTE 
O TEMPO DE GUARDA EM GARRAFA SOB DIFERENTES 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Nayla E. Ferreira-Lima, Vívian Maria Burin, Marilde T. Bordignon-Luiz

Compostos fenólicos em vinhos brancos são os principais envolvidos nas reações de oxidação 
e escurecimento. Condições favoráveis de armazenamento (temperatura, luz e posição da 
garrafa) prolongam a estabilidade dos vinhos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a evolução 
de vinhos brancos da variedade Goethe, produzidos em Urussanga, Estado de Santa Catarina, 
Brasil, safra 2010 durante dez meses de guarda em garrafa sob duas condições distintas. A 
evolução dos vinhos foi avaliada durante 10 meses de armazenamento sob duas condições, na 
primeira condição as garrafas de vinhos permaneceram em temperatura ambiente, na posição 
vertical com exposição à luz, na segunda condição as garrafas foram mantidas em temperatura 
controlada de 15 °C, na posição horizontal e ao abrigo da luz. Os vinhos foram analisados 
quanto ao conteúdo de polifenóis totais (Folin-Ciocalteu), atividade antioxidante “in vitro” 
(ABTS) e índice de escurecimento utilizando espectrofotometria. A evolução dos compostos 
fenólicos individuais foi avaliada utilizando cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 
com detector DAD e coluna em fase reversa C18, como fase móvel utilizou-se água:ácido 
acético (98:2 v/v) (fase A) e água:ácido acético:acetonitrila (58:2:40 v/v) (fase B), a eluição 
foi realizada por gradiente linear durante 100 minutos com fluco de 1 mL/minuto. A atividade 
antioxidante e o conteúdo fenólico total aumentaram ao longo do armazenamento, e dentre os 
compostos quantificados, a quercetina foi o composto que apresentou maior correlação com 
a atividade antioxidante. As amostras armazenadas na primeira condição apresentaram maior 
degradação de compostos fenólicos individuais, principalmente catequina e ácido caftárico, e 
maior índice de escurecimento do que as amostras que permaneceram na segunda condição. 
Através da análise de componentes principais (ACP) foi possível separar as amostras de acordo 
com as duas condições de armazenamento, indicando que os fatores luz, temperatura e posição 
da garrafa afetam significativamente a composição química de vinhos brancos.

Palavras-chave: vinho branco, composição fenólica, tempo de guarda.
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PERFIL DE AMINOÁCIDOS DE MOSTOS DE VARIEDADES 
DE UVAS BRANCAS: CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

MULTIVARIADA

Vívian Maria Burin, Nayla E. Ferreira Lima, Trilícia M. Gomes, Vinícius Caliari, 
Marilde T. Bordignon-Luiz

Os aminoácidos são os principais componentes nitrogenados de mostos e vinhos, representam a 
principal fonte de nutrientes das leveduras durante a fermentação alcoólica. Sua concentração é 
influenciada por fatores vitícolas e enológicos. O objetivo deste trabalho foi determinar o perfil 
de aminoácidos do mosto de três variedades de uvas brancas provenientes de dois vinhedos do 
Estado de Santa Catarina, Brasil. Através de análise multivariada avaliar a influência do local de 
produção e da variedade de uva no teor de aminoácidos do mosto. Uvas brancas das variedades 
Sauvignon Blanc, Vermentino e Viogner, safra 2011, foram coletadas em dois vinhedos, Água 
Doce e Marari, do Estado de Santa Catarina. O perfil de aminoácido foi determinado através de 
cromatografia liquida de alta eficiência (HPLC-DAD). Para a identificação e quantificação dos 
aminoácidos foi realizada reação de derivatização com dietiletoximetilenomalonato, utilizando 
método de padronização interna. A separação dos analitos foi realizada em coluna C18, e a fase 
móvel foi tampão acetato (25 mM, pH 5,8) e acetonitrila:metanol (80:20 v/v). Observou-se 
diferença significativa entre o teor de aminoácidos de cada variedade de uva analisada. Através 
de Analise de Componentes Principais e Cluster, foi possível observar clara separação das 
amostras de uva de acordo com o local de cultivo. Análise de correlação demonstrou que as 
variedades cultivadas no vinhedo de Água Doce apresentaram alta correlação positiva (R>0,9, 
p<0,05) com asparagina, citrulina, treonina, arginina, ácido gama-amino burtírico, triptofano 
e metionina, enquanto estes não foram correlacionados significativamente com as amostras do 
outro vinhedo. Estes resultados indicam que o perfil de aminoácidos livres nas uvas pode ser 
utilizado como um marcador de origem geográfica.
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PERFIL CROMATOGRÁFICO DE AÇÚCARES EM MÉIS DE 
REGIÕES DE MINAS GERAIS

Mariem Rodrigues Ribeiro da Cunha, Esther Margarida Bastos, Luciana Rabelo 
Ferreira, Liliane Fernandes dos Santos, Maria de Fátima Gomides, Giancarlo Ubaldo 

Nappi 

O mel produzido por abelhas Apis mellifera, tem origem do néctar das flores, exsudatos de 
plantas ou de excreção de insetos sugadores, podendo ser floral ou extrafloral. O mel floral 
pode ser classificado em monofloral, aquele constituído do néctar de uma única espécie floral 
ou então quando há predominância de uma espécie e o polifloral, quando o mel se origina de 
mais de uma espécie floral. O mel extrafloral não se origina do néctar e sim dos exsudatos de 
plantas e restos de frutas. O mel é constituído por uma mistura complexa de açúcares, ácidos 
orgânicos, enzimas, vitaminas, acetilcolina, flavonoides, minerais e extensa variedade de 
compostos orgânicos que contribuem para cor, odor e sabor. Com o objetivo de caracterizar os 
méis, foram avaliados os perfis cromatográficos de 39 amostras coletadas em algumas regiões 
do Estado de Minas Gerais. A extração dos açúcares foi realizada com acetonitrila e as condições 
analíticas empregadas para a cromatografia foram: detector de índice refração, sistema 
isocrático de eluição: acetonitrila: metanol: água (80:5: 15); fluxo: 1,0mL/ min. e temperatura 
do forno de coluna e da célula: 40 ºC. A faixa de concentração da curva de calibração variou 
de 0,05 a 3,0mg/mL. A avaliação estatística dos dados evidenciou que as curvas seguem a 
normal, não há autocorrelação significativa entre os pontos, há homocedasticidade, a regressão 
foi significativa e não ocorreram desvios da linearidade, apresentando r2 de 0, 98518 a 0, 
99984. O limite de detecção e de quantificação do método (LDM e LQM) foi de 0,05mg/mL e 
0,15mg/mL, respectivamente. Os açúcares mais encontrados foram a frutose e glicose na faixa 
de 30,23 a 52,57g/100g e 27,45 a 48,53g/100g, respectivamente. Os teores de frutose variaram 
com o local de coleta, correspondendo a uma faixa de 40,10% a 52,57%, sendo mais elevados 
em cinco amostras do município de Janaúba e uma de Santo Antônio do Monte. Na maioria 
das amostras os teores de sacarose, de maltose, de rafinose e de melezitose foram menores 
que o LDM, valores acima desses variaram de 1,84 a 2,49mg/mL (sacarose), 0,2 a 1,23mg/L 
(maltose) e de 0,13 a 0,33 para melezitose. Para a erlose a concentração encontrada foi entre 
0,25 e 2,33g/100g. Os resultados de açúcares sugerem que as amostras avaliadas podem ser 
caracterizadas como méis de origem floral.
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QUANTIFICAÇÃO DE TOCOFERÓIS EM NOZES MACADÂMIA, 
EUROPEIA E PECAN.

Angela Claudia Rodrigues, Gisely L. Stroher, Gylles R. Stroher, Aloísio H. P. de Souza, 
Danielle Cristina da Silva, Valquíria de Moraes Silva, Janksyn Bertozzi, Aline K. 

Gohara, Makoto Matsushita, Nilson E. de Souza

 Os efeitos benéficos dos frutos oleaginosos são atribuídos ao conteúdo lipídico, aos componentes 
fitoquímicos e aos compostos antioxidantes, como os isômeros do tocoferol (vitamina E), que 
protegem o organismo dos radicais livres indesejáveis. Os objetivos deste estudo foi realizar 
a quantificação dos isômeros de tocoferol e o cálculo da atividade de vitamina E em nozes 
macadâmia, europeia e pecan. Foram obtidas três marcas de cada semente, e para cada marca, 
três lotes. Os tocoferóis foram extraídos e determinados em cromatógrafo a líquido de alta 
eficiência (Varian) utilizando-se a coluna C18 (microsorb, 250 mm × 4.6 mm, com partículas 
de 5 µm). A fase móvel utilizada foi metanol/diclorometano, na razão de 85:15 (v/v), e a vazão 
foi de 0,8 mL/min. Os tocoferóis foram quantificados utilizando o método do padrão externo. 
Foi determinado o somatório dos isômeros β-tocoferol e γ-tocoferol, pois a separação destes 
não foi possível. A atividade da vitamina E nas amostras foi representada multiplicando-se o 
valor encontrado para cada isômero, em miligramas, pelo fator equivalente em α-tocoferol, 
α-TE. Para o α-tocoferol, α-TE = mg x 1,0; para o (β+γ)-tocoferol, α-TE = mg x 0,25; e para 
o δ-tocoferol, α-TE = mg x 0,01. As nozes macadâmia apresentaram apenas α-tocoferol (0,93 
mg.100 g-1 de alimento). As nozes pecan e europeia apresentaram, respectivamente, 1,26 e 
0,96 mg.100 g-1 de alimento de α-tocoferol. As nozes pecan européia apresentaram δ-tocoferol 
e em baixas concentrações (< 0,60 mg.100 g-1 de alimento). Assim, a ordem decrescente de 
atividade de vitamina E nos frutos foi: nozes pecans > nozes europeia > nozes macadâmias.

Agradecimentos: Capes, CNPq, UEM, Grupo Cromalimentos, UTFPR
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EFEITO DA INTENSIDADE DE TOSTA DO CARVALHO NO 
PERFIL AROMÁTICO DE AGUARDENTE DE CANA MATURADA

Aline Marques Bortoletto, André Ricardo Alcarde

Após a produção da aguardente de cana, torna-se fundamental o envelhecimento em tonéis 
de madeira a fim de ampliar o perfil aromático e adquirir maior qualidade. O carvalho é 
tradicionalmente o mais indicado para a maturação de bebidas alcoólicas, sendo fornecedor 
de grande complexidade aromática. A tosta aplicada ao final da produção barril é capaz de 
modificar a estrutura das macromoléculas da madeira e influenciar nas propriedades dos 
compostos, aumentar a complexidade aromática e auxiliar na formação do buquê obtido 
após período de residência da bebida. Lascas de carvalho provenientes de florestas francesas 
(Allier, Vosges e Nièvre), tostadas em estufa nas intensidades light (180ºC por 5 minutos) e 
high (250ºC por 15 minutos) foram dispostas em interação com aguardente de cana (41%v/v) 
nas concentrações de 1g.L-1 e 4g.L-1, durante 15 dias, em sistema fechado e temperatura 
ambiente. A quantificação dos compostos: ácido gálico, furfural, 5-hidroximetilfurfural, ácido 
vanílico, vanilina, ácido siríngico, siringaldeído, sinapaldeído e coniferaldeído foi realizada 
por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) baseada em procedimentos descritos por 
Aquino et al. (2006). Para todas as madeiras, a concentração dos compostos aromáticos foi 
fortemente aumentada com a tosta high, com exceção do furfural e 5-hidroximetilfurfural. 
Nos experimentos com concentração 1g.L-1,Vosges se destacou por ter a maior proporção 
de compostos aumentados, sendo que o sinapaldeído aumentou 1.196% na tosta high. Na 
concentração 4g.L-1 a floresta de Nièvre em tosta high apresentou as maiores concentrações 
para os compostos, com exceção apenas do coniferaldeído. A média do aumento de todos os 
compostos foi de 180%. Observou-se que o perfil aromático foi mais influenciado pela tosta 
do que pela concentração de madeira utilizada.

AQUINO, F. W. B., RODRIGUES, S., NASCIMENTO, R. F. CASIMIRO, A. R. S. 
Simultaneous determination of aging markers in sugar cane spirits. Food Chemistry, v. 98, p. 
569-574, 2006. 
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A SIMPLE HPLC METHOD FOR ANALYZING ORGANIC ACIDS 
AND SUGARS FROM FERMENTATION BROTH

Davi da S. Ferreira, Tarciana M. Almeida, Rafael O. Luna, Priscila A. Calixto, Luciano 
C.S. Santos, Jorge A. López

Efforts to optimize biotechnological processes such as metabolites from fermentation broths 
are aimed at measuring the quantitatively time-dependent concentration profile of these 
compounds due to their impact yields during the course of fermentation processes. Ethanol, 
lactate, propionic and acetic acids are organic products present in fermentation broth that have 
applications in industry. Thus, rapid identification and quantification of products and substrate 
consumption are required in order to obtain control and the endpoint of a fermentation process. 
The aim of this study was to develop a fast and repeatable method for quantifying sugars and 
organic acids in fermentation broth by HPLC using a refractive index detector. Samples to be 
subjected to HPLC were filtered through a 0.22 µm Millipore filter and 20 μL was injected 
into an analytical column (ORH 801 ion-exchange resin-based in the form H+ column, 300 
x 6.5 mm) and maintained at 35ºC, and elution was carried out with 5mM H2SO4 at a flow 
rate of 0.5mL/min. The eluates were detected by a refractive index detector. Identification of 
the compound was accomplished by comparing the retention times of standard substances, 
using a calibration curve. This HPLC method was developed for simultaneously determining 
organic acid and sugars in fermentation broth. Several analyses were conducted on five 
specific concentrations and the complete separation of these substances was obtained within 
19 min. It was possible to simultaneously and quantitatively analyze glucose, sucrose and 
organic acids by HPLC combined with a refractive index detector with an observed linearity 
range of between 0.2 to 3 g/L for these organic compounds (R2 from 0.9741 to 0.9848). This 
method results in shorter analysis times for product (organic acids) evaluation and substrate 
consumption (sucrose and glucose) through a reproducible procedure for routine analytical 
measurements during fermentation processes, which can lead to a greater understanding of 
production process and productivity improvements.
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MARCADORES DE ENVELHECIMENTO EM CACHAÇAS 
MATURADAS EM TONÉIS DE CARVALHO

Aline Marques Bortoletto, André Ricardo Alcarde, Lethicia Suzigan Corniani

O objetivo do presente trabalho foi quantificar marcadores de envelhecimento em cachaças 
maturadas em tonéis de carvalho por 3 e 6 anos. O carvalho é tradicionalmente a madeira mais 
utilizada para o envelhecimento de bebidas alcoólicas, sendo fornecedora de grande complexidade 
aromática proveniente de compostos conhecidos como marcadores de envelhecimento. A 
maturação das bebidas destiladas em tonéis de madeira é uma etapa importante no processo 
de produção. A bebida recém-destilada apresenta características sensoriais agressivas e forte 
sabor alcoólico, que podem ser atenuadas pelo envelhecimento. O tempo de envelhecimento 
é capaz de modificar as características organolépticas da bebida, aumentar a complexidade 
aromática e auxiliar na formação do buquê obtido após período de residência em tonéis. 
A cachaça, produzida na Destilaria Piloto do Departamento de Agroindústria, Alimentos 
e Nutrição, da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, da Universidade de São 
Paulo, foi armazenada em tonel de carvalho (Quercus sp), com capacidade de 250 L, durante 
3 e 6 anos. Após os períodos, a bebida foi padronizada para 41% etanol (v/v) e analisou-se 
a concentração dos compostos ácido gálico, furfural, 5-hidroximetilfurfural, ácido vanílico, 
vanilina, ácido siríngico, siringaldeído, sinapaldeído e coniferaldeído, por cromatografia 
líquida de alta eficiência (HPLC) baseada em procedimentos descritos por Aquino et al. 
(2006). A concentração dos compostos analisados na cachaça que residiu seis anos nos tonéis 
foi superior à concentração destes compostos na cachaça que residiu três anos. Os compostos 
vanilina e coniferaldeído na cachaça 6 anos apresentaram aumento de aproximadamente 42% 
em relação à cachaça 3 anos. Por outro lado, o furfural e o 5-hidroximetilfurfural apresentaram 
decréscimo de 7,5% e 23%, respectivamente. O maior tempo de contato com a madeira 
ofereceu maior complexidade aromática, devido principalmente aos mecanismos de extração 
de compostos, mas também, pela degradação e oxidação dos compostos pré-existentes na 
bebida. AQUINO, F. W. B., RODRIGUES, S., NASCIMENTO, R. F. CASIMIRO, A. R. S. 
Simultaneous determination of aging markers in sugar cane spirits. Food Chemistry, v. 98, p. 
569-574, 2006. 
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO 
POR CLAE PARA QUANTIFICAÇÃO SIMULTÂNEA DE 

NARINGENINA E VERMELHO DE FENOL

Larissa Lachi Silva, adiniz@uem.br

Uma das técnicas aplicadas para se estudar o perfil farmacocinético de drogas é a perfusão 
intestinal em ratos, que exige uma etapa anterior, o desenvolvimento e a validação da 
metodologia que será utilizada na quantificação dos analitos pós-perfusão, que neste caso, 
trata-se do flavonoide naringenina e do vermelho de fenol, que é utilizado como marcador de 
entrada e saída de água do intestino, e é com esta finalidade que propusemos uma metodologia 
de análise simultânea. As análises foram feitas no cromatógrafo líquido Shimadzu SCL-10Avp 
(degasser DGU-14A; bomba LC-10ATvp; forno CTO-10Avp e injetor manual) acoplado ao 
detector de UV-vis SPD10AVvp, utilizando o software Class-VP. A fase móvel utilizada 
foi metanol:água (70:30 v/v), num fluxo isocrático de 1mL/min, a temperatura do forno foi 
36°C, o comprimento de onda utilizado foi 280nm, a coluna utilizada foi uma Waters Nova-
Pak® C18 4µm 3,9x150mm. A curva de calibração da naringenina abrangeu os pontos de 
2, 3, 5, 10, 25, 50, 75 e 100µg/mL e a de vermelho de fenol 0.5, 1, 1.5, 2, 5, 20, 40 e 50µg/
mL, o tempo de retenção do primeiro composto foi 1,65min e do segundo 0,95min. Cada 
ponto da curva foi injetado em triplicata e as análises repetidas em três dias diferentes, a 
fim de comprovar os parâmetros de repetibilidade e precisão intermediária. O guideline ICH 
Q2(R1) foi utilizado como referencial para as análises, e o método apresentou-se linear em 
todo o intervalo para ambos analitos (r = 0,998 para naringenina e r = 0,999 para o vermelho 
de fenol), a repetibilidade dos resultados foi observada em todas as análises, já a precisão 
intermediária não foi obtida para concentração de 2µg/mL de naringenina, uma fez que o 
limite de quantificação calculado para este componente no método é de aproximadamente 2,5 
µg/mL. Portanto a análise simultânea de naringenina e vermelho de fenol é possível, desde que 
a naringenina esteja numa concentração maior que 2,5 µg/mL e o vermelho de fenol acima de 
0,45 µg/mL.



300 | Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV

| D300 |
03 de Outubro (4a feira) 

Cromatogra�a Líquida: LC, HPLC, TLC, u-HPLC,...
(Fundamentos e aplicações)

IDENTIFICAÇÃO DE CAROTENOIDES EM POLPA DE GOAIBA 
MICROENCAPSULADA UTILIZANDO CROMATOGRAFIA 

LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA

Jéssica Chaves Rivas, Sidney Pacheco, Maria Helena Rocha-Leão, Lourdes Maria 
Correa Cabral 

O consumo de frutas vem aumentando com a busca de uma melhor qualidade através de 
alimentos nutritivos e práticos. O uso de microencapsulamento de frutas para a produção de 
bebidas em pó é uma excelente forma de obter um produto prático, saudável mantendo as 
compostos funcionais das frutas. A goiaba é uma fruta largamente produzida no Brasil e rica 
em carotenoides. O objetivo do trabalho foi identificar e quantificar a presença de carotenoides 
em polpa de goiaba in natura com a polpa de goiaba microencapsulada através de cromatografia 
líquida de alta eficiência (CLAE). As amostras foram maceradas com celite e acetona, 
centrifugadas e o sobrenadante particionado para éter de petróleo. A extração foi repetida 
até que a matriz não apresentasse a coloração característica de carotenoides. A absorvância 
do extrato etéreo a 450nm foi lida em espectrofotômetro para o cálculo de carotenoides 
totais. Para a obtenção do perfil cromatográfico e a quantificação dos carotenoides, a solução 
etérea foi evaporada até a secura e o resíduo ressuspendido com acetona. Para a análise 
cromatográfica utilizou-se um sistema cromatográfico modular Waters composto por bomba 
W600, degaseificador in-line, injetor automático 717plus e detector de arranjo de fotodiodos 
996. A separação foi em coluna YMCTM C30 Carotenoid (250 x 4,6mm x 3µm), a 33ºC, com 
eluição em modo gradiente de éter metil-terc-butilico em metanol, variando de 20 a 90% em 28 
minutos com fluxo de 0,8mL/min e volume de injeção de 15µL. Para a polpa in natura foram 
encontrados 193µg/g ST de carotenoides totais, 3,84µg/g ST de β-caroteno e 144,87µg/g ST 
de licopeno. Já para a polpa microencapsulada os teores foram 69,38µg/g ST de carotenoides 
totais, 2,08µg/g ST de β-caroteno e 63,80µg/g ST de licopeno. Conclui-se que o método de 
extração e leitura utilizado foi capaz de identificar e quantificar os carotenoides presentes 
na polpa de goiaba in natura e microencapsulada. Como os carotenóides são vulneráveis   ao 
tratamento térmico e processos oxidativos, a perda de carotenoides no microencapsulamento 
da polpa pode ser atribuída aos fatores do processo, tais como temperatura de entrada e 
saída, exposição à oxigênio e a luz e a proporção superfície/volume obtidas nas microesferas 
produzidas.

Agradecimentos: Os autores agradecem à Capes, pelo apoio financeiro.
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DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS EM 
CULTIVARES DE CEVADA POR HPLC-DAD E ESI-MS/MS

Fernanda Oliveira Lima, Aline Sobreira Bezerra, José Laerte Nörnberg, Carla Beatriz 
Grespan Bottoli, Leandro Machado de Carvalho

A cevada é um cereal de inverno que ocupa a quinta posição, em ordem de importância 
econômica, no mundo, onde o grão é utilizado na industrialização de bebidas (cerveja e 
destilados), na composição de farinhas ou flocos para panificação, na produção de medicamentos 
e na formulação de produtos dietéticos e de sucedâneos de café. No Brasil, a malteação é o 
principal uso econômico da cevada, já que o país produz apenas 30% da demanda da indústria 
cervejeira. O objetivo desse estudo foi identificar e quantificar compostos fenólicos presentes 
em cultivares brasileiras de cevada cultivadas nos municípios de Passo Fundo (PF) e Victor 
Graeff (VG), Rio Grande do Sul, Brasil, nos anos de 2008 a 2010 por HPLC-DAD e ESI-
MS/MS. Os extratos foram submetidos à hidrólise alcalina com NaOH (1M), elaborados em 
uma concentração de 12,5 % (m/v) com solução etanólica (80%). Foi utilizado o método 
cromatográfico de separação com eluição por gradiente, em coluna C18 (250 mm × 4,6 mm d.i., 
5 μm) e detecção no ultravioleta por arranjo de diodos (RP-HPLC-DAD). O volume de injeção 
foi de 20 μL, vazão de 0,8 a 1,0 mL/min e a fase móvel utilizada ácido fosfórico 0,1 % (m/v) 
(A) e acetonitrila (B). Todos os cromatogramas foram monitorados a 206 nm, 254 nm, 320 nm 
e 370 nm. A confirmação da presença dos antioxidantes insolúveis liberados após hidrólise nas 
amostras de cevada, foi realizada por ESI-MS/MS, vazão de 50 µL∙min-1, com elestrospray no 
modo negativo (ESI(-)-MS) e a otimização do cone (0 a 50 V) e da fragmentação foi realizada 
nas mesmas condições para padrões e amostras, utilizando tune automático e a análise de 
fragmentação pela média de colisão (0 a 50 eV).Foram detectados os ácidos fenólicos ferúlico 
e p-cumárico em todas as cultivares analisadas. Observou-se que o conteúdo médio de ácido 
ferúlico foi mais elevado no ano de 2010 e, de ácido p-cumárico em 2008. A cultivar BRS 225 
(PF/2010) apresentou maior quantidade de ácido ferúlico (320,37 ± 0,01 mg∙kg-1), enquanto 
que a BRS 195(PF/2008) apresentou maior quantidade de p-cumárico (829,33 ± 0,07 mg∙kg-1) 
em relação as demais. O métodos desenvolvidos e aplicados nesta análise, mostraram-se 
satisfatórios e confiáveis, podendo ser empregado para controle de qualidade de extratos à 
base de cevada. 

Agradecimentos: CNPq, CAPES e INCT-Bioanalítica
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VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA QUECHERS PARA ANÁLISE 
DE RESÍDUOS DE ENDECTOCIDAS EM IOGURTE

Regina P. Z. Furlani, Patrícia M. Nogueira, Fernanda M. L. Gomes, Monica C. R. 
Camargo, Silvia A. V. Tfouni

Eprinomectina, moxidectina, doramectina, ivermectina e abamectina são substâncias 
pertencentes à família das lactonas macrocíclicas e são amplamente utilizadas como 
medicamentos antiparasitários em gado. O termo endectocidas é utilizado para qualificar essas 
moléculas devido à ação contra endo e ectoparasitas. Embora a utilização dessas substâncias 
traga benefícios ao rebanho, o uso indiscriminado pode resultar na presença de resíduos 
nos animais tratados. A excreção dos endectocidas no leite e a estabilidade das mesmas em 
produtos derivados do leite têm sido relatadas na literatura e a população pode estar exposta 
a essas substâncias se as boas práticas veterinárias não forem seguidas. Neste contexto, é 
de suma importância o monitoramento desses medicamentos antiparasitários em produtos 
derivados de leite, a fim de garantir a qualidade e a segurança de alimentos. Este trabalho 
teve como objetivo a validação de uma metodologia multirresíduos para os 5 endectocidas 
comercializados no Brasil. Para o preparo de amostras foi utilizado o método QuEChERS, 
com extração em acetonitrila e partição líquido-líquido por adição de MgSO4 e NaCl, 
seguido de limpeza por extração em fase sólida dispersiva com MgSO4 e PSA. A separação 
e detecção foi por cromatografia a líquido de alta eficiência com detecção por fluorescência 
após derivatização com metilimidazol, anidrido trifluoroacético e ácido acético glacial. A 
validação do método empregado envolveu estudos de recuperação, realizados em iogurte 
orgânico, em níveis de endectocidas de 0,0025, 0,010 e 0,020 mg/kg, com valores médios 
obtidos variando entre 88 e 109% e coeficientes de variação menores que 14%. O método 
apresentou linearidade adequada e limites de detecção que variaram de 0,0012 a 0,0017 mg/
kg. O limite de quantificação foi estabelecido pelo menor nível de fortificação (0,0025 mg/
kg) onde se obteve exatidão adequada. O método QuEChERS se mostrou apropriado para 
análise multirresíduo de eprinomectina, doramectina, moxidectina, abamectina e ivermectina 
em iogurte reforçando a grande versatilidade da técnica, que tem sido amplamente utilizada, 
para análise de resíduos em diversas matrizes. 
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OTIMIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO PARA 
DETERMINAÇÃO SIMULTÂNEA DE OITO ANTIOXIDANTES 

SINTÉTICOS EM ÓLEOS E GORDURAS POR CROMATOGRAFIA 
LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE)

Joseane Cristina Bassani, Rafael André da Silva, Marlene Gomes Pereira, Rubia Mores, 
Pâmela Fagundes

Alimentos industrializados podem sofrer alterações de qualidade, como o processo de oxidação 
lipídica. Com a intenção de retardar ou mesmo inibir esse processo é comum a adição de 
antioxidantes sintéticos aos produtos industrializados, o que deve seguir a legislação vigente 
que define quais são os antioxidantes permitidos bem como seus limites máximos. Para 
garantir que a legislação seja cumprida, métodos de análise mais eficientes e rápidos têm sido 
estudados e desenvolvidos. Para este trabalho foram analisadas duas marcas comerciais de 
óleo de soja e banha, adquiridos em Chapecó, SC. Utilizaram-se os padrões dos antioxidantes, 
PG, OG, DG, BHA, BHT, TBHQ, LONOX 100 e NDGA. A extração dos antioxidantes foi 
feita baseando-se no método da AOAC (Association of Official Analytical Chemists) 983.15 
com alterações quanto a quantidade de reagentes utilizados e eliminação da etapa do uso 
de rotavapor. O método foi executado através do CLAE/UV com vazão de 1,2mL/min em 
eluição gradiente, resultando em uma corrida com separação eficiente dos picos finalizada 
aos 19 minutos. Através da regressão linear confirmou-se a existência de uma relação linear 
entre a resposta medida e a concentração do analito, obtendo-se coeficiente de correlação (r) 
superior a 0,9992 na faixa de 6 a 240mg/kg. O método otimizado mostrou-se preciso com 
valores para Coeficiente de Variação não superiores aos 5%. A análise da ANOVA demonstrou 
que não existe diferença estatística significativa com 95% de confiança entre as análises nas 
diferentes concentrações realizadas em dias diferentes e por analistas diferentes. Na análise de 
exatidão, o teste de recuperação mostrou-se dentro da faixa compreendida entre 60 e 115%, 
tanto para as amostras de óleo de soja quanto para as de banha. Nos tempos de retenção 
das substâncias de interesse não encontrou-se nenhum interferente que possa comprometer o 
desempenho do método. Os resultados obtidos para a análise de robustez mostraram que as 
pequenas variações testadas no método não influenciaram significativamente nos resultados 
com 5% de significância. Dessa forma, as alterações propostas geraram uma redução no tempo 
de análise e no custo da análise (uma vez que utiliza quantidade menor de reagentes) mantendo 
a precisão dos resultados. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO PARA ANÁLISE DE 
VITAMINAS HIDROSOLÚVEIS EM POLIVITAMÍNICOS COM O 

SISTEMA DE ULTRA PERFORMANCE ACQUITY UPLC H-CLASS

Tiago de Campos Lourenço, Fernando Campos Costa Rodrigues de Paula

As vitaminas são substâncias essenciais para a saúde e para o crescimento humano, por 
atuarem como coenzimas no catabolismo de alimentos para a produção de energia e em outras 
funções vitais para o organismo. Idealmente,estas substâncias devem ser adquiridas através 
da alimentação e problemas fisiológicos são atribuídos a organismos com défice vitamínico. 
A utilização de suplementos alimentares e polivitamínicos para suprir as necessidades diárias 
de vitaminas como, também, para retardar o aparecimento de doenças como hipertensão, 
obesidade, problemas cardiovasculares e até câncer, vem crescendo em popularidade entre 
os consumidores. As vitaminas podem ser classificadas em dois grupos principais, baseados 
na solubilidade, as vitaminas hidrosolúveis e as lipossolúveis. Devido a suas características 
fisico-químicas distintas, métodos para análise de vitaminas são comumente desenvolvidos 
em dois grupos, uma vez que obter tempos de análise e condições cromatográficas adequados 
para a separação das vitaminas é bastante desafiador. Para análise das vitaminas hidrosolúveis 
utilizando o HPLC, a cromatografia com pareamento iônico com colunas convencionais de 
fase reversa C18 (250 x 4,6mm; 5µm) vem sendo a abordagem mais utilizada, apesar da 
eficiência cromatográfica obtida, novas abordagens são necessárias, em virtude do longo tempo 
de análise e a falta de um método que contemple um maior número de vitaminas.Este trabalho 
teve como objetivo apresentar um método com tempo de análise menor do que 10 minutos, 
visando o controle das vitaminas hidrosolúveis presentes em polivitamínicos, a : tiamina, 
riboflavina, nicotinamida, pantenotano de cálcio, piridoxina e ácido fólico. Utilizou-se a 
cromatografia líquida de ultra performance (UPLCTM) configurada com uma coluna microbore 
Acquity BEH C18 (50x 2,1mm;1,7um) e detecção por arranjo de diodos (PDA, λ=210 nm), 
como fase móvel o pareante hexanosulfônico 5mM e metanol foram utilizados com eluição 
gradiente. O sistema de UPLC utilizado foi o Waters Acquity H-ClassTM que permite misturas 
quaternárias e extrai ao máximo a eficiência cromatográfica de colunas microbore sub 2um, 
devido ao baixo volume extra coluna.
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DETERMINAÇÃO DE AFLATOXINAS E ERGOSTEROL POR 
CROMATOGRAFIA EM FASE LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA 
PARA AVALIAR A AÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE ALECRIM 

(ROSMARINUS OFFICINALIS L) EM ASPERGILLUS FLAVUS L.

Cássia Yumie Kohiyama, Gustavo Henrique Oliveira da Rocha, Milene Mayumi 
Yamamoto Ribeiro, Milena Veronezi Silva, Caroline Tomoike, Simone Aparecida 
Galerani Mossini, Flavio Dias Ferreira, Erika Bando, Miguel Machinski Junior

Dentre as micotoxinas, as aflatoxinas, derivados da difurano cumarina, são consideradas 
responsáveis por lesões hepáticas de natureza cancerígena. Esse fato associado à restrição no 
uso de produtos sintéticos pela agricultura e indústria de alimentos favoreceu o crescimento 
no desenvolvimento da pesquisa científica na área de produtos naturais com propriedade 
antifúngica. O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação do óleo essencial de alecrim (Rosmarinus 
officinalis L.) na inibição da produção in vitro de aflatoxinas e ergosterol utilizando a CLAE. 
A cepa de A. flavus foi cultivada na presença (teste) e ausência (controle) do óleo essencial 
de alecrim na concentração de 1,0% em meio líquido Yeast Extract Sucrose (YES) durante 7 
dias a 25°C em estufa BOD. Foi realizada a extração das aflatoxinas com clorofórmio e para o 
ergosterol com n-hexano. Para análise das aflatoxinas B1 e B2, as amostras foram solubilizadas 
em metanol acrescido de solução de ácido trifluoroacético (derivação pré-coluna). As condições 
cromatográficas foram: água-metanol-acetonitrila (60:20:20,v/v/v) a um fluxo de 1,0 mL/min 
como fase móvel, o volume de injeção foi de 100 µL, coluna cromatográfica C18 (250 mm x 
4,6 mm, 5 µm) e comprimentos de onda de 440 nm para emissão e 366 nm para excitação. 
Para a quantificação do ergosterol foi utilizado a fase móvel metanol sob fluxo de 1,5 mL/min 
com detecção UV em 282 nm, volume de injeção de 100 µL e coluna cromatográfica C18 (150 
x 4,6 mm, 5 µm). O controle positivo apresentou uma concentração de 2480,81 µg/mL para 
ergosterol e o teste com 1% de óleo essencial de alecrim, 101,02 µg/mL, portanto uma redução 
de 95,9% da biomassa fúngica. Para as aflatoxinas B1 e B2, o controle positivo apresentou 
uma concentração de 136, 07 ng/ml e 33,70 ng/mL, respectivamente. Na presença do óleo 
essencial, a aflatoxina B1 diminuiu para 0,8 ng/mL, ou seja, uma inibição na produção desta 
toxina em 99,4% e para a aflatoxina B2 a inibição foi total. A partir dos resultados obtidos nesse 
trabalho conclui-se que o óleo essencial de alecrim apresentou um potencial para controlar 
o A. flavus e inibir a produção de aflatoxinas e que a análise de aflatoxinas e ergosterol por 
CLAE mostrou-se bons biomarcadores.

Agradecimentos: Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
CNPq (Processo Nº 480944/2010-5) pelo apoio financeiro.
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DETERMINAÇÃO DO β-CAROTENO EM CENOURAS 
BABY CULTIVADAS ORGANICAMENTE NO VALE DO SÃO 

FRANCISCO POR CLAE

Silvana Martins, Luiz Cláudio Correa, Paula Tereza Souza E Silva, Rita De Cássia 
Rodrigues De Souza

Os carotenóides são pigmentos naturais presentes em várias frutas e vegetais, sendo a cenoura 
a principal fonte de α e β-caroteno. Esse trabalho teve como objetivo validar uma metodologia 
para determinação de β - caroteno em cenouras baby proveniente de produção orgânica no Vale 
de são Francisco. O β-caroteno foi extraído em 5g de cenouras baby com 20 mL de acetado de 
etila e homogeneizado por 5 minutos em Ultra Turrax a 18000rpm. O extrato foi lavado cinco 
vezes com 20 mL de acetato de etila até perder toda a pigmentação. Em seguida, o extrato 
foi levado para um evaporador rotativo até secura e resuspendido em 10mL da fase móvel 
(metanol: acetato de etila: acetonitrila /80:10:10, v:v:v). A quantificação do β-caroteno foi 
realizada por análise cromatográfica em CLAE modelo Alliance e2695 da Waters acoplado a 
um detector de arranjo de diodos. As amostras foram injetadas automaticamente. As condições 
cromatográficas foram: coluna cromatográfica C18 (2) 100R Luna 150mm x 4,60 mm, 3 μm 
da marca Phenomenex, razão de fluxo de 1,20mL/min com um volume de injeção de 10 uL e 
a temperatura do forno foi de 40ºC. A detecção foi feita no comprimento de onda de 450 nm 
e a concentração final foi expressa em mg por 100mg de massa fresca (MF). Para validação 
da metodologia, os parâmetros avaliados foram exatidão, linearidade, recuperação e limites de 
detecção e de quantificação. Como resultado obteve-se limite de quantificação (0.181mg/100g 
MF) e limite de detecção (0.060mg/100g MF) para uma faixa linear de 1,25 a 20,00 mg/100g 
MF. A recuperação variou de 84 a 118% dentro do limite aceitável. A exatidão do método foi 
de 99,09%. Em aproximadamente 80 amostras de cenouras baby o teor de b-caroteno foi de 
3,7mg/100g MF. O método pode ser aplicado para determinação de β-caroteno em diversas 
variedades de cenouras.
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VALIDAÇÃO DE UM MÉTODO POR CLAE-DAD EM FASE 
NORMAL PARA QUANTIFICAÇÃO DE TOCOFERÓIS EM 

AMOSTRAS DE DESTILADO DA DESODORIZAÇÃO DO ÓLEO 
DE SOJA.

Carlos Francisco Pedroso, Fábio Rogério Scrico, Liceres Correa de Miranda, Fernanda 
Santana Ferreira Smolarek, Paula Fernandes de Siqueira

A vitamina E, um antioxidante natural importante nos alimentos, ocorre como oito compostos: 
α, β, γ-e δ-tocoferol e seus tocotrienóis correspondentes, chamados de tocóis. Todos os tocóis 
apresentam atividade antioxidante, porém a forma mais ativa é α-tocoferol. Na literatura 
existe uma série de métodos descritos para quantificação desses tocóis, tanto em fase reversa 
quanto em fase normal. Os métodos em fase reversa na sua maioria não conseguem resolver 
β e γ-tocoferol e β e γ-tocotrienol. Pelo fato de matrizes vegetais apresentarem a maioria 
das formas de tocoferol e tocotrienol, recomenda-se a escolha do método em fase normal. 
Foram avaliadas as diferentes fases móveis propostas pela literatura em diferentes colunas 
de fase normal. Após escolha da melhor combinação de coluna e fase móvel, o método 
foi otimizado para validação. O método não apresentou interferência da matriz para separação 
e quantificação dos tocóis. A linearidade dos tocoferóis (alfa, beta, gama e delta) foi avaliada 
através de teste de fugitivos de Grubbs e teste de resíduo de Jacknife. A homocedasticidade 
da variância dos resíduos foi avaliada pelo teste de Levene. Posteriormente, foi realizada a 
regressão linear e os coeficientes de correlação dos analitos encontrados foram acima de 0.99. 
Foi calculada também a incerteza da curva de calibração. A faixa linear foi avaliada de 50 a 
150% da concentração de trabalho. A repetibilidade e precisão intermediária foram avaliadas 
em 3 níveis de concentração com valores de DPR abaixo de 3% e os limites de repetibilidade 
e reprodutibilidade foram calculados. Os valores de recuperação variaram de 94 a 102%, para 
os tocoferóis individuais e para tocoferóis totais a variação da recuperação foi de 99 a 101%. O 
método apresentou-se robusto em relação a fluxo, temperatura e porcentagem de modificador 
orgânico. Os resultados de 3 lotes de destilado da desodorização do óleo de soja foram 
analisados com o método validado e comparados com outros 3 laboratórios externos, essa 
comparação foi realizada através do Score Z, comprovando que o método proposto apresenta-
se adequado à quantificação de tocoferóis.

 



308 | Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV

| D308 |
03 de Outubro (4a feira) 

Cromatogra�a Líquida: LC, HPLC, TLC, u-HPLC,...
(Fundamentos e aplicações)

VALIDAÇÃO DE UM MÉTODO POR CLAE-ELSD EM FASE 
NORMAL PARA QUANTIFICAÇÃO DE FOSFOLIPÍDIOS PE, PA, 

PC, PI, PG, PS EM LECITINA DE SOJA.

Carlos Francisco Pedroso, Fábio Rogério Scrico, João Cleverson Gasparetto, Fernanda 
Santana Ferreira Smolarek, Liceres Correa de Miranda, Paula Fernandes de Siqueira

A lecitina de soja é muito utilizada como emulsificante em produtos alimentícios industrializados, 
cerca de 40 a 50 % de sua massa é constituída de fosfolipídios totais. Os fosfolípidos são 
moléculas anfipáticas, constituídas por uma molécula de glicerol, duas (ou uma) cadeias 
de ácidos graxos (uma saturada e uma insaturada), um grupo fosfato e uma molécula polar 
ligada a ele. A quantificação dos fosfolipídios na lecitina de soja é de fundamental importância 
para garantir a qualidade dos produtos alimentícios. A maioria dos métodos encontrados na 
literatura apresenta problemas de baixa resolução entre os fosfolipídios e pouca sensibilidade 
para análises por UV. No presente método desenvolvido por CLAE-ELSD foram avaliados 
diferentes colunas e fases móveis. Após otimização de fluxo, temperatura da coluna e paramêtros 
de ELSD o método foi validado. A seletividade foi avaliada por comparação dos valores de 
inclinação da curva de calibração dos padrões e com adição de padrão. A linearidade dos 
fosfolipidios (Fosfatidiletanolamina, Ácido Fosfatídico, Fosfatidilglicerina, Fosfatidilinositol, 
Fosfatidilcolina, Fosfatidilserina) foi avaliada através da regressão linear e coeficientes de 
correlação todos acima 0.99. A repetibilidade e precisão intermediária foram avaliados em 3 
níveis de concentração com valores de DPR abaixo de 5 %. Os valores de recuperação variaram 
de 95 a 106%. O método apresentou-se robusto em relação a fluxo, temperatura e porcentagem 
de modificador orgânico na fase móvel. Os resultados de 3 lotes de lecitina analisados com o 
método validado foram comparados com um laboratório externo, comprovando que o método 
proposto apresenta-se adequado à quantificação de fosfolipídios em lecitina.
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ESTUDO DE METODOLOGIA PARA COMPARAÇÃO DOS 
PRODUTOS DERIVADOS DE TABACO ATRAVÉS DOS 

AÇÚCARES PREDOMINANTES

Simone C. Chiapetta, Joana Paula M. Carletto, Anníbal Duarte Pereira Netto 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), cerca de 600 aditivos são usados 
na fabricação de cigarros constituindo 10% de sua massa.

O processo de fabricação de cigarros no Brasil envolve uma combinação de folhas de tabaco 
que tem características organolépticas variáveis entre amargo à adocicado, sendo necessária 
a adição de açúcar para que o produto seja atraente. Diante do artifício de mascarar o sabor 
e conseguir mais adeptos, a postura da indústria do fumo está sendo avaliada pelo órgão 
regulamentador, Anvisa. No presente trabalho foi desenvolvido método de análise simultânea 
de açúcares por cromatografia à liquido de ultra eficiência (UPLC) e detecção por espalhamento 
de luz visando comparar amostras de tabaco e seus derivados através do perfil dos açúcares 
prioritários. A metodologia consistiu na extração dos açúcares em amostras cigarro, charuto, 
mistura para fumo de cachimbo e narguilé em meio aquoso. Foi utilizado o banho de ultrassom, 
seguido de filtração, diluição e injeção de 2µl da amostra no UPLC Waters com detector de 
espalhamento de luz, utilizando gradiente de eluição (Acetonitrila: Água) e coluna Acquity 
UPLC BEH Amide (50 mm x 2.1mm x 1.7 μm). O estudo realizado comprovou não ser 
necessária a moagem do tabaco para determinação de açúcares que podem ser extraídos sob a 
forma em que o mesmo se encontra. O tempo de sonificação, repouso e padrão interno foram 
estudados e a metodologia otimizada apresentou simplicidade no preparo da amostra, com 
tempo de análise de 16 minutos e capacidade de quantificar simultaneamente xilose, frutose, 
glicose, sacarose, maltose em matriz complexa, tabaco. 
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PRELIMINARY STUDY FOR DETERMINATION OF FLAVONOIDS 
IN EXTRACTS OF PLANTS FROM NORTHEAST OF BRAZIL

Leandro Vinícius Fernandes de Morais, Gabriel Araújo da Silva, Lílian Grace da Silva 
Solon, Themístocles da Silva Negreiros Neto, Maria das Graças Almeida

A development and validation assay methods is an important part of the quality control of 
natural products, and such assays are required by Brazilian health authorities for registration 
of phytomedicines. The aim of this work was describe the initial development and validation 
of a fast chromatographic method for determination of polyphenolic compounds in crude 
extract of plants from Northeast of Brazil. A reversed-phase mode in a C18 column (100 
x 4.6 mm id, particle size 2.6 µm) and UV absorption spectroscopy was used. The elution 
gradient was generated from 0.1% formic acid aqueous solution and acetonitrile as an organic 
modifier. Experimental conditions including pH, percentage of organic modifier and elution 
gradient profile have been thoroughly optimized. Linearity ranges, precisions, detection limits 
and stability have been established under selected experimental conditions using synthetic 
standards and extract solutions of Spondias sp., after clean up with n-Hexane in Sohxlet during 
6 hours. The use of an analytical column packed with 2.6 µm particles has contributed to 
achieve an efficient separation of nine analytes in less than 20 min. The use of the experimental 
design and the multicriteria approach has facilitated the optimization of the separation to reach 
the best compromise among resolution of close peaks and analysis time in a limited number 
of assays. The method can be applied to determine gallic acid, chlorogenic acid, catechin, 
epigalocatechin, rutin, hiperin, quercetin, apigenin and kaempferol in crude extracts of plants 
(Spondias sp.), according to Brazilian legislation (RE 899); this seems to be a significant 
advantage comparing to other methods described in the literature for similar analyses. 
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EFICIÊNCIA NA SEPARAÇÃO DE AFLATOXINAS UTILIZANDO 
CROMATOGRAFIA LÍQUIDA ACOPLADA A DETECTOR DE 

FLUORESCÊNCIA E CROMATOGRAFIA LÍQUIDA ACOPLADA A 
DETECTOR DE MASSAS

Helen Cristina Dos Santos Hackbart, Muriele Mateus Do Pinho, Michele Moraes De 
Souza, Priscila Scaglioni, Sergiane Caldas, Ednei Gilberto Primel, Eliana Badiale-

Furlong

Neste estudo foi estabelecido o procedimento para separar cromatograficamente as aflatoxinas 
B1, B2, G1, G2 e M1 em cromatografo líquido de alta eficiência acoplado ao detector de 
fluorescência (CLAE-FL) e cromatografo líquido de alta eficiência acoplado ao detector de 
massa (CLAE-IEN-EM/EM), visando aplicar nas condições a determinação das toxinas em 
farelo de arroz fermentado. Como resposta para o melhor procedimento cromatográfico foi 
utilizado a melhor condição do fator de separação () cujo valor fosse preferencialmente 
maior que 1,2 e o fator de resolução (k) cujo valor fosse preferencialmente entre 2 e 8. Foram 
avaliadas misturas dos solventes água, metanol, acetonitrila e vazão da fase móvel, numa fase 
estacionária C18 coluna Nucleosil 3µm (100mm  4,6mm). Para o procedimento cromatográfico 
utilizando o detector de fluorescência a melhor condição foi a que utilizou a proporção da fase 
móvel de água ultra pura acidificada com ácido acético (99:1): acetonitrila: metanol (60:8:32 
v/v/v), vazão de 0,4 mL/min isocrática, temperatura da coluna de 45ºC e tempo de corrida de 
25 min, cujo o fator de separação ficou entre 1,5 e 3,5 e fator de resolução ficou entre 1,5 e 
4,0 para todas as aflatoxinas estudadas. Usando o cromatografo líquido acoplado ao detector 
de massas e a mesma fase estacionária a melhor condição foi com a vazão de 1 mL/min em 
gradiente sendo a fase móvel água purificada e acetonitrila, ambos solventes acidificado com 
ácido acético cujo gradiente utilizado foi com a adição crescente de acetonitrila iniciando com 
0 min - 12%; 3 min - 45%; 3,8 min - 100% em seguida a diminuição da acetonitrila com 4,3 
min - 12% e 10 min - 12%. Os limites de detecção e quantificação do instrumento (CLAE-
IEN-EM/EM) foram de 0,1 e 0,5 ng/mL para todas as micotoxinas respectivamente. O método 
aplicado ao farelo de arroz de onde as micotoxinas foram extraídas propiciou recuperações 
médias de 80% sem que interferentes afetassem os fatores de separação e resolução.
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IDENTIFICAÇÃO SELETIVA E QUANTIFICAÇÃO DE SACARINA 
PARA A DETECÇÃO DE FRAUDES EM BEBIDAS NÃO 

ALCOÓLICAS COM DETECÇÃO POR FLUORESCÊNCIA

Sergio N. F. Bruno, Carlos R. Cardoso, Ademário I. da Silva Junior, Márcia Mosca A. 
Maciel

Os métodos mais comuns para identificação e quantificação de sacarina em bebidas não-
alcoólicas usam cromatografia líquida de alta eficiência com detector de ultravioleta. A grande 
variedade de picos interferentes nas faixas de ultravioleta que são usadas, no entanto, resultam 
numa seletividade inadequada para identificar e quantificar a sacarina nas diversas matrizes 
de bebidas que contêm este analito, como mostra este trabalho. Consequentemente, um 
novo método para identificação e determinação de sacarina com detecção por fluorescência 
foi desenvolvido. Neste método, a excitação é realizada em 250 nm e a emissão com maior 
sensibilidade ocorre em 440 nm, o que confere seletividade em todas as matrizes, sem requerer 
mudanças na fase móvel ou em qualquer outro parâmetro definido pelo método. A presença 
de sacarina pode ser confirmada pelo grau de coincidência de picos com mesmo espectro de 
emissão em padrões e amostras e pela razão entre as áreas obtidas de dois comprimentos de 
onda de emissão. A adição deste edulcorante em bebidas não-dietéticas tem se constituído 
na fraude mais comum nos últimos 3 anos neste tipo de produto. Os métodos mais comuns 
para identificação e quantificação de sacarina em bebidas não-alcoólicas usam cromatografia 
líquida de alta eficiência com detector de ultravioleta. A grande variedade de picos interferentes 
nas faixas de ultravioleta que são usadas, no entanto, resultam numa seletividade inadequada 
para identificar e quantificar a sacarina nas diversas matrizes de bebidas que contêm este 
analito, como mostra este trabalho. Consequentemente, um novo método para identificação 
e determinação de sacarina com detecção por fluorescência foi desenvolvido. Neste método, 
a excitação é realizada em 250 nm e a emissão com maior sensibilidade ocorre em 440 nm, o 
que confere seletividade em todas as matrizes, sem requerer mudanças na fase móvel ou em 
qualquer outro parâmetro definido pelo método. A presença de sacarina pode ser confirmada 
pelo grau de coincidência de picos com mesmo espectro de emissão em padrões e amostras 
e pela razão entre as áreas obtidas de dois comprimentos de onda de emissão. A adição deste 
edulcorante em bebidas não-dietéticas tem se constituído na fraude mais comum nos últimos 
3 anos neste tipo de produto.
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STILBENES IN GRAPE CANE: DETERMINATION BY HPLC-
DAD-MS/MS AND LEVELS IN VINES FROM SOUTH CHILE

Carola Vergara, Claudia Mardones, Tamara Gorena, Vania Sáez, Erika Herlitz, Peter 
Winterhalter, Dietrich von Baer 

The increasing evidence of health benefits of trans-resveratrol (RSV) triggered in the last two 
decades the intrest in studying the levels of stilbenes in grapes, must and wine. However, less 
attention has been paid regarding their presence in viticultural residues, such as grape canes, the 
lignocellulosic residue generated during the annual pruning of grapevines. The present work 
is a systematic study of stilbene levels in different grape varieties, to evaluate their potential 
as an alternative source of bioactive grape stilbenes. Special emphasis is made on sample 
storage conditions between sampling and analysis. Cane samples were collected in vineyards 
of the Itata and Bío-Bío valley in South Chile during the pruning season. 2 g of grinded cane 
were extracted with an ethanol:water mixture 80:20 (v/v) using an ultrasonic bar. After solvent 
evaporation under light protection, reconstituted extracts were analyzed by HPLC-DAD-MS/
MS. In all samples, the predominant stilbene is RSV, followed by ε-viniferin and piceatannol. 
During the studied seasons (2009 to 2011), in Pinot Noir canes up to 5990 ± 172 mg kg-1 of 
RSV and up to 6915 ± 175 mg kg-1 of total stilbenes were detected. However, the highest 
concentration of total stilbenes observed was in Gewürztraminer canes with 7857 ± 498 mg 
kg-1. In frozen or grinded Petit Verdot canes the stilbene concentration during the 4-months 
period did not present a significant variation. In the intact (non-grinded) samples, stilbene 
levels increased 8-fold for canes kept at room temperature (RT) and almost 10-fold for canes 
left exposed to environment. In Pinot Noir samples, only the whole canes kept at RT presented 
a significant rise (4-fold) in the RSV level after 2 months of storage. In canes left exposed to 
environment only a double increase in the stilbene concentration within this two months was 
observed. From these results, it could be advisable to delay the stilbene extraction and keep the 
samples stored in order to improve the extraction yield of grape canes. Although it seems to be 
dependent on variety, the sample storage could be set between 2 or 3 months.

Acknowledgements: To FONDECYT 1110767 for financial support of and to participating 
winegrowers for providing research material.
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DETERMINACION DE ALCALOIDES EN FRUTOS DEL GÉNERO 
BERBERIS NATIVAS DEL SUR DE CHILE MEDIANTE HPLC Y 

HPTLC

Constanza Sabando, María Antonieta Ruiz, Dietrich von Baer, Mario Vega, Gisela Ríos, 
Claudia Mardones 

Calafate (Berberis microphylla G. Forst) es una planta nativa del sur de Chile y Argentina, 
que produce frutos pequeños comestibles que contienen muy altas concentraciones de 
antocianos y otros compuestos fenólicos de interés para la salud humana. Se ha descrito que 
algunas especies de la familia Berberidaceae presentan alcaloides en sus raíces y follaje. Los 
alcaloides son compuestos nitrogenados producto del metabolismo secundario de plantas. Son 
abundantes, diversos ya sea en términos estructurales como en las rutas biometabólicas que los 
originan, además de los efectos biológicos que producen en los seres vivos. Ciertas especies 
del género Berberis se caracterizan por contener berberina, un alcaloide isoquinolínico 
que posee un amplio espectro de aplicaciones clínicas como efecto hipoglicemiante, 
hepatoprotector y antibacteriano, entre otros. Dichos compuestos no han sido estudiados los 
frutos de Berberis nativos del sur de Chile hasta ahora. Por ello, el principal objetivo de este 
trabajo es determinar berberina en frutos de plantas del género Berberis que crecen en el 
sur de Chile: B. microphylla (Calafate), B.ilicifolia (Michay) y B.empetrifolia (Calafatillo) y 
además en la especie introducida B.vulgaris (Agracejo). Para ello se desarrollaron 2 métodos 
cromatográficos: uno usando HPLC en fase inversa con detector de fluorescencia (longitud 
de onda de excitación y emisión de 350 nm y 530 nm respectivamente), y como fase móvil 
acetonitrilo: 0,1% de acido fórmico y otro mediante HPTLC usando como fase estacionaria 
placas de Sílice-gel 60 F254 y como fase móvil n-propanol/ác.fórmico/agua (90:1:9) con 
detección UV a 254 nm y fluorescencia a 366 nm. Los resultados preliminares muestran que el 
rango de concentración en que se encuentra berberina en las muestras estudiadas (n=30) varía 
entre 0,1- 4,3 mg berberina/100 g materia fresca, demostrando que calafate y otros Berberis del 
sur de Chile son frutos interesantes desde el punto de vista nutracéutico. 

Agradecimentos: Proyecto Fondecyt 1100944, Conicyt, Chile.
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HPLC-DAD-MS/MS OF ANTHOCYANINS IN NATIVE BERRIES 
FROM CHILEAN PATAGONIA

Antonieta Ruiz, Dietrich von Baer, Carola Vergara, María Antonieta Hitschfeld, Natalia 
Ortega Isidro Hermosín, Claudia Mardones1

Chilean Patagonia is one of the most beautiful natural scenarios, with a great diversity of 
habitats and vascular plants, including different berry fruits, some of which are consumed. 
There is no scientific information about polyphenol profiles of most of these fruits, neither 
about their potential as functional food. The main aim of this work was to study the HPLC-
DAD-MS/MS anthocyanin profiles and the anthocyanin content of fruits of Gaultheria 
antartica (mutilla), Gaultheria mucronata (chaura), Myrteola nummularia(sarapito), Rubus 
geoides (frutilla silvestre), Ribes magallanicus (parra silvestre), Ribes 
cuculatum (parrillita), Berberis microphylla (calafate), Berberis darwinii (michay) and Berberis 
empetrifolia (calafatillo). The identification was based on retention times, UV and MS/MS 
spectra. Total anthocyanin concentration was obtained by HPLC-DAD and the antioxidant 
capacity of the crude extracts was estimated by TEAC (as Trolox equivalent). Results are 
expressed as (micromol/g) fresh weight. Species differed in their berry anthocyanin profiles, 
being cyanidin and delphinidin derivates the most abundant. Cyanidin-3-glucoside and 
cyanidin-3-rutinoside predominate in parrillita and parra silvestre, being both light purple 
berries. Cyanidin-pentoside and other cyanidin and delphinidin derivates were the most 
abundant in chaura, a pale pink fruit. In frutilla silvestre, a reddish polydrupe fruit, cyanidin-
sambubioside together with other cyanidin-derivates were the most abundant and also 
pelargonidin-sambubioside was detected. Sarapito contained only the 3-glucosides of cyanidin 
and delphinidin, while mutilla, besides of these, also presented 3-pentoside derivates of these 
two anthocyanidins. Calafate shows highest concentration of total antocyanins (28.82±5.10 
umol/g FW), followed calafatillo (18,57±2.66 umol/g FW, michay (13.07±0.11 umol/g FW), 
parrillita (13.76 umol/g FW), parra silvestre (5.08 umol/g FW) and chaura (1.23 umol/g FW). 
Frutilla silvestre, mutilla and sarapito contained only low anthocyanin concentrations. High 
antioxidant activity was observed for calafate (68±11 umol/g), parra silvestre (64 umol/g) and 
parrillita (55±23 umol/g). 
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ANALYSIS OF HYDROXYCINNAMIC ACIDS DERIVATIVES IN 
CALAFATE (BERBERIS MICROPHYLLA G. FORST) BERRIES BY 
LIQUID CHROMATOGRAPHY WITH PHOTODIODE ARRAY AND 

MASS SPECTROMETRY DETECTION

Antonieta Ruiz, Carola Vergara, Isidro Hermosín-Gutiérrez, Dietrich von Baer, Patricio 
Hinrichsen, Roberto Rodriguez, Claudia Mardones 

Calafate (Berberis microphylla G. Forst) is a Patagonian barberry very rich in anthocyanins and 
one of the fruits with the highest levels of these polyphenols. Other phenolic compounds have 
also been described in calafate berries. However, up to our knowledge, there is no available 
information on hydroxycinnamic acids derivatives. The complexity of hydroxycinnamic acids 
determination in calafate berries, due to their structure similarities and the interference of 
high anthocyanin concentration is addressed by means of solid liquid extraction, followed 
by solid phase extraction clean-up on MCX columns and HPLC-DAD-ESI-MS/MS. Twenty 
hydroxycinnamic acids from calafate fruits were identified and quantified. 3-caffeoylquinic 
acid was the main compound found in all the studied samples. Other 13 hydroxycinnamoyl 
quinic acids and 6 caffeic acid esters with aldaric acid derivatives assigned as glucaric acid 
were also identified. The later was previously described only in tomatoes, orange peel, and 
some medicinal herbs. Moreover, the glucaric-based hydroxycinnamic acid derivatives 
accounted for almost the half of total content of this kind of phenolic compounds. The total 
concentration of hydroxycinnamic acids derivatives ranged between 0.32 ± 0.00 μmol/g and 
8.28 ± 0.01 μmol/g (0.11 and 2.92 mg/g fresh weight), a quite larger level in comparison to other 
berries widely consumed. The effects of ripening and geographical location on the profiles of 
hydroxycinnamic acid derivatives and their concentration in calafate are also discussed.

Agradecimentos: Proyecto Fondecyt 1100944, Conicyt, Chile. 
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COMPARACIÓN DE MÉTODOS POR HPLC Y UHPLC PARA LA 
IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE FLAVONOLES EN 

CALAFATE

Moisés Zapata, Antonieta Ruiz, Carola Vergara, Dietrich von Baer, Claudia Mardones

Calafate (Berberis microphylla G. Forst) es un arbusto nativo propio de la Patagonia de 
Sudamérica. En su etapa de fructificación produce una baya de igual nombre. A pesar de 
la escasa información existente hoy en día, se ha logrado determinar que posee una variada 
composición de compuestos flavonoideos, principalmente antocianinas, ácidos fenólicos, 
flavonoles y flavan 3-oles. Además se ha demostrado que el fruto presenta una muy alta actividad 
antioxidante. En el presente estudio se comparan métodos de separación cromatográfica para 
flavonoles en calafate mediante HPLC-DAD-MS/MS y UHPLC-DAD-MS/MS, utilizando la 
fase móvil acetonitrilo/ácido fórmico 0.1%. Para la separación cromatográfica, se evalúa una 
columna analítica clásica (Kromasil C18 100-5, 250 x 4,6 mm y 5 um), una columna con 
partículas de núcleo sólido (Kinetex C18 100ª, 150 x 4,6 mm y 2.6 μm) y una columna de 
UHPLC (Shim-pack XR-ODS III, 150 x 2mm y 2,2m), todas instaladas en un sistema 
UHPLC Shimadzu Nexera. Los resultados preliminares indican que la columna Kinetex 2.6 
μm C18 100 se perfila como la más adecuada, a un flujo de 1 mL/min y a 40ºC, obteniendo 
resoluciones más altas y acortando en 50% el tiempo de análisis de una columna convencional 
(30 min a 15 min respectivamente). Los resultados de identificación mediante análisis de 
espectros UV y MS/MS en conjunto con comparación de tiempos de retención permiten 
asignar identidad a 15 flavonoles, siendo quercetina-3-rutinósido, quercetina-3-galactósido, 
quercetina-3-glucósido, quercetina-3-ramnósido, isoramnetina-rutinósido y un derivado de 
quercetina-hexósido por confirmar, los que se han encontrado en mayor concentración en los 
frutos. Las concentraciones de flavonoles totales en muestras de frutos de calafate obtenidos 
en la Patagonia Chilena entre febrero y marzo de 2011 (n=15), varían entre 0,95 y 2,11 mol/g 
materia fresca, lo cual constituye niveles interesantes, confirmando el interés del estudio de 
compuestos fenólicos en este promisorio fruto. 

Agradecimentos: Proyecto Fondecyt 1100944, Conicyt, Chile.
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IMPACT OF PH ON MOBILE PHASE AT SEPARATION OF SIX 
WATER-SOLUBLE VITAMINS IN REVERSE PHASE HPLC

Clayton Anderson de AZEVEDO FILHO, Emmanuela Prado de PAIVA, José Almiro da 
PAIXÃO, Beate Saegesser SANTOS

The water-soluble vitamins are essential organic substance in the metabolic processes 
that occur in the nutrition of living bodies. Their analysis is a major analytical challenge 
especially because no single analytical approach can be used for simultaneous identification 
and quantification of all the vitamins in a biological matrix. However, the improvement of 
separation may be achieved through the study of chemical parameters of the mobile phase as 
pH and molar concentration. This work has developed a study of the impact of pH and molar 
concentration of the aqueous solvent employed for separation of six water soluble vitamins in 
reverse phase HPLC. Stock solution of ascorbic acid, pyridoxine hydrochloride, panthotenol, 
nicotinamide, thiamine, riboflavin phosphate were prepared in milliQ water and dilutions were 
made to obtain concentrations of 2, 5, 80, 15, 15, 3 µg/mL, respectively. The mix of the 
standards were injected into the reverse phase C18 150 mm x 3.2 mm, 5μm chromatographic 
column and analyzed by HPLC-DAD system (Shimadzu Prominence). Elution was performed 
using Methanol (MeOH) - mobile phase A - and phosphate buffer - mobile phase B - changing 
pH (2-8) and molar concentration (50-100 mmol.L-1), at flow rate 1.0 mL/min, with end time 
20 minutes. The chromatographic parameters α and Rs were used to determined the optimal 
separation condition. Gradient elution of MeOH-phosphate buffer was fitting to following: 0-2 
min 100% B; 2-10 min 70% B; 10-20 100%. This gradient condition was chosen because it has 
less displacement between the retention time of each vitamin and less fluctuation in baseline 
during the column rebalance. The best performance found was phosphate buffer 50 mmol.L-1 
at pH 6.0. The chromatographic parameters were acceptable with α and Rs ≥ 1.5, indicating 
that the methodology should be used for simultaneous identification and quantification of the 
six water soluble vitamins in food and pharmaceuticals formulations. 
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ISOLAMENTO DE ISOFLAVONAS DA SOJA POR CLAE E 
IDENTIFICAÇÃO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

E ESPECTROMETRIA DE MASSAS

Carolina Passos da Cunha, Raimundo Braz Filho, Ronoel Luiz de Oliveira Godoy, Ilana 
Felberg, Sidney Pacheco, David Regis de Oliveira, Joana de Novais Pereira

As isoflavonas são compostos aromáticos da classe dos flavonoides que são consideradas 
moduladores hormonais naturais além de possuírem atividade antioxidante. A soja (Glycine 
max L. Merrill.) é uma leguminosa que apresenta elevados teores de isoflavonas. A quantificação 
de isoflavonas em soja é usualmente realizada pela técnica de cromatografia líquida de alta 
eficiência acoplada a detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD) e depende da utilização 
de padrões analíticos com alta pureza para garantir a confiabilidade da análise. No entanto, a 
aquisição destes padrões quase sempre depende de importação e apresenta custos elevados. 
Uma alternativa para este problema é o preparo de padrões no próprio laboratório de análise. 
O objetivo do trabalho foi o isolamento e caracterização das isoflavonas da soja para preparo 
de padrões analíticos. Para tal finalidade foi otimizada a separação de seis isoflavonas da 
soja (daidzina, glicitina, genistina, daidzeína, gliciteína e genisteína) por CLAE e realizada 
a coleta automática de cada isoflavona na saída do detector utilizando como ferramenta uma 
válvula seletora de canais Rheodyne®. As estruturas dos padrões isolados foram confirmadas 
através da interpretação de dados espectrais de ressonância magnética nuclear de hidrogênio 
(RMN1H) e carbono-13 (RMN13C), envolvendo experiências uni- (1D) e bidimensionais (2D) 
e espectrometria de massas Q-TOF. A pureza dos padrões foi determinada por CLAE-DAD e 
a concentração calculada através da lei de Lambert-Beer. Foram isolados 900μg de daidzina 
com pureza de 99,42%, 600μg de glicitina com pureza de 95,30%, 400μg de genistina com 
pureza de 98,42%, 400μg de daidzeína com pureza de 98,75%, 200μg de gliciteína com pureza 
de 99,18% e 60μg de genisteína com pureza de 95,04%, sendo estas isoflavonas utilizadas 
como padrões analíticos.O isolamento das isoflavonas da soja por CLAE demonstrou ser uma 
alternativa viável na produção de padrões em escala analítica. 
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA PARA 
A DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS EM VINHOS 

BRANCOS E TINTOS POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE 
ALTA EFICIÊNCIA (CLAE)

Luiz Cláudio Corrêa, Aline Camarão Telles Biasoto, Giuliano Elias Pereira, Paula 
Tereza de Souza e Silva, Ana Cecília Poloni Rybka

O vinho é fonte de compostos fenólicos, substâncias que propiciam diversos benefícios à saúde 
humana, e proporcionam à bebida estabilidade, cor, estrutura, corpo, dentre outras qualidades 
sensoriais. O objetivo deste trabalho foi desenvolver e validar um método cromatográfico 
para quantificação de compostos fenólicos em vinhos tintos e brancos. Foram utilizados 25 
padrões, incluindo antocianinas, flavonóides, ácidos fenólicos, flavan-3-óis e o estilbeno 
trans-resveratrol. A separação dos compostos foi realizada em cromatógrafo líquido Waters 
modelo Alliance e2695, acoplado a detector de arranjos de diodo (220, 320, 360 e 520 nm) 
e fluorescência (280 nm excitação e 360 nm emissão), utilizando a coluna Gemini-NX C18 
(150mm x 4,60mm x 3µm) e a pré-coluna Gemini-NX C18 (4,0mm x 3,0mm), ambas da 
marca Phenomenex. As condições de análise foram: temperatura do forno a 40°C, volume de 
injeção de 10 µL e fluxo de 0,6 mL.min-1. A fase móvel foi constituída por fosfato de potássio 
diácido a 0,025 M, ajustado para pH= 2,05 com ácido orto-fosfórico (Fase A), metanol (fase 
B) e acetonitrila (fase C); seguindo o gradiente: 0 min = 100% A; 18 min = 87,5% A, 2,5% 
B e 10% C; 30 min = 83,5% A, 3,2 % B e 13,3 % C; 36 min = 75% A, 5% B e 20% C; 48,5 
min = 65% A, 8,3% B e 26,7% C; 50 min = 65% A, 8,3% B e 26,7% C; 65 min = 100% A; 70 
min = 100% A. Para validação da metodologia, foram avaliados a estabilidade, seletividade, 
linearidade, limites de detecção e quantificação, repetibilidade e exatidão. A estabilidade dos 
padrões foi avaliada a cada dois dias injetando-os em triplicata. A seletividade foi confirmada 
através dos tempos de retenção e dos espectros de absorção dos compostos pela injeção dos 
padrões isolados, das amostras puras e fortificadas com a mistura dos padrões. A linearidade 
para cada composto foi confirmada através do R2 das curvas, que variou de 0,997 a 0, 999, 
com os limites de detecção e quantificação variando de 0,02 a 0,30 mg.L-1 e 0,05 a 1,00 mg.L-
1, respectivamente. A repetibilidade variou de 1,05 a 3,39 (CV%), enquanto que a precisão 
intermediária ficou entre 1,27 e 3,19 (CV%). A exatidão apresentou variação de 90,86 a 99,64 
% e de 92,20 e 99,89 % nos vinhos tinto e branco, respectivamente. O método se mostrou 
eficaz, com todos os parâmetros dentro dos limites aceitáveis para sua validação.
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DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS EM VINHOS 
PRODUZIDOS NA REGIÃO DO SUBMÉDIO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA 
EFICIÊNCIA (CLAE)

Luiz Cláudio Corrêa, Aline Camarão Telles Biasoto, Giuliano Elias Pereira, Paula 
Tereza de Souza e Silva, Ana Cecília Poloni Rybka

O vinho é fonte de compostos fenólicos, substâncias que propiciam diversos benefícios à 
saúde humana e exercerem grande influência sobre as características sensoriais e estabilidade 
da bebida. Entretanto, a composição fenólica das uvas é fortemente influenciada pela cultivar, 
condições edafoclimáticas da região e pelo manejo agronômico das videiras. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a composição fenólica de vinhos provenientes da região do Submédio 
do Vale do São Francisco, situada no Nordeste do Brasil, cujo clima é tropical semiárido. 
Foram selecionadas dez amostras de vinhos, elaborados experimentalmente no laboratório 
de Enologia da Embrapa Semiárido, a partir de cinco variedades de uvas, sendo três castas 
tintas (Tempranilo, Petit Verdot e Syrah) e duas brancas (Sauvignon blanc e Chenin blanc). 
Utilizando a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) acoplada aos detectores 
de arranjo de diodo (DAD) e fluorescência, 25 compostos fenólicos foram determinados 
nas amostras, entre antocianinas(5), flavonóides(5), ácidos fenólicos(7), flavan-3-óis (7) e o 
estilbeno trans-resveratrol. A separação dos compostos foi realizada em coluna C18 (150mm 
x 4,60mm x 3µm), utilizando como fase móvel fosfato de potássio diácido, acetonitrila e 
metanol (gradiente), tempo de corrida 70 minutos, temperatura do forno 40oC, fluxo de 0,6 
ml.min-1 e volume de injeção 10µl. Não foram detectadas nenhuma das cinco antocianinas 
nos vinhos brancos. Estes vinhos também apresentaram baixos teores dos demais compostos 
fenólicos, principalmente de trans-resveratrol e dos sete flavonoides avaliados. O composto 
presente em maior abundância nestas amostras foi a procianidina B1, destacando um dos 
vinhos de Sauvignon Blanc, cujo conteúdo deste flavan-3-ol foi de 12,17 mg.L-1. Por sua vez, 
os vinhos tintos apresentaram altas concentrações de compostos fenólicos quando comparados 
aos vinhos brancos, destacando os vinhos de ‘Tempranilo’ e ‘Syrah’. Nestes vinhos, dentre as 
antocianinas, a malvidina-3 glucosídeo estava presente em maior concentração, variando entre 
19,53 e 120,85mg.L-1. O ácido gálico foi o ácido fenólico encontrado em maior quantidade 
(≥70 mg.L-1). A procianidina B1 e a catequina foram os flavan-3-óis encontrados em maior 
quantidade nos vinhos tintos. Finalmente, o trans-resveratrol foi encontrado em maior 
concentração nos vinhos das variedades Tempranilo (1,12mg.L-1) e Petit Verdot (1,25mg.L-
1).
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO 
PARA ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE DOXICICLINA EM 

BISCOITOS PALATÁVEIS PARA CÃES

Rodrigo Machado de Oliveira, Nathália Corado Cavalcanti da Silva, Rodrigo da Rocha 
Pais Esteves de Oliveira, Viviane da Souza Magalhães, Fábio Barbour Scott, Yara 

Peluso Cid

A erliquiose monocítica canina, doença infecciosa de distribuição mundial conhecida 
como doença do carrapato, é causada pela rickettsia Ehrlichia canis e transmitida pelo 
carrapato Rhipicephalus sanguineus, o carrapato marrom. Seu tratamento está limitado 
a poucos fármacos e muitos deles tem restrições quanto a sua administração por provocar 
inúmeros efeitos colaterais e pela variável resposta terapêutica ao antibiótico. Dessa forma, a 
doxiciclina é reconhecida como droga de escolha no tratamento da ehrlichiose por ter mínimos 
efeitos colaterais e efetividade no tratamento. A doxiciclina é um antibiótico pertencente à 
família das tetraciclinas, tendo seu mecanismo de ação envolvido com a ligação da subunidade 
30S do ribossomo inibindo a síntese proteica. Possui ampla faixa de atividade, atuando contra 
bactérias, alguns protozoários e rickettsias. A administração deste fármaco deve ser feita em 
doses diárias pequenas por via oral, visto que seu tempo de meia-vida é longo (16-18 h) e 
a sua absorção é alta comparada às outras tetraciclinas no cão. O desenvolvimento de uma 
formulação magistral de doxiciclina na forma de biscoitos palatáveis visa uma administração 
fácil, rápida e segura do fármaco em cães, além de apresentar um melhor custo-benefício 
em relação ao produto industrial se utilizada em grande escala. Uma etapa fundamental no 
desenvolvimento de uma formulação é o estudo de sua estabilidade. O presente estudo teve 
como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia analítica para análise da estabilidade 
de doxiciclina em biscoitos palatáveis. Um método analítico por CLAE-UV foi desenvolvido 
validado segundo as recomendações da ANVISA para validação de métodos analíticos. A 
separação cromatográfica foi realizada em uma coluna Nucleosil C18 (150 × 4,6 mm; 5µm) 
a um fluxo de 1,2mL/min. com fase móvel composta de ácido oxálico 1mM: acetonitrila 
(75:25). O comprimento de onda UV foi fixado em 270 nm. O método desenvolvido apresentou 
linearidade, seletividade, precisão e exatidão, sendo considerado eficiente para análise de teor 
na avaliação da estabilidade do produto acabado.

Agradecimentos: A FAPUR e a CAPES pelo apoio e bolsas concedidas.
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DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CUMARINA 
EM XAROPES DE GUACO (MIKANIA LAEVIGATA) 

COMERCIALIZADOS EM SÃO PAULO

Flavio Sussumu Yasuda, Isis Arvati, Luis Carlos Marques, Maria Cristina Marcucci

Determinou-se neste trabalho a concentração real de cumarina através cromatografia liquida de 
alta eficiência (HPLC) em quatro diferentes xaropes de Guaco ( Mikania levigata Spreng.). Dois 
xaropes comerciais comprados em farmácia, um em farmácia de manipulação e outro em uma 
casa nordestina “lambedor de guaco – composto com ervas naturais”. Também foi realizada uma 
pesquisa de embalagem e bula de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A legislação em vigor visa regulamentar 
e oficializar o desenvolvimento e o uso de fitoterápicos, de modo a contrapor a expressão que 
comumente se ouve tanto dos usuários quanto dos profissionais da saúde que, no momento 
da prescrição e dispensação, referem “...o que é natural não possui efeitos colaterais...”. Tal 
afirmação é enganosa e remete a inúmeros riscos à saúde da população. Constatam-se inúmeras 
plantas cujos estudos fitoquímicos e farmacológicos são potencialmente satisfatórios, contudo 
a espécie em questão não possui sequer pesquisas agronômicas e ecológicas que se preocupam 
com reprodução do vegetal ou sequer o extrativismo sustentável. Para análise da exatidão do 
método, foram preparados lotes de xarope de guaco e o teor de cumarina determinado pela 
técnica espectrofotométrica (UV), comparando-se com a análise por cromatografia líquida de 
alta eficiência (HPLC). A cumarina foi detectada em comprimento de onda de 275 nm (tanto para 
UV como para HPLC). A curva analítica apresentou R2 de 0,9973, demonstrando linearidade. 
A comparação estatística do doseamento da cumarina pela técnica espectrofotométrica 
estudada com a técnica cromatográfica foi desenvolvida por Celeghini et al. (2001). O método 
analítico por HPLC utilizado foi: injetor automático, detector de rede de diodos, coluna C18 
(fase reversa) e solvente metanol:água (50:50) em sistema de gradiente, com um fluxo de 1,0 
mL/min. O equipamento de HPLC é um Merck-Hitachi D-7000, utilizando-se um software 
para quantificação. Foi empregada a cumarina da Sigma como padrão. Os resultados indicam 
variabilidades nos teores de cumarina, sendo que para três produtos os teores estão dentro do 
preconizado pela Anvisa. No lambedor não foi detectada a presença da cumarina. 
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AVALIAÇÃO DA BIOACESSIBILIDADE DE CAROTENOIDES EM 
CENOURA (DAUCUS CAROTA)

Juliana Mouta Cavalcante, Fernanda Marques Peixoto, Renata Galhardo Borguini, 
Sidney Pacheco, Ana Cristina Miranda Senna Gouvêa, Manuela Cristina Pessanha de 

Araujo Santiago, Ronoel Luiz de Oliveira Godoy

A deficiência de vitamina A é um dos problemas nutricionais mais freqüentes do mundo. A 
vitamina A não pode ser sintetizada pelos seres humanos, tendo que ser obtida através da 
ingestão de alimentos ricos em retinóides ou pró-vitamina A. Dentre as matrizes alimentícias 
ricas em carotenoides a cenoura configura-se como uma excelente opção, por apresentar 
elevado teor de -caroteno e -caroteno, compostos com atividade pró-vitaminica A. Esse 
estudo tem como objetivo avaliar a bioacessibilidade “in vitro” dos carotenoides da cenoura 
através do cálculo de eficiência de micelização, uma vez que os carotenoides dependem desta 
para serem absorvidos pelo organismo. A cenoura in natura, comprada no mercado varejista 
do município do Rio de Janeiro, foi analisada em triplicata com adição de 5% (p/p) de óleo 
de canola. Esta adição foi realizada a fim de viabilizar a análise, uma vez que a amostra 
é pobre em lipídeos e sua presença é fundamental para o processo de micelarização. A 
extração antes do processo de digestão in vitrofoi realizada com acetona, os carotenoides 
foram então particionados para éter de petróleo. Para o cálculo de carotenoides totais mediu-
se a absorvância em espectrofotômetro (UV-1800 – Shimadzu®) em 450nm. Realizou-se a 
digestão in vitro composta por três etapas: simulação da fase oral, gástrica e intestinal. Esta 
metodologia envolve a utilização de enzimas e compostos inorgânicos. As variações fisiológicas 
foram reproduzidas por banhos de aquecimento com giro orbital (37 ºC) e ultracentrifugação 
(5000g; 45 min). A extração da fração micelar foi realizada com éter de petróleo e lavada 
com solução de NaCl 10%(p/v). A determinação do perfil de carotenoides foi realizada por 
Cromatografia líquida de alta eficiência, utilizando um cromatógrafo modelo Alliance® 2695- 
Waters®,com coluna YCM® Carotenoid C30 S-3 de 4,6 x 250mm, fase móvel com gradiente 
de metanol/éter metil terc-butílico, fluxo de 0,88mL /min, volume de injeção de 15μL e tempo 
de corrida de 28 minutos.Os resultados obtidos indicam bioacessibilidade relativa de 15,67% 
para -caroteno e de 10,65% para -caroteno e representam uma ferramenta inicial para a 
avaliação da biodisponibilidade destes micronutrientes, uma vez que estes estudos são mais 
rápidos e mais baratos do que os estudos in vivo.
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UNDERSTANDING AND UTILIZING CHEMICAL 
INTERACTIONS TO SIMPLIFY CHROMATOGRAPHIC METHOD 

DEVELOPMENT FOR LC/MS/MS

Ty Kahler, Rick Lake, Paul Connolly, Sharon Lupo, Mike Wittrig, Bruce Albright, Chris 
Denicola

The Hydrophobic-Subtraction Model is a powerful tool that has proposed six terms to define 
retention in reversed-phase chromatography. When dealing with straight-chain alkyl phases, four 
of these retention terms are attributed directly to the underlying silica. These silica interactions 
are often viewed as undesirable and uncontrolled, however, they are strongly present in even 
the purest of chromatographic silica. When the silica is held constant, a determination can 
be made on the effects of both the silica and the stationary phase in the retention of specific 
solutes. In this study a variety of phases were bonded to the exact same silica and subjected 
to the Hydrophobic-Subtraction Model protocol. The experimental bonds included both short 
and long chain alkyl groups, phenyls, and fluorinated phases. By isolating the silica the effects 
of the individual phases can be studied. This presentation will briefly review the model and 
calculations. The empirical and calculated results of the Hydrophobic-Subtraction Model will 
be shown, and the selectivity highlighted terms contribute will be demonstrated for a particular 
phase. This presentation will demonstrate how knowledge of reversed-phase column phase, 
silica, as well as phase-solute interactions aid in choosing the most selective and orthogonal 
columns for solute confirmation, methods screening, and development.
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SISTEMA UTILIZANDO FE°/H2O2/US PARA DEGRADAÇÃO 
QUÍMICA DO TRICLOSAN EM ÁGUA

Natiele Kleemann, Felipe Werle Vogel, Gabriela Marquetotti Salcedo, Bruno de Souza 
Guimarães, Ednei Gilberto Primel

O triclosan é um agente antimicrobiano, muito utilizado na indústria farmacêutica em 
cosméticos e produtos de cuidado pessoal. A demanda por estes produtos é crescente e desta 
forma, os resíduos gerados por este contaminante emergente, acabam contaminando solos e 
recursos hídricos. Por isso torna-se cada vez mais importante a implementação de tecnologias 
que sejam mais eficientes que os tratamentos convencionais. Dentre estas novas alternativas 
para o tratamento de água, destacam-se os Processos Oxidativos Avançados. O obejtivo 
deste trabalho foi otimizar um processo de degradação empregando ultrassom (US) como 
forma de auxílio na degradação do composto, pois a irradiação ultrassônica tem a capacidade 
de formar cavitações na água, e durante este fenômeno ocorre à geração de radicais livres 
no meio, entre eles o radical hidroxila que tem alto poder oxidante (2,8 eV), responsável 
pela degradação de inúmeros compostos orgânicos. Para a realização dos experimentos foi 
preparada uma solução de concentração de 2 mg L-1 em 100 mL de água destilada, ajustada 
a pH 3,0. Foram avaliados diferentes massas de limalha de Fe°, a qual foi obtida através de 
resíduos da indústria metalúrgica, variando entre 0 mg a 500 mg, e diferentes concentrações 
de peróxido de hidrogênio, variando de 0 a 15 mmol L-1. O sistema então foi exposto a uma 
radiação ultra-sônica de 40 kHz, por períodos que variam entre 10 e 30 minutos. Alíquotas 
foram coletadas, filtradas para eliminação de partículas sólidas com filtro millipore 0,45 
μm e armazenadas protegidas da luz. O acompanhamento do processo Fe°/H2O2/US foi 
realizado por Cromatografia Líquida acoplada ao Detector de Arranjo de Diodos (LC-DAD), 
utilizando coluna Waters Spherisorb C18 (150 mm x 4,6 mm x 5 μm) e fase móvel composta 
por acetonitrila e água ultrapura pH 3 acidificada com H3PO4 (60:40, v/v), com modo de 
eluição isocrático, totalizando 8 minutos de análise. A partir do monitoramento por LC-DAD, 
observou-se que a melhor taxa de degradação do triclosan foi de 95% nos experimentos sob as 
seguintes condições: 30 min de sonicação, 2 mmol L-1 de H2O2 e 100 mg de Fe°. 
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DEGRADAÇÃO DE FÁRMACOS POR FOTOCATÁLISE 
HETEROGÊNEA MONITORADA POR LC-DAD

Gabriela Marquetotti Salcedo, Felipe Vogel, Natiele Kleemann, Ednei Primel, Bruno 
Guimarães, Mônika Grazielle Heinemann, Marcos Alexandre Gelesky

O tratamento de efluentes tóxicos é um assunto de extremo interesse devido a magnitude de seus 
malefícios ao meio ambiente. Entre esses contaminantes podem-se destacar os fármacos que, 
segundo a literatura, estão sendo encontrados em grandes quantidades no ambiente causando 
contaminação aos recursos hídricos1. Assim, diante desta preocupação com os problemas 
ambientais, torna-se necessária a utilização de tratamentos que minimizem estes poluentes. 
Neste contexto, os Processos Oxidativos Avançados (POA’s) são uma excelente alternativa 
para tratamento de efluentes. Os POA’s geram produtos biodegradáveis podendo levar até 
a mineralização da matéria orgânica através de reações de oxidação baseadas na geração 
do radical hidroxila (OH.), um oxidante que em altas quantidades pode oxidar diferentes 
tipos de compostos orgânicos. O objetivo deste trabalho foi otimizar um sistema, aplicando 
foto-catálise heterogênea para a degradação de 2 fármacos em meio aquoso. Este processo 
é baseado na condutividade elétrica de semicondutores, que atuam como fotocatalisadores, 
para produção do radical hidroxila e possível mineralização dos contaminantes. O sistema 
desenvolvido consiste em um foto-reator composto por um béquer encamisado com volume 
de 250 mL, uma lâmpada de vapor de mercúrio de baixa pressão de 125 W, a qual teve o 
bulbo cortado e uma placa de agitação magnética. Em todos os ensaios foram utilizado 200 
mL de resíduo sintético com água de superfície contendo 10 mg L -1 de cada fármaco. O tempo 
de reação foi de 10 minutos. Os principais parâmetros para eficiência de degradação, como 
massa de catalisador de sílica dopada com dióxido de titânio e Nitrato de Prata, pH e tempo 
de homogenização foram avaliados por um Planejamento Experimental 33 – Box-Behnken 
Design. Após a otimização destes parâmetros foi realizado um experimento para chegar ao 
tempo ótimo de reação. O monitoramento da reação foi feito empregando Cromatografia 
Líquida acoplada a detector de arranjos de diodo (LC-DAD) no modo de eluição isocrático, 
utilizando coluna Thermo Scientific BDS Hypersil com fase estacionária de C18, fase móvel 
composta por acetonitrila e água (60:40 V/V), vazão de 1 mL min-1 e tempo total de análise 
de 30 minutos. 
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MONITORAMENTO DA DEGRADAÇÃO DO FÁRMACO 
PREDNISONA EMPREGANDO LC-DAD

Felipe Werle Vogel, Natiele Kleemann, Arthur Alaím Bernardes, Gabriela M. Salcedo, 
Bruno de Souza Guimarães, Silvana Inês Wolke, Ednei Gilberto Primel

A contaminação das águas superficiais e subterrâneas por fármacos é uma das consequências 
do descarte de efluente das estações de tratamento de esgoto, as quais não realizam a 
adequada remoção destes compostos. Dessa forma, surge a necessidade de desenvolver 
tecnologias alternativas para a degradação desses contaminantes orgânicos. Entre essas, 
os Processos Oxidativos Avançados, denominados POAs, estão se tornando cada vez mais 
atrativos para aplicações ambientais, em especial para degradação de fármacos e herbicidas 
não biodegradáveis. A prednisona é um fármaco amplamente empregado, usada no tratamento 
em caso de insuficiência supra-renal, como uma droga anti-alérgica e imunossupressora, e 
que apresenta ação anti-inflamatório. Neste estudo foi aplicada a foto-catálise para investigar 
a eficiência deste processo na degradação deste fármaco. Para monitorar a degradação da 
prednisona foi empregado HPLC-DAD com coluna analítica Termo BDS Hypesil C18 5 
μm, 130 Å (250 x 4,6 mm de d.i.) (Phenomenex, Torrance, CA, USA), no modo de eluição 
isocrático com fase móvel composta por Acetonitrila:Água ultrapura pH 2,0 (35:65 v/v) 
acidificada com 0,1% ácido fosfórico. A quantificação foi realizada com auxílio de calibração 
externa empregando-se soluções analíticas padrões. A concentração inicial empregada do 
composto prednisona foi de 10 mg L-1 em todos os experimentos. Para otimização do processo 
fotocatalítico foi empregado um planejamento experimental 33 Box-Behnken. A partir dos 
resultados obtidos pelo planejamento experimental foi realizado um ensaio para determinar 
a constante cinética (k) de degradação, a qual foi determinada pela inclinação da reta (a) 
do gráfico de ln C/Co, em mg L-1, versus o tempo, em minutos, para o fármaco prednisona, 
desta forma pode-se chegar aos valores do tempo de meia-vida t1/2, utilizando a equação t1/2= 
ln 2/k. O processo mostrou-se eficiente na degradação da prednisona, alcançando 99% de 
degradação do composto.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO POR 
CLAE–DAD PARA DETERMINAÇÃO DOS PRODUTOS DE 
DEGRADAÇÃO DE PANTOPRAZOL EM COMPRIMIDOS 

REVESTIDOS

Paulo Cesar Pires Rosa, Fábio Ferreira Perazzo, Blanca Elena Ortega Markman, Isabel 
Cristina Sales Fontes Jardim

Pantoprazol sesquihidrato de sódio (PSS) é um inibidor da bomba de prótons, usado no 
tratamento de doenças, como úlcera péptica e refluxo gastroesofágico. O número de produtos 
que contêm pantoprazol no mercado, eleva-se a cada dia e levanta questões à respeito da 
qualidade e estabilidade desse medicamento nas diversas regiões do Brasil. Segundo a Anvisa, 
o método analítico para determinação do fármaco no medicamento deve apresentar seletividade 
adequada para separação do analito de interesse em presença dos produtos de degradação 
e impurezas. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um método simples e rápido por 
cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjos de diodo (CLAE-DAD) para 
a determinação de pantoprazol e os produtos de degradação em preparações farmacêuticas. 
A separação cromatográfica de pantoprazol e dos produtos de degradação foi obtida numa 
coluna C8 com grupo polar uréia (150 x 3,9 mm d.i., tamanho de partícula 5 µm), utilizando 
o detector de arranjo de diodos a 290 nm. A fase móvel foi otimizada consistindo de uma 
mistura de 0,05 M solução de fosfato de potássio monobásico pH 7,4 e acetonitrila (56:44, 
v/v), a um fluxo de 1,0 mL min-1. No estudo de degradação foram usadas amostras do diluente, 
fase móvel, fármaco, placebo contendo os excipientes e comprimido revestido de pantoprazol. 
As amostras foram submetidas às condições de estresse oxidativo, hidrólise ácida, alcalina, 
temperatura, luz e umidade. A faixa de linearidade usada foi de 0,28 - 52 µg mL-1. A precisão 
do método foi demonstrada usando ensaio intra e inter-dia, os valores de DPR% foram 
menores que 2,0%, enquanto que a recuperação obtida foi de 98,97-101,22% para o estudo de 
exatidão. Não houve interferência a partir de quaisquer componentes de forma farmacêuticas 
ou dos produtos de degradação observada. Nas amostras de pantoprazol comprimidos obtidas 
do estudo de estabilidade 30 °C e 40 °C foi possível identificar os produtos de degradação 
observados de acordo com as condições do método validado. De acordo com os resultados de 
validação, o método proposto demonstrou ser específico, preciso, exato, robusto e linear para 
faixa de concentração avaliada e poderia ser aplicado para a análise de pantoprazol e produtos 
de degradação em comprimidos.
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APLICAÇÃO DO MÉTODO QUECHERS NA EXTRAÇÃO DE 
MULTIRRESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM PEPINO

Luana Cristina Macedo, Isabel Cristina Sales Fontes Jardim, Lucilia Vilela de Melo

Em países em desenvolvimento, como o Brasil, os impactos causados tanto no meio ambiente 
quanto na saúde pública, devido ao uso cada vez mais diversificado de agrotóxicos, são 
evidentes, pois estes compostos são amplamente utilizados em diversas culturas, na busca 
de maior produtividade e, muitas vezes são aplicados sem obedecer às recomendações das 
Boas Práticas Agrícolas (BPA). Para manter e aumentar os níveis de produção, os agrotóxicos 
são essenciais para a agricultura, mas, devido ao grande risco à população, a utilização de 
alguns tipos de agrotóxicos tem sido proibida em determinados países, incluindo os em 
desenvolvimento, como o Brasil. Neste contexto, método de extração QuEChERS 1 associado 
à cromatografia liquida de ultra eficiência (UPLC) foi avaliado no respectivo trabalho para 
análise quantitativa e confirmação de 11 (onze) tipos de agrotóxicos permitidos e 9 (nove) 
tipos de agrotóxicos não permitidos em cultura de pepinos, para fins de controle de qualidade, 
visando atender os órgãos regulamentadores, quanto aos limites máximos de agrotóxicos 
aceitos. A UPLC representa um dos últimos avanços da cromatografia líquida, na qual se 
empregam fases estacionárias de partículas com diâmetros menores ou iguais a 2 µm. Além 
disso, o emprego de altas velocidades lineares da fase móvel possibilita reduzir o tempo de 
análise, garantindo ótima resolução, proporcionado picos mais simétricos e menos alargados. 
As condições cromatográficas, bem como as variáveis do método de extração QuEChERS 
foram avaliadas para reduzir o tempo de análise e aumentar a detectabilidade. O método de 
extração QuEChERS desenvolvido permitiu uma boa limpeza da matriz, aumentando dessa 
forma, a detectabilidade, resultando em sensibilidade analítica adequada para a determinação 
de agrotóxicos em amostras de cultura de pepinos, com limite de quantificação (LQ) inferiores 
aos valores de LMR (Limite Máximo de Resíduo) preconizados pela ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária).

1 ANASTASSIADES, M.; LEHOTAY, S. J.; STAJNBAHER, D.; SCHECK, F. J., J. OAOC 
Int., 86 (2003) 412.
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COMPARAÇÃO ENTRE LC-MS/MS E UPLC-MS/MS NA 
DETERMINAÇÃO DE MULTIRRESÍDUOS DE AGROTÓXICOS 

EM MORANGOS EXTRAÍDOS PELO MÉTODO QUECHERS

Daniele Oshita, Isabel Cristina Sales Fontes Jardim

A cromatografia líquida moderna tem sido largamente aplicada nas análises de resíduos de 
agrotóxicos em alimentos e representa uma área que tem tido grande crescimento e destaque 
no desenvolvimento de métodos analíticos. O morango é um dos alimentos com maior nível 
de contaminação por agrotóxicos no Brasil, o que causa uma grande preocupação, devido ao 
seu consumo elevado in natura e por possuir propriedades funcionais diversificadas para o 
bem estar humano. O objetivo deste trabalho foi comparar a determinação de multirresíduos 
de agrotóxicos em amostras de morango, extraídos pelo método QuEChERS, utilizando a 
cromatografia líquida de alta eficiência (LC) e a cromatografia líquida de ultra eficiência 
(UPLC), para a separação cromatográfica, acopladas ao detector por Espectrometria de Massas 
Sequencial (MS/MS) para a quantificação e confirmação dos resíduos. Essa comparação foi 
avaliada em termos de tempo de corrida analítica, vazão de fase móvel (FM), volume de 
injeção de amostra, detectabilidade dos analitos e efeito matriz, utilizando o mesmo método 
de extração, transferência do método de separação cromatográfica desenvolvido na LC para 
UPLC e fazendo alguns ajustes nos parâmetros espectrométricos. Os resultados preliminares 
mostraram que as técnicas LC-MS/MS e UPLC-MS/MS são extremamente eficientes nas 
análises de resíduos de agrotóxicos com características físico-químicas diferentes, presentes 
em uma matriz complexa, devido à alta seletividade e à elevada detectabilidade, permitindo 
quantificar concentrações abaixo dos limites máximos de resíduos, com um preparo de 
amostra rápido e simples. Destaca-se que, a utilização do UPLC fornece um melhor 
desempenho cromatográfico, que pode contribuir favoravelmente para a detectabilidade do 
analito. As vantagens mais significantes do método por UPLC foram a velocidade de análise 
de aproximadamente três vezes maior, volume de injeção de amostra que foi dez vezes menor 
e o consumo de solvente orgânico na FM de aproximadamente dez vezes menor em relação 
à LC, o que contribui favoravelmente para determinações analíticas de rotina e atende às 
exigências da Química Verde.
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE METODOLOGIAS PARA A 
DETERMINAÇÃO DE CLORETO EM AREIA E AGREGADOS 

DESTINADOS A CONSTRUÇÃO CIVIL

Djavã de Santana Martins

O método cromatográfico proposto foi avaliado em comparação com o método titulométrico 
de Mohr, a partir de análises das amostras de areia e cascalho obtidas. Os resultados para 
amostra de areia encontrados foram: titulometrico < 1,0 mg/L (< 0,003 %), com recuperação 
de 101 % e cromatográfico < 0,5 mg/L (< 0,001 %), com recuperação de 95 %. Portanto, não 
mostraram diferenças significativas entre os métodos para baixa concentração de cloreto. Para 
a amostra de cascalho os resultados encontrados foram: titulometrico 582,9 mg/L (< 1,5 %), 
com recuperação de 98 % e cromatográfico 579,1 mg/L (1,4 %), com recuperação de 106 
%. Desse modo, não há diferenças significativas entre os métodos para alta concentração de 
cloreto. Foi realizada uma análise de variância (ANOVA) para o intervalo de confiança de 
95%, encontrando Fcalculado < Fcrítico (0,28 < 5,99) demonstrando também não existir diferença 
significativa entre os métodos utilizados para a determinação de cloreto. Logo, o método 
cromatográfico proposto pode ser considerado viável para determinação de cloreto solúvel 
em areia, cascalho e agregados da construção civil, já que se trata de um método simples, 
rápido, preciso e direto, podendo ser empregado em analises de rotina. A cromatografia de íons 
permitiu determinar cloreto requerendo um pequeno volume de amostra/extrato. Sendo assim 
esta técnica se torna uma ferramenta interessante na avaliação da concentração de cloreto em 
amostras areia e agregados da construção civil.
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VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO PARA QUANTIFICAÇÃO 
DE ETANOL EM ÁLCOOL GEL 70% POR HPLC/RI

Bruno Rafael Silva

A influenza A é uma doença respiratória aguda (gripe), causada pelo vírus A (H1N1). Este novo 
subtipo do vírus é transmitido de pessoa a pessoa principalmente por meio da tosse ou espirro 
e de secreções respiratórias de pessoas infectadas. Uma das formas mais práticas e eficazes 
para prevenção na contaminação pelo vírus A, é a higienização, principalmente das mãos, com 
solução de etanol a 70%. Solução essa, amplamente comercializada na forma de gel, devido 
a sua facilidade de aplicação e menor risco de inflamabilidade. Para ser eficaz, contra vírus e 
bactérias, o álcool gel deve ter a concentração de 70% de etanol, possibilitando a permeação 
do álcool nos vírus e bactérias, inativando-os. Atualmente as indústrias e laboratórios que 
produzem o álcool gel realizam o controle de qualidade desse produto utilizando a técnica 
de cromatografia gasosa (GC-FID), para determinação de etanol e contaminantes. Entretanto 
nem todas as empresas produtoras de álcool gel possuem equipamento de cromatografia 
gasosa disponível. Diante disso, o desenvolvimento de um método analítico alternativo para a 
determinação de etanol em álcool gel por cromatografia líquida foi necessário. Neste trabalho 
apresentamos as condições cromatográficas HPLC/RI para a separação simultânea de etanol, 
metanol, acetaldeído, acetal e benzeno e a validação do método para análise quantitativa 
de etanol em amostras de produto álcool gel 70%, comercializado como Alcoolabor Gel 
70 pela empresa Eurofarma Laboratórios S.A. As análises de álcool gel foram realizadas 
no cromatógrafo líquido acoplado a detector de índice de refração (RI), injetor automático, 
colunas ligadas em série Rezex ROA (Phenomenex) - Organic Acid H+ (300 m x 7,8 mm) e 
SRC-101C (Shimadzu) - Cation Exchanger Ca2+ (300 x 7,9 mm), detector no modo analítico, 
polaridade positiva, temperatura da célula de 40°C, resposta de 1,5s, temperatura do forno 
de 80 °C, fluxo de 0,8 mL/min e tempo de corrida de 35 minutos. A análise de álcool gel foi 
realizada a partir da pesagem de 1,0 g de álcool gel, dissolvido em água purificada para 50 
mL, sob agitação magnética. A solução foi filtrada em filtro de PVDF 0,45 µm e injetada no 
sistema cromatográfico HPLC/RI. A otimização das condições cromatográficas possibilitou 
o desenvolvimento e validação do método alternativo HPLC/RI com precisão, seletividade 
analítica e linearidade adequadas (preconizadas pela legislação brasileira - Anvisa) para a 
determinação de etanol e contaminantes em amostras de álcool gel por cromatografia líquida 
de alta eficiência. 
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DETERMINAÇÃO DO ÁCIDO AMINOMETILFOSFÔNICO 
(AMPA) POR CROMATOGRAFIA DE TROCA IÔNICA

Daniela Santos Costa, Tâmara Tatiana Souza Santos, Maria Nogueira Marques, José do 
Patrocínio Hora Alves

A agricultura está entre os principais componentes da economia mundial e seu modelo atual 
contribui de forma cada vez mais acentuada para a degradação da qualidade da água, pois 
favorece o lançamento de poluentes nos corpos hídricos. Muitos destes poluentes atingem as 
fontes de água superficial e subterrânea durante o processo de escoamento e percolação. Os 
agrotóxicos estão entre os principais instrumentos do atual modelo de desenvolvimento da 
agricultura brasileira, a preocupação com esses produtos cresce em importância com o aumento 
das vendas. O glifosato é o herbicida utilizado com maior freqüência em todo o mundo no 
controle de ervas daninhas na agricultura, florestas e jardins. Esse possui como seu principal 
produto de degradação por ação microbiológica o ácido aminofosfonico (AMPA) o qual, é mais 
persistente que o glifosato. A portaria n° 2914/MS/12 que estabelece as competências relativas 
aos procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 
padrão de potabilidade. Na tabela de padrão de potabilidade para substâncias químicas que 
representam risco à saúde, no anexo XVII, estabelece o valor máximo permissível (VMP) de 
500 gL-1 para o glifosato e o AMPA. O objetivo desse trabalho foi estudar uma metodologia 
de determinação do AMPA por cromatografia iônica com detecção condutimétrica. Utilizando-
se um sistema de gradiente da fase móvel de: 10 mM de OH- no intervalo de 0 a 5 mim e 
aumentando até 35 mM OH- no intervalo de 5 a 35 mim, voltando a concentração de 10 mM 
em 35 min e mantendo a mesma até 37 min, com fluxo de 0,3 mLmin-1. O método mostrou-se 
adequado a determinação do analíto apresentando uma faixa linear entre 50 a 750gL-1, um 
coeficiente de correlação de 0,996, o limite de quantificação de 50 gL-1,o qual esta abaixo do 
valor máximo permitido na Portaria n° 2914/MS/12. A recuperação obtida foi de 110%  18,6 
em amostras de água tratada. 
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DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CARBENDAZIM E 
THIAMETHOXAM EM PEIXES (ASTYANAX ALTIPARANAE E 

LEPORINUS FRIDERICE) DO CÓRREGO CURRAL DE ARAME, 
DOURADOS, MS

Giovana Tôrres Rosso, Cynthia de Barros Mansur, Claudia Andrea Lima

Sabe-se que a aplicação de agrotóxicos para o controle e prevenção de pragas é que garante 
uma produção agrícola em grande escala, porém a contaminação dos ecossistemas aquáticos é 
uma preocupação crescente no meio científico, devido aos riscos que os agrotóxicos oferecem 
a saúde humana e aos animais. Tem-se então como objetivo, a avaliação da presença de 
carbendazim e thiamethoxam, em duas espécies de peixes (Astyanax altiparanae e Leporinus 
friderice) presentes no córrego Curral de Arame, localizado no município de Dourados, MS. 
A coleta foi realizada no mês de outubro de 2011 em 3 pontos do córrego. Das amostras de 
peixe de cada espécie foi retirada a musculatura, a qual foi submetida a processo de extração 
em incubadora com agitação por duas horas, utilizando 20 mL de acetato de etila e 10 mL de 
metanol, que posteriormente são filtrados e as amostras redissolvidas em 100 μL de metanol. 
As análises de carbendazim e thiamethoxam foram realizadas empregando HPLC com sistema 
binário e detector com arranjo de diodos de 200 a 800 nm e com coluna cromatográfica de fase 
estacionária C18. A fase móvel empregada foi composta por acetonitrila e água em sistema 
gradiente com fluxo de 1 ml/min e temperatura de 25°C. Limites de detecção e quantificação 
foram obtidos com injeções de 20 μL (n=5) e a recuperação foi determinada através da 
análise de alíquotas das amostras fortificadas nas concentrações de 1,2; 3,6 e 12 μg/L sendo 
que as amostras fortificadas foram submetidas aos mesmos processos de preparo das outras 
amostras sem fortificação. Os coeficientes de determinação são de 1 para o carbendazim e de 
0,9998 para o thiamethoxam e as recuperações nas dois pesticidas foram superiores a 95% 
nas duas espécies de peixe. Dos 27 exemplares de A. altiparanae coletados, 14 apresentaram 
carbendazim em sua musculatura em concentrações variando entre 6,94 e 135,27 μg/kg e 
dos 11 exemplares de L. Friderice coletados 8 apresentaram carbendazim em concentrações 
variando entre 6,52 e 190,01 μg/kg e em nenhuma das espécies o thiamethoxam foi detectado. 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO MATRIZ NA ANÁLISE DE 
TEBUTHIURON, DIURON E SEUS PRODUTOS DE 

DEGRADAÇÃO EM ÁGUA NATURAL, UTILIZANDO SPE E 
HPLC/UV

André Bortolucci Saggioro, Stephane Franco, Mary Rosa Rodrigues de Marchi

Em 2001, era estimado que o uso de pesticida em todo mundo era maior que 2,27 bilhões de 
quilogramas, dos quais mais de 35% eram herbicidas. O Brasil é considerado um dos líderes 
na produção da cana-de-açúcar e principalmente do etanol como combustível. A monocultura 
da cana-de-açúcar exige o uso de uma série de pesticidas, dentre estes, os herbicidas diuron 
e tebuthiuron. Os mais estudados produtos de degradação são os provenientes do diuron, 
principalmente pelas características toxicológicas deste herbicida que é apontado como 
carcinogênico e suspeito de atuar como alterador endócrino em mamíferos. Após a otimização 
da separação cromatográfica utilizando HPLC-UV, construiu-se a curva analítica em solvente 
e posteriormente na matriz. Utilizou-se SPE (Strata-X 33 μm 200mg / 6 mL) condicionado 
com 3 mL de metanol, 3 mL de água Milli-Q para o equilíbrio e aplicação de 1 L de amostra. A 
limpeza foi realizada com 3 mL de solução metanol/água (10:90), aplicou-se vácuo por 2 min e 
o extrato foi eluido com 5 mL de solução acetonitrila/metanol (50:50). A corrida cromatográfica 
foi efetuada em modo gradiente, com fase móvel sendo acetonitrila/água (70/30-74/26 até 1 
min, 74/26 - 78/22 até 3,2 min, voltando a condição inicial e nesta permanecendo até 10 min) 
com coluna C18 (Phenomenex, 4,6 mm de diâmetro, 250 mm de comprimento e tamanho de 
partículas de 5μm) e comprimento de onda de λ=254 nm. A partir dos testes F e t, verificou-se 
a presença do efeito matriz para todos os analitos. Para o diuron, o desvio da curva analítica 
na matriz com relação ao solvente foi de -26,8%, para o tebuthiuron foi de 39,8%, para DCA 
-30,6% e para o DCPU foi de -28,0%, o que indica a presença do efeito matriz para todos os 
analitos. 
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CHEMICAL FINGERPRINT CHARACTERIZATION OF IONS 
IN AEROSOLS AND SNOW IN CHILIEAN ANDES MOUNTAIN: 

ASSESSMENT OF THEIR IMPACT ON GLACIER RETREAT AND 
ITS RELATIONSHIP WITH GLOBAL WARMING

Francisco Cereceda-Balic, Gino Cassasa, Victor Vidal, Mario Funes, Fabian Guerrero, 
Margit Schwikowski 

Atmospheric pollutants like particulate matter, once deposited in the snow layer, may modify 
the albedo (Warren 1984) and accelerate its ablation, thus raising the loss of glacier mass and 
increasing loss of water reserves. The purpose of this research is to compare the chemical 
fingerprint of urban aerosols found in Santiago de Chile and of those found in the Andes 
Mountains, in order to asses pollutant transportation from the city and to determinate the 
influence of ionic pollutants deposited on snow on high mountain glacier. Snow sampling 
was conducted in the Cerro Colorado area (3000 m.a.s.l), 36 km NE (33°20´S 70°17´W) from 
Santiago de Chile, sampling was conducted by digging snow pits and taking samples at 
different deeps. Samples were immediately sealed and kept frozen at -20ºC until analysis. 
Snow samples were melted at room temperature under extraction hood and the determinations 
were carried on raw aqueous samples. Ionic element was determined by ionic chromatography 
using a Metrohm 850 Professional instrument, combined with conductivity detector, using 
a cation column Metrosep C 4-250/4.0 and anion column Metrosep A Supp 5-150/4.0. 
Analytes quantification was made using calibration curve (concentration range between 
0.01-10 mg/L: Cl-, NO3

-, SO4
2-, Br-, PO4

3-, F-, Ca2+, Na+, NH4
+, K+, Mg2+, standard solution by 

Fluka Analyticals). LOD and LOQ for cation: between. 0.02–0.13 mg/L and 0.18–0.42 mg/L, 
respectively; meanwhile for anion LOD and LOQ: between 0.005–0.19 mg/L and 0.016–0.64 
mg/L, respectively. Blank analyzes were performed to verify contamination in IC system using 
HPLC water. Preliminary results showed the presence of ions such as major species. These 
results agree with those observed in a previous study which demonstrated that anthropogenic 
trace elements levels in snow precipitation at sampling locations, area are affected by urban 
atmospheric emissions from Santiago city (Cereceda-Balic et al 2012). Through the study 
of snow samples collected in longitudinally across the Andes in campaigns sampling done 
in 2011 and in future campaigns at Glacier in Patagonia is expected to evaluate the impact 
of pollution caused by particulate matter and atmospheric aerosols on Andes glacier and its 
influence on climate change and water reserves in Chile. 
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO HPLC-UV PARA 
DETERMINAÇÃO DE TRICLOSAN E CLOROFENÓIS 

EM ESTUDOS DE ADSORÇÃO EM MONTMORILONITA 
HOMOIÔNICA (K+) E MODIFICADA COM 

HEXADECILTRIMETIL AMÔNIO (HDTMA)

Ausberta de Jesús Cabezas Garcia, Jorge Cesar Masini

Triclosan (5-cloro-2-(2,4-diclorofenoxy)fenol) é um bactericida utilizado em produtos de 
higiene pessoal. É citotóxico e mesmo em baixas concentrações apresenta efeitos deletérios ao 
meio ambiente. Sofre bioacumulação, o que foi verificado pela presença de metiltriclosan em 
peixes e algas, além de ser precursor de compostos orgânicos clorados tóxicos (clorofenóis, 
clorofórmio e dioxinas) em presença de cloro residual em estações de tratamento de água. A 
quantificação do triclosan e clorofenóis é realizada por técnicas de alto custo tais como HPLC-
MS e CG-MS. Por estes motivos é importante propor uma metodologia que permita monitorar 
estes poluentes orgânicos, assim como o desenvolvimento de novos processos de tratamento 
de efluentes domésticos. Foi desenvolvida uma metodologia de cromatografia a líquido em 
fase reversa com detecção UV (220 nm) e gradiente de tampão fosfato de trietilamina 20 mM 
a pH 3,5 (Fase móvel A) e acetonitrila pura (Fase móvel B) para separação de 2-clorofenol 
(2-CP), 2,4-diclorofenol (2,4- DCP), 2,4,6-triclorofenol (2,4,6-TCP), Triclosan (TCS) e 
Metiltriclosan (MTCS) com a finalidade de investigar e comparar a adsorção destes compostos 
em montmorilonita homoiônica de K+( KMT) e modificada com sal de hexadeciltrimetil 
amônio (HDTMA-MT, organofílica). Nas condições otimizadas os tempos de retenção de 
2-CP; 2,4-DCP; 2,4,6-TCP; TCS e MTCS foram 2,8; 3,8 ; 5,3; 8,3 e 10,2 min, respectivamente, 
para uma vazão total de 1,3 mL min-1. A resolução entre os picos foi sempre > 3. Foram 
construídas curvas analíticas na faixa de concentrações de 0-20 mg L-1 (R2 > 0,999). Os 
limites de detecção (20 µL de amostra) variaram de 0,16 (TCS) a 0,26 mg L-1 (MTCS). O 
estudo de adsorção mostrou forte adsorção de TCS e MTCS em comparação a 2-CP, 2,4-
DCP e 2,4,6-TCP. A incorporação de HDTMA no argilomineral aumentou a capacidade de 
adsorção, observando-se que a ordem de adsorção é 2,4,6-TCP > 2,4-DCP > 2-CP. Adsorção 
de TCS e MTCS foi muito forte e irreversível tanto em K-MT e HDTMA-MT, sugerindo que 
esses materiais encontram potencial aplicação no tratamento de efluentes. 
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SEPARATION WORKFLOW OF ACIDIC COMPOUNDS BY COOH 
SILICA AND SO3H SILICA

Mitsuhiro Kamimura, Tomio Yamakoshi, Kazunori Nobuhara and Tim OMara

Chromatography methods have a wide application to purify organic compounds in many 
industrial fields. Silica gel has been used for the stationary phase in Normal-phase liquid 
chromatography (NPLC). Acidic compounds such as carboxylic acids and phenols exist as 
various ionic dissociations in mobile phase. For the reason of various ionic dissociations, 
the acidic compounds have some difficulties in the NPLC separation. Usually the addition of 
acid such as acetic acid and phosphoric acid to the eluent improves the separation to restrain 
ionic dissociations. However the separation method needs a process of removal for the acid 
component and it is a complicated process. In this study, silica gel was modified by a carboxyl 
group (COOH Silica) or sulfo group (SO3H Silica) on the surface and used the separation 
of acidic compounds. The modified silica gels were inhibited from ionic dissociations and 
provided efficient separation of acidic compounds. The separation is simplified and useful 
by using such modified silica gel. This study attempts to develop the separation workflow of 
acidic compounds by using COOH Silica and SO3H Silica.
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A CROMATOGRAFIA IÔNICA NA CARACTERIZAÇÃO 
HIDROQUÍMICA DE ÁGUAS PRODUZIDAS NA INDÚSTRIA DO 

PETRÓLEO

Shirley Feitosa de M. Sena, Emily C. Tossi de A. Costa, Tarcila Maria P. Frota, Djalma 
R. da Silva

A partir da hidroquímica, podemos classificar as águas a fim de determinar seus principais 
usos, sendo este artifício ainda pouco aplicado à análise de águas produzidas na indústria 
do petróleo. Neste trabalho utilizamos a Cromatografia Iônica (CI) caracterização das 
águas, bem como os diagramas de Piper e de Stiff como ferramenta gráfica na classificação 
destas, oriundas de um determinado campo de petróleo da Bacia Potiguar. Na avaliação 
da consistência dos resultados, foi feito o balanço iônico (em que o desvio percentual da 
igualdade da concentração de ânions e cátions em meq/L é determinado pelo coeficiente do 
erro da análise). Foram coletadas amostras 8 de poços diferentes (cada amostra em duplicata), 
e foram determinados os seguintes cátions e ânions por CI: Sódio (Na+), Potássio (K+), Cálcio 
(Ca2+), Magnésio (Mg2+), Cloreto (Cl-) e Sulfato (SO4

2-). O carbonato (CO3
2-) e o Bicarbonato 

(HCO3
-) foram determinados por titulação potenciométrica. Para a determinação dos ânions 

Cl- e SO4
2- e os demais cátions foram utilizados um ICS-2000, analisando simultaneamente 

com um ICS-3000 da Dionex - Thermo Scientific, com detector de condutividade e supressão 
eletroquímica, coluna analítica foi a AS19, de 4x250 mm, e coluna de guarda AG19 4x50 
mm, volume de injeção de 25 µL e geração de eluente (10mM KOH de 0-10min, rampa até 
45mM KOH de 10-30min). Para a determinação dos cátions foi utilizado um CI, modelo ICS-
3000/ DIONEX, com coluna analítica CS12A de 4x250 mm e coluna de guarda CG12A 4x50 
mm, volume de injeção de 25 µL e eluente H2SO4 20 mM isocrático. Através do diagrama 
de Piper, as amostras foram classificadas como Águas Cloretadas Sódicas, com exceção das 
amostras do poço injetor que foram classificadas como Bicarbonatadas Sódicas. O diagrama 
de Stiff confirma os resultados do diagrama de Piper. Apenas duas amostras apresentaram 
erro de balanço iônico superiores a 5%, e nenhuma amostra apresentou erro superior a 8%. 
Assim pode-se concluir que a cromatografia iônica é uma técnica bastante confiável para a 
determinação de cátions e ânions neste tipo de matriz.



Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV | 341

| D341 |
03 de Outubro (4a feira) 

Cromatogra�a Líquida: LC, HPLC, TLC, u-HPLC,...
(Fundamentos e aplicações)

DETERMINAÇÃO E ESPECIAÇÃO DE FENÓIS ATRAVÉS 
DA TÉCNICA DE ONLINE-SPE-LC COM DETECÇÃO 

ELETROQUÍMICA E ARRANJO DE DIODOS

Marc Yves Chalom, Elvira Simi Venckunas, Sonia Diniz, Márcia Moribe 

Compostos fenólicos são altamente tóxicos, mesmo em concentrações baixas e estão sujeitos 
às regulamentações específicas como as Resoluções do Ministério do Meio Ambiente (Conama 
357/05 e 396/08) e a Portaria do Ministério da Saúde 2914/11. O objetivo desse trabalho é 
demonstrar a viabilidade e a validação de metodologia para determinação e especiação de 
diversos fenóis utilizando a técnica de cromatografia líquida com SPE on-line e detecção 
eletroquímica e de Arranjo de Diodos. Utilizou-se um sistema de cromatografia de íons Thermo 
Scientific - Dionex ICS-3000 contendo um módulo de bombeamento duplo quaternário, válvula 
de injeção com loop de 2,5mL, válvula adicional de 10 portas contendo uma coluna de SPE 
de fase reversa polimérica e coluna analítica de fase reversa e polar, 3um; 2,1 x 150mm. Em 
seguida foi realizada a otimização do gradiente analítico, a qual empregou um tampão de Ácido 
Acético/ Acetato de Amônio e Acetonitrila. Foi utilizado Ácido Sulfúrico e Acetonitrila como 
solução de concentração, enriquecimento e backflush do SPE. O eletrodo de Carbono Vítreo 
foi ajustado em 1,12V Vs. Ag/AgCl e o detector UV-VIS/DAD em 256nm; 294nm; 350nm 
e 380nm. O LQ para fenóis totáis obtido foi de 0,5 ug*L-1 já expressos em fenol. O LQ para PCF, 
2,4-DCF e 2,4,6-TCF foi de 0,14 ug*L-1, 0,04 ug*L-1 e 0,12 ug*L-1, respectivamente. A criação 
da biblioteca de espectros permitiu uma comparação em tempo real e avaliação de pureza de 
pico permitindo maior assertividade na identificação positiva nas amostras avaliadas. A técnica 
de SPE on-line automatizada, evita gastos maiores com múltiplos cartuchos SPE além de 
diminuir custos de operação de sistemas convencionais de SPE como manifolds. A correlação 
dos resultados obtidos nos ensaios realizados em amostras de comparação interlaboratorial 
para fenóis totais entre o método convencional da 4-aminoantipirina e o método utilizando 
SPE-LC-DAD-EC mostrou a possibilidade de emprego em rotina para a determinação dos 
fenóis totais. O mesmo método permite a determinação dos fenóis clorados em limites de 
quantificação abaixo dos exigidos pela Resolução Conama 357/05 e pela Portaria MS 2914/11.
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DETERMINATION OF PHENOLIC COMPOUNDS IN JUÇARA 
(EUTERPE EDULIS M.) BY ULTRA PERFORMANCE LIQUID 

CHROMATOGRAPHY-DAD

Graciele da Silva Campelo Borges, Luciano Valdemiro Gonzaga, Siluana Katia Tischer 
Seraglio, Ana Carolina Oliveira Costa, Roseane Fett

Juçara (Euterpe edulis) belonging to the Arecaceae family is a palm plant produces a noble 
type of palm heart. The juçara palm produces a round fruit, known as juçara. A juice prepared 
from the fruit popularly called “açaí” in Brazil, is consumed in a variety of beverages and food 
preparations. Recently, much attention has been paid to the antioxidant capacity of its fruit, 
however the knowledge of its profile phenolics is still very limited. This study aims to develop 
the method for determined phenolic compounds. Ten phenolic acids were analyzed within 
8 min using ultra performance liquid chromatography (UPLC) with DAD detection. UPLC 
system was equipped with C18 analytical column (50 mm x 4.6 mm ID, 1.7 µm particle size), 
using 0.1% formic acid and methanol mobile phase in the gradient elution mode. The method 
was fully developed in terms of linearity (r > 0.997 for all ten compounds), range, LOD (0.3 
– 3.4 mg.L-1), LOQ (1.1 – 11.3 mg.L-1), recovery (85 – 100%). Subsequently the method was 
applied to the identification and quantification of phenolic acids present in jussara (Euterpe 
edulis) pulp and available activity antioxidant. The phenolics acids found were protocatechuic 
> ferulic > gallic > vanilic > siringic > p-cumaric. The analytical performance of the method, 
particularly the very fast analysis time verifies its potential applicability for routine and 
automated analysis of these compounds in the fruit samples.
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A SINGLE METHOD FOR THE DIRECT DETERMINATION 
OF TOTAL GLYCEROLS IN ALL BIODIESEL USING LIQUID 

CHROMATOGRAPHY AND CHARGED AEROSOL DETECTION

Marc Plante, Bruce Bailey, Ian N. Acworth, Christopher Crafts 

The purpose of this work is to develop an HPLC method to determine acylated and free 
glycerols in Biodiesel (in process, finished products, and petroleum mixed samples). The 
determination of total glycerols (acylated and free glycerols) in biodiesel is challenging: these 
impurities do not possess chromophores precluding the use of UV or FL HPLC detectors, and 
the analytes are also not volatile and require derivatization for determination by GC. A single, 
normal phase HPLC method using a glass-lined cyanopropil column and a Thermo Scientific 
Dionex Corona charged aerosol detector was developed with a sensitivity exceeding ASTM 
requirements. Samples require only dilution prior to analysis. The samples and standards were 
dissolved in 5v/v-% isopropanol in 2,2,4-trimethylpentane (TMP). Up to 10% isopropanol in 
TMP can be used with a 5 μL injection volume. The chromatography were carried out in an 
HPLC with normal phase with a Cyanopropyl, 3um 4 x 150mm column and a ternary gradient. 
The samples were cooled at the autosampler to 15C and the detector was a Thermo Scientific 
Dionex Corona Ultra RS and a nebulization temperature of 15C. An improved shorter and 
simpler method was created to replace the current method and results for a B20 sample using 
this new method are shown. Any biodiesel sample, in-process finished, or blended is diluted 
and analyzed directly in under 25 minutes. The method also provides the necessary sensitivity 
to quantify total glycerols to the current ASTM specifications. The method provided a total 
glycerols analysis for all biodiesel samples, which no other method is capable of doing, with 
examples of in-process, petroleum mixed B20 shown. The use of traditional HPLC conditions, 
combined with simple sample dilution, improves the robustness of this method compared to 
current GC techniques. Because there is no sample extraction or derivatization, no internal 
standards are required.Chromatography is simple, with all analytes of a similar class grouped 
together. The sensitivity of the method exceeds the requirements in ASTM D6584. In this 
work we have reached 3.3 ng o.c. for Triolein, 1ng o.c for 1,3-diolein and monoolein and 40ng 
o.c. for glycerol. Recoveries for all those analytes on a 500 ng spike at an in-process biodiesel 
B20 sample were around 100% Quantitation is greatly improved for the grouped analytes due 
to the use of the Power Function available in the Corona ultra RS detector.
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APLICAÇÃO DE CROMATOGRAFIA IÔNICA PARA 
CARACTERIZAÇÃO DOS AQUÍFEROS PRESENTES NA 

PLANÍCIE COSTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL

Lucas Leites Mello, carlos.fand@gmail.com, karina.attisano@gmail.com, 
marieledepaiva@gmail.com, marcmilafurg@gmail.com, dqmhidro@furg.br

O litoral do Rio Grande do Sul é composto de quatro sistemas deposicionais do tipo laguna 
barreira, formados a partir de suas justaposições laterais cujo ciclo evolutivo foi controlado 
por quatro grandes eventos transgressivo-regressivos do último quaternário. Também possui 
na porção norte do Rio Grande do Sul o sistema Serra Geral que se estende até o litoral de 
Torres. Neste contexto, o estudo da distribuição dos elementos maiores em águas subterrâneas 
é uma importante ferramenta para a elucidação da litologia dos aquíferos. Assim, com o 
objetivo de investigar a diferença destas fácies geológicas, água subterrânea foi coletada em 
três locais da região de Torres (2011). Nessas amostras elementos maiores foram quantificados 
por cromatografia iônica, utilizando equipamento IC 881 Compact Metrohm com detector de 
condutividade, coluna Metrosep C4-150/4.0 com pré coluna Metrosep C4/4.0 para cátions e 
coluna Metrosep A SUPP 5–150/4.0 com pré- coluna Metrosep A SUPP 4/5 /4.0 para ânions. 
Os eluentes utilizados foram ácido dipicolinico e nítrico para cátions e carbonato e bicarbonato 
para ânions. Dados pretéritos de elementos maiores do sistema de barreiras deposicionais 
da região sul do Rio Grande do Sul também foram utilizados. A comparação entre a região 
norte (Torres) e sul demonstram que o cloreto e sódio foram dez vezes mais concentrados nos 
aquíferos costeiros da região sul, enquanto nitrato foi cinco vezes maior no aquífero da região 
norte, onde também o HCO3

- foi o ânion de maior concentração. Na região sul, considerando 
a infiltração da água da chuva associada com a composição mineralógica do sedimento 
(quartzo), a água subterrânea é enriquecida em Na+ e Cl-. Já a região norte segue a tendência 
apresentada pelo aquífero Guarani, constituído de rochas silicosas e carbonáticas, onde o 
HCO3

- domina a composição da água quanto aos ânions dissolvidos seguido dos elementos 
Na+ e Ca+2 dominando os cátions. Conclui-se que estas águas subterrâneas de propriedades 
mais alcalinas influenciadas pelo sistemas Serra Geral/Guarani, estende sua assinatura para a 
planície costeira chegando a região de praia. Mais distante a este sistema e cobrindo grande 
parte da zona litorânea na direção sul, os sistemas deposicionais de barreiras são dominantes, 
contribuindo com a qualidade hidroquímica e com uma diferente assinatura. 
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DETERMINAÇÃO DA ADULTERAÇÃO DE BIODIESEL, POR 
ÓLEOS VEGETAIS, ATRAVÉS DA CROMATOGRAFIA LÍQUIDA 

DE ALTA EFICIÊNCIA

Isadora Daher Meirelles e Silva, Lauriane Marinho Candeco, Débora Mac Donald 
Brouck, Gisele Alves Borges, Thiago Carvalho Cardoso, Débora França de Andrade, 

Luiz Antonio d’Avila

O monitoramento prévio da qualidade do biodiesel a ser adicionado ao diesel pode proporcionar 
a manutenção da oferta de umcombustível de alta qualidade, que apresente um mínimo de 
problemas operacionais, (KNOTHE et al., 2006) de forma a evitar a insatisfação do consumidor 
e consequente depreciação da imagem pública positiva do biodiesel (GUARIEIRO, 2006). É 
muito importante monitorar a qualidade dos combustíveis para se garantir o bom desempenho 
dos veículos e também minimizar os impactos ambientais causados pelas emissões de 
poluentes. Combustíveis adulterados resultam em aquecimen to e aceleração do motor, além 
de aumentarem o consumo de combustível, a emissão de material particulado e de gases de 
exaustão (MEIRA et al., 2011). As adulterações se dão pela adição de um composto de menor 
custo ao combustível. No caso do biodiesel, os óleos vegetais podem ser considerados os 
principais adulterantes, já que apresentam uma boa miscibilidade tanto no diesel quanto no 
biodiesel. Dependendo dos teores de adulterantes adicionados aos combustíveis, o problema é 
de difícil percepção, especialmente se forem usadas apenas análises físico-químicas de rotina 
para controle de qualidade. Desta forma, o principal objetivo deste trabalho é empregar a 
técnica da Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), na determinação da adulteração 
de biodiesel com óleos vegetais (soja, milho, girassol e canola), óleo de fritura e gordura 
animal (sebo bovino). Os resultados obtidos mostram que a técnica da CLAE é adequada 
para determinar a adulteração de biodiesel com óleos vegetais (soja, milho girassol, canola 
e fritura). Entretanto, a adulteração com gordura animal (sebo bonivo), que é composta 
majoritariamente por compostos saturados não pode ser detectada por este método, já que 
utilizada detecção ultravioleta. Além da boa eficiência de separação, a técnica da CLAE possui 
algumas vantagens em relação a outras técnicas analíticas, como a versatilidade das amostras 
a serem analisadas, o tempo relativamente curto de análise, a alta resolução e a automação. 
Em comparação com a Ressonância Magnética Nuclear (RMN), por exemplo, o equipamento 
usado na CLAE é muito mais barato.
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Biocombustíveis (ANP) pela amostra de biodiesel puro.
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EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA E CROMATOGRAFIA LÍQUIDA 
DE ALTA EFICIÊNCIA NA SEPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS 

CLASSES CONSTITUINTES DO BIODIESEL

Gabriela Gonçalves Blatt, Thiago Carvalho Cardoso, Débora França de Andradea, 
Michelle Jakeline Cunha Rezende, Luiz Antonio d’Avila

A extração em fase sólida (EFS) é uma ferramenta que vem sendo empregada para a separação 
de classes lipídicas em matrizes complexas. Entretanto, a EFS ainda não foi empregada 
na separação das principais classes constituintes do biodiesel (monoacilgliceróis - MAG, 
diacilgliceróis - DAG, triacilgliceróis - TAG e ésteres metílicos de ácidos graxos - EsMAG). O 
principal objetivo deste trabalho é empregar a EFS e a cromatografia líquida de alta eficiência 
(CLAE) para a separação e isolamento das principais classes presentes no biodiesel, visando à 
obtenção de frações enriquecidas nos seus constituintes para simplificar sua caracterização por 
métodos analíticos. O produto da transesterificação de óleo de soja com metanol, apresentando 
baixa conversão em éster (44 %) e contendo quantidades significativas de MAG (18 % em 
área), DAG (17 % em área) e TAG (15 % em área), foi aplicado no cartucho de EFS com fase 
estacionária de sílica (500 mg, 3 mL, Silicycle). O sistema de solventes foi constituído por 
solução 10 % de éter etílico em éter de petróleo, 25 % de éter etílico em éter de petróleo, 100 
% de éter etílico e 100 % de etanol levando a obtenção de frações contendo, respectivamente, 
EsMAG e TAG (fração 1), DAG (fração 2), MAG (fração 3) e glicerol e/ou material polar 
(fração 4). A fração 1 foi aplicada em cartucho com fase estacionária aminopropilsilano (500 
mg, 3 mL, Bond Elut). Os EsMAG foram eluídos comn-hexano, e os TAG com solução de 
clorofórmio:metanol (2:1, v/v). As frações foram analisadas por CLAE. Os resultados obtidos a 
partir da técnica de EFS levou à obtenção de 5 frações enriquecidas individualmente em MAG, 
DAG, TAG, EsMAG e glicerol e/ou material polar. Desta forma, este método tem potencial 
para ser aplicado na obtenção dos principais constituintes do biodiesel. A concentração de 
MAG, DAG e TAG em diferentes frações aumenta a sensibilidade e, portanto, simplifica sua 
caracterização por métodos analíticos. 
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OTIMIZAÇÃO DE MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DE PPCPS 
EM ÁGUA EMPREGANDO SPE E LC-ESI-MS/MS

Juliana Rocha Guilherme, Maria Angelis Kisner Silveira, Fabiane Pinho Costa, Bruno 
souza Guimarães, Bruno Meira Soares, Maristela Barnes Rodrigues Cerqueira, Sergiane 

Souza caldas, Ednei Gilberto Primel

A qualidade da água é um importante indicativo da capacidade de uma nação para alcançar 
o desenvolvimento sustentável. Atualmente as nações industrializadas se deparam com um 
novo problema: a contaminação das águas por contaminantes emergentes, entre eles fármacos 
e produtos de cuidado pessoal (PPCPs). Neste trabalho um método empregando extração em 
fase sólida (SPE) e cromatografia líquida com fonte de ionização por eletrospray acoplada à 
espectrometria de massas sequencial (LC-ESI-MS/MS) foi desenvolvido e validado para a 
determinação de cinco produtos farmacêuticos e um produto de cuidado pessoal sendo eles: 
amitriptilina, enalapril, glibenclamida, haloperidol, metilparabeno e nimesulida em amostras 
de água. Para otimização da SPE, foi utilizado, na primeira etapa, um planejamento fatorial 
fracionado para a seleção das variáveis que afetaram o procedimento de extração dos compostos 
em estudo. Com um planejamento 2v5-1, os principais efeitos e interações entre cada parâmetro 
foram avaliados. Posterior a escolha da melhor condição de extração, foi realizada uma 
segunda etapa avaliando a influência da acidificação e alcalinização do solvente de eluição. 
Para SPE utilizou-se cartuchos StrataTM – X 200 mg, e eluição com 5 mL de metanol com 
5% de ácido fórmico. Após o estudo e otimização dos parâmetros de extração e separação 
dos compostos, o método foi validado avaliando-se curva analítica, linearidade, limites de 
detecção e quantificação, precisão, exatidão, efeito matriz e eficiência do processo. Os limites 
de detecção variaram de 0,01 a 0,2 µg L-1 e os limites de quantificação de 0,05 a 1,0 µg L-1. 
Para correção do efeito matriz foi utilizado o método de quantificação por superposição na 
matriz. O método foi aplicado na determinação de PPCPs em amostras de água de superfície 
e de abastecimento durante três meses, nos município de Rio Grande e Morro Redondo - RS. 
Nas amostras foram detectados PPCPs em níveis que variaram de 0,05 a 134 µg L-1. O método 
proposto pode ser utilizado para a determinação de resíduos de produtos farmacêuticos e de 
cuidados pessoal em água potável e de superfície.
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ESTUDO DE MÉTODO EMPREGANDO A MICRO EXTRAÇÃO 
LÍQUIDO-LÍQUIDO DISPERSIVA (DLLME) PARA A 

DETERMINAÇÃO DE AGROTÓXICOS MULTICLASSES EM 
AMOSTRAS DE ÁGUA

Cátia Marian Bolzan, Sergiane Souza Caldas, Bruno Meira Soares, Fábio Andrei 
Duarte, Ednei Gilberto Primel

Os agrotóxicos pertencentes a diferentes classes químicas, como a atrazina, simazina, diurom, 
bentazona, clomazona, tebuconazol e fipronil, são amplamente utilizados na agricultura. 
Porém, resíduos destes compostos podem causar a contaminação do meio ambiente. Por isso, 
técnicas de preparo de amostra rápidas, de fácil execução e que utilizem pequenas quantidades 
de solventes orgânicos como a Microextração Líquido-Líquido Dispersiva (DLLME), são 
necessárias para o monitoramento de agrotóxicos em níveis traços em amostras ambientais. 
Portanto, o objetivo deste estudo foi estudar a extração de agrotóxicos de diferentes classes 
químicas em amostras de água empregando DLLME. Durante o estudo, para verificar a 
influência de variáveis importantes na extração, foi utilizado a Metodologia de Superfície de 
Resposta (RSM), seguido por determinação por Cromatografia Liquida Acoplada ao Detector 
de Arranjo de Diodos (HPLC-DAD). Para a determinação dos compostos foi utilizada coluna 
Phenomenex Synergi Fusion 80Å 4 µm (250 × 4,6 mm I.D) e fase móvel composta por 
acetonitrila:água purificada acidificada a pH 3 com H3PO4. A extração dos compostos foi 
realizada utilizando 10 mL de amostra acidificada a pH 2, 2 mL de acetonitrila de como solvente 
dispersor e 150 µL de monoclorobenzeno:diclorobenzeno (1:1, v/v) como solvente extrator. 
A mistura resultante foi centrifugada por 5 min a 2000 rpm. A fase sedimentada foi evaporada 
em fluxo de nitrogênio, redissolvida em 100 µL de metanol e injetada no sistema HPLC-
DAD. O método foi validado avaliando-se curva analítica, linearidade limite de quantificação 
(LOQ), exatidão e precisão. As curvas analíticas foram contruídas através da curva trabalho, 
onde as amostras foram fortificadas em cinco níveis de concentração a partir do LOQ de cada 
composto e submetidas ao processo de extração. A resposta do detector foi linear para todos os 
compostos, com coeficientes de correlação maiores que 0,99. Os valores de LOQ do método 
ficaram entre 0,25 e 2,5 µg L-1. A exatidão foi expressa em termos de recuperação e a precisão 
em termo de desvio padrão relativo (RSD). As recuperações variaram entre 53 e 121% com 
desvio padrão relativo percentual entre 3 e 21%. A partir dos resultados obtidos, conclui-se que 
o método é apropriado para a determinação dos agrotóxicos multiclasse em amostras de água. 
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OPTIMIZATION OF EXTRACTION PROCEDURE USING 
SPE FOR THE DETERMINATION OF HORMONES IN 

GROUNDWATER BY UPLC-MS/MS

Mariele da Silva Mazuim Mann, Juliana Scariot Munaretto, Débora Orso, Nathália 
Saibt, Manoel Leonardo Martins, Martha Bohrer Adaime, Renato Zanella

Steroid and anabolic hormones can be found in the environment, since they are both derived 
from the natural elimination by humans and animals, such as their use as growth promoters 
in animals. It has been a major concern for animal waste, since they can infiltrate the soil and 
reach groundwater.[1] The presence of hormones in the environment should be investigated 
due to the negative impacts that can be caused in humans and animals, becoming a worldwide 
concern.[2] Thus, this study aimed to develop and validate a method for the determination of 
nine hormones in groundwater using Solid Phase Extraction (SPE) and Ultra Performance 
Liquid Chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry (UPLC-MS/MS). The sample 
preparation procedure optimization was performed using different cartridges and conditions for 
the extraction of the analytes, and the best results were obtained with cartridges of Oasis® HLB 
60 mg. After conditioning, 100 mL of sample acidified at pH 3.0 was percolated through the 
cartridge, followed by washing with ultrapure water and elution with 5.0 mL of methanol. The 
extract was diluted in ultrapure water 1:4 (v/v), the internal standard was added and the extract 
analyzed in the UPLC-MS/MS system. It was used a column Acquity UPLC Beh Waters 
C18 50x2.1 mm; 1.7 µm, gradient of the mobile phase (methanol and aqueous ammonium 
hydroxide 0.05%) and electrospray ionization (ESI). The validation was realized spiking the 
matrix at the concentration levels of 0.5, 1.25 e 5.0 µg L-1, evaluating the recovery of the 
analytes, which was between 70 to 120%, and the precision, through the Relative Standard 
Deviation (RSD), being lower than 17.5%. Determination coefficients (r2) ≥ 0.99 showed good 
linearity of the analytes in a range of 1 to 100 µg L-1. The lower point of the curve was used as 
the Limit of Quantification (LOQ), equivalent to 0.25 µg L-1 and the Limit of Detection (LOD) 
was 0.07 µg L-1. These results demonstrated that the proposed method, using SPE and UPLC-
MS/MS, is efficient in the determination of hormones in groundwater, since good sensibility, 
selectivity, accuracy and precision were obtained. 

[1] Tomsíková et al. Trends in Analytical Chemistry, 2012, 34, 35. 
[2] Streck, G. Trends in Analytical Chemistry, 2009, 28, 635.
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DETERMINAÇÃO DE SULFETO E CIANETO E AMOSTRAS DE 
ÁGUA DOCE E EFLUENTES

Larissa Zanuni, Marcos Santos

A determinação de sulfeto (S2-) e cianeto (CN-) em água doce e descartes industriais são 
de extrema importância, devido à toxicidade a fauna aquática. De acordo com a resolução 
CONAMA nº 357, de março de 2005, os limites máximos aceitáveis para sulfeto em água 
doce é de 2,000 µg L-1 e de 5,000 µg L-1 para cianeto, enquanto que para efluentes, o máximo 
permitido é de 1.000 µg L-1 para sulfeto e 200,0 µg L-1 para cianeto. As análises indicadas para 
essas espécies nessas matrizes são distintas. O sulfeto é determinado empregando eletrodo de 
íon seletivo e o cianeto é determinado empregando um espectrofotômetro, o que depende da 
adição de reagentes para realizar a análise em λ 578 nm. O uso da cromatografia de íons com 
detecção amperométrica tem se mostrado uma alternativa eficiente na determinação dessas 
espécies em simultâneo, com capacidade de atender os limites exigidos pela norma. Neste 
trabalho foram realizadas análises de amostras de água doce e efluentes industriais sendo as 
condições de análises: coluna de troca aniônica, 0,1M de NaOH mais 0,4 mM de EDTA como 
eluente, volume de injeção de 20 µL, fluxo de 1,0 mL min-1 e detecção amperométrica no modo 
DC utilizando eletrodo de trabalho de prata. Foram preparadas duas curvas de calibração para 
atender as análises de amostras de água doce (curva baixa, variando de 0,500 a 10,00 µg L-1 para 
S2- e CN-) e de efluentes industriais (curva alta, variando de 5,000 a 10,00 µg L-1 para S2- e 
CN-). A determinação sulfeto e cianeto nas de amostra de água doce não apresentaram sinais 
detectáveis para sulfeto e cianeto, por estarem abaixo do limite de detecção, enquanto que para 
os efluentes industriais, variaram de 10,00 a 962,0 µg L-1 para S2- e de 6,000 a 1.230 µg L-1 para 
CN-. Assim como as técnicas indicadas pela norma, se faz necessário realizar a destilação das 
amostras, utilizando um ácido forte para evolução dos gases e a coleta em meio alcalino, com 
pH superior a 11. A determinação de sulfeto e cianeto por cromatografia de íons com detecção 
amperométrica tem se mostrada uma técnica importante, para atingir baixos limites, atendendo 
a norma 357 da CONAMA e também diminuir o tempo de análise e em especial, eliminar o 
uso de reagentes para análise de cianeto.
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DETERMINAÇÃO DIRETA DE GLIFOSATO E AMPA EM ÁGUAS 
SUPERFICIAIS E FINAIS PELA TÉCNICA DE CROMATOGRAFIA 

DE ÍONS

Marc Yves Chalom, Elvira Simi Venckunas, Sonia Diniz, Márcia Moribe

O Glifosato é um dos defensivos agrícolas mais empregados no mundo e no Brasil. Quantidades 
relativamente altas desse herbicida e de seu metabólito principal o Ácido Aminometilfosfônico 
(AMPA) têm sido encontradas em alimentos e águas. Tais compostos estão listados com 
respectivos VMP nas portarias CONAMA 357/05 e 396/08 e Portaria MS 2914/11. O objetivo 
desse trabalho é demonstrar a viabilidade e a validação da metodologia da cromatografia de 
íons com detecção condutimétrica com supressão para determinação simultânea e direta do 
glifosato e AMPA na presença de outros ânions de interesse ambiental. O método foi validado 
para amostras de águas brutas e finais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Utilizou-
se um sistema de cromatografia de íons Thermo/ Dionex ICS-3000 com módulo de geração 
de eluente in-situ hidróxido de potássio e gradiente analítico capaz de seletivamente separar 
os glifosato e AMPA de outros compostos aniônicos de interesse das portarias e presentes 
nas amostras estudadas (a saber: Fluoreto, Clorito, Bromato, Cloreto, N-Nitrito, Brometo, 
N-Nitrato, Sulfato, Cromo Hexavalente (como CrO42-), P-Fosfato, detecção condutimétrica 
com supressão auto-regenerativa, volume de injeção de 50uL e operação em regime micro-
bore. O limite de quantificação praticável (LQP) para o glifosato e AMPA ficou em 0,010 
mg*L-1 com um LD de 0,003 mg*L-1. A técnica empregada permitiu a separação de 12 analitos 
com boa resolução, graças ao gradiente analítico empregado. O emprego da detecção direta de 
glifosato e AMPA através da técnica de cromatografia de íons com gradiente de KOH, é uma 
ferramenta rápida, simples e viável para determinação desses analitos em águas de superfície 
e águas potáveis.
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OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS INSTRUMENTAIS 
CROMATOGRÁFICOS PARA MELHORAR A PEFORMANCE DE 

COLUNAS

Laura Maria Fontes Prado, Christian Fernandes, Gersón Antônio Pianetti

Há interesse no desenvolvimento de alternativas para reduzir o tempo e melhorar a eficiência 
de análises por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, dentre elas a substituição das colunas 
com partículas porosas tradicionais de diâmetro (d) igual a 5 μm, por colunas monolíticas ou 
de núcleo fundido (d < 3 μm). Outra opção é a Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência, 
realizada em colunas com partículas porosas de d < 2 μm. O desempenho das separações 
cromatográficas pode ser prejudicado pelos efeitos do volume extracoluna (ECV) e da má 
configuração do detector. Com o objetivo de garantir bom desempenho das colunas em estudo 
(coluna com partícula porosa d = 5 μm; coluna com partícula de núcleo fundido d = 2,7 μm; 
coluna com partícula porosa d = 1,8 μm e coluna monolítica - todas C18, 100 x 2,1 mm), na 
análise de antidiabéticos orais (clorpropamida, glibeclamida, glimepirida e gliclazida), alguns 
parâmetros cromatográficos instrumentais foram otimizados visando à redução do ECV. Os 
seguintes parâmetros foram avaliados: d dos tubos de peek, volumes dos loops, valores de 
frequência de aquisição dos dados/tempo da constante de filtro (F/T) e volumes de injeção. 
Foram considerados como melhores os parâmetros que propiciaram menores volumes 
extracoluna. Utilizando-se os métodos analíticos previamente desenvolvidos para análise dos 
antidiabéticos em cada uma das quatro colunas, uma união com volume morto desprezível foi 
inserida em substituição à coluna e injetou-se uracila (10 µg/mL). A partir da largura a meia 
altura (W50%) do pico da uracila, o ECV foi calculado. Posteriormente, determinou-se o número 
de pratos teóricos (N) em análises dos antidiabéticos realizadas com os diferentes parâmetros 
instrumentais. O menor ECV foi obtido pela seguinte combinação: tubo de peek d = 0,004’, 
loop de 2 μL,F 40 Hz/T 0,25 s, volume de injeção de 1 μL. Conforme esperado, esses valores 
de parâmetros foram os que propiciaram maior N na análise dos antidiabéticos. Observou-
se que a redução do ECV resultou em um aumento de eficiência mais significativo para os 
fármacos menos retidos (Clorpropamida e Gliclazida) e que nas análises realizadas em colunas 
de d < 2 µm e em coluna de núcleo fundido, o aumento de eficiência foi maior.

Agradecimentos: À CAPES pela bolsa e à FAPEMIG pelo apoio financeiro
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OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS INSTRUMENTAIS PARA 
AUMENTAR A EFICIÊNCIA DE SEPARAÇÃO EM DIFERENTES 

COLUNAS CROMATOGRÁFICAS

Laura Maria Fontes Prado, Gerson Antônio Pianetti, Christian Fernandes 

Atualmente, existe grande interesse no desenvolvimento de alternativas para reduzir o tempo 
e melhorar a eficiência de análises por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, dentre 
elas a substituição das colunas com partículas porosas tradicionais de diâmetro (d) igual a 
5 μm, por colunas monolíticas ou de núcleo fundido (d < 3 μm). Outra opção é o emprego 
da Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência (UPLC), realizada em colunas com partículas 
porosas de d < 2 μm. O desempenho das separações cromatográficas pode ser prejudicado 
pelos efeitos do volume extracoluna (ECV) e da má configuração do detector. Com o objetivo 
de garantir bom desempenho das colunas em estudo (coluna com partícula porosa d = 
5 μm; coluna com partícula de núcleo fundido d = 2,7 μm; coluna com partícula porosa d 
= 1,8 μm e coluna monolítica - todas C18, 100 x 2,1 mm), na análise de antidiabéticos orais 
(clorpropamida, glibeclamida, glimepirida e gliclazida), alguns parâmetros cromatográficos 
instrumentais foram otimizados visando à redução do ECV. Os seguintes parâmetros foram 
avaliados: d dos tubos de PEEK, volumes dos loops, valores de frequência de aquisição dos 
dados/tempo da constante de filtro (F/T) e volumes de injeção. Para estas análises foi utilizado 
equipamento UPLC Waters Acquity. Os valores dos parâmetros que propiciaram menor 
ECV foram selecionados. Utilizando-se os métodos analíticos previamente desenvolvidos 
para análise dos antidiabéticos em cada uma das quatro colunas, foi calculado o ECV. 
Posteriormente, determinou-se o número de pratos teóricos (N) em análises dos antidiabéticos 
realizadas com os diferentes parâmetros instrumentais. O menor ECV foi obtido pela seguinte 
combinação: tubo de PEEK d = 0,004’,loop de 2 μL, F 40 Hz/T 0,25 s e volume de injeção 
de 1 μL. Conforme esperado, esses valores de parâmetros foram os que propiciaram maior N 
na análise dos antidiabéticos. Observou-se que a redução do ECV resultou em um aumento 
de eficiência mais significativo para os fármacos menos retidos (clorpropamida e gliclazida) e 
que nas análises realizadas em colunas de d < 2 µm e em coluna de núcleo fundido, o aumento 
de eficiência foi maior. 
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AVALIAÇÃO DE DIFERENTES TIPOS DE FASES 
ESTACIONÁRIAS PARA SEPARAÇÕES RÁPIDAS EM 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA UTILIZANDO ANTIDIABÉTICOS 
ORAIS COMO MODELO

Laura Maria Fontes Prado, Gerson Antônio Pianetti, Christian Fernandes 

Nos últimos anos, a demanda por métodos de análise rápidos e eficientes, empregando 
cromatografia líquida de alta eficiência, tem crescido significativamente. Dentre os novos 
materiais disponíveis, as fases monolíticas, particuladas com núcleo fundido e particuladas 
com diâmetro (d) menor que 2 μm, apresentam características que as tornam promissoras para 
análises rápidas e eficientes. Com o objetivo de comparar estes novos tipos de materiais, foi 
desenvolvido método analítico para quantificar fármacos antidiabéticos orais (clorpropamida, 
glibenclamida, glimepirida e gliclazida) em cada um dos seguintes suportes: coluna 
convencional com partícula porosa d = 5 μm (CV); coluna com partícula de núcleo fundido d = 
2,7 μm (NF); coluna com partícula porosa d = 1,8 μm (UPLC) e coluna monolítica (MN) - todas 
C18, 100 x 2,1 mm. Para estas análises foi utilizado equipamento UPLC Waters Acquity. Para 
fins de comparação, as colunas foram submetidas a vazões crescentes de fase móvel (0,02 a 0,6 
mL/min). Para cada valor de vazão (V), o número de pratos teóricos (N) foi determinado para 
os quatro fármacos. Os pares de valores V e N foram transformados em velocidade linear da 
fase móvel (u) e altura do prato teórico (H), respectivamente. Os pares de valores u x H foram 
plotados em gráficos (curvas de Van Deemter). Além das curvas, os seguintes parâmetros 
foram determinados: pressão, fator de assimetria, resolução e tempo de análise. A eficiência 
verificada para as colunas, na análise dos antidiabéticos, utilizando o método desenvolvido, foi 
a seguinte: UPLC > NF > CV > MN. Os analitos mais retidos (glibenclamida e glimepirida) 
apresentaram menores valores de H e esse comportamento foi mais significativo nas colunas 
de UPLC e NF. As curvas de Van Deemter relativas às colunas de UPLC e NF apresentaram 
inclinação menor em vazões elevadas quando comparadas com a coluna CV, demonstrando 
ser possível realizar análises rápidas sem perda de eficiência. Verificou-se, também, que apesar 
de um pouco menos eficiente que a coluna de UPLC, a de NF apresenta como vantagem o 
fato de gerar pressões inferiores a 400 bar, compatível com equipamentos de cromatografia 
convencionais. 
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Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV | 355

| E355 |
04 de Outubro (5a feira) 
Instrumentação / Colunas

DESENVOLVIMENTO DE COLUNA CROMATOGRÁFICA DE 
MEIO DE ACESSO RESTRITO PROTEÍNA-IMOBILIZADA E SUA 

AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO COM COLUNA COMERCIAL 
SÍLICA ALQUIL-DIOL

Vinicius Freire Fagundes, Camila Prado Leite, Gerson Antônio Pianetti, Christian 
Fernandes

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) é uma técnica de separação amplamente 
utilizada em estudos bioanalíticos. Contudo, antes de serem injetadas no cromatógrafo, 
matrizes complexas são geralmente submetidas a uma etapa de preparo de amostras, uma 
vez que estes materiais normalmente possuem muitos interferentes que, além de diminuir 
significativamente a vida útil do sistema cromatográfico, podem afetar o resultado da análise. 
O preparo de amostras biológicas empregando colunas de meio de acesso restrito (RAM) 
possibilita automatização e redução do tempo desta etapa analítica. As colunas RAM se 
assemelham a colunas cromatográficas usuais, porém apresentam na superfície de seu 
material de empacotamento estruturas químicas capazes de excluir macromoléculas. Neste 
estudo, foi preparada coluna RAM proteína-imobilizada (RAM-BSA) complexando albumina 
sérica bovina e glutaraldeído em coluna C18 comercial. A eficiência de exclusão de proteínas 
plasmáticas da coluna RAM homemade e de uma coluna RAM sílica alquil-diol (RAM-ADS) 
adquirida comercialmente foi avaliada e comparada. Esta comparação foi realizada por meio 
do método de determinação de proteínas totais de Bradford, injetando em ambas as colunas 
volumes de 50, 100, 200 e 500 μL de plasma e coletando frações de eluato durante 2 minutos. 
Não houve diferença estatisticamente significativa entre as colunas para a exclusão proteica 
em nenhum dos volumes injetados e as porcentagens de exclusão variaram de 89,1 a 97,1%. 
Também foram avaliados os fatores de retenção e de assimetria dos picos cromatográficos 
de nove fármacos com características ácida, neutra ou básica em ambas as fases RAM 
empregando-se diferentes valores de pH da fase móvel (2,5; 6,0; 6,5 e 7,0). Em geral, os 
fármacos apresentaram perfis de retenção parecidos nas duas colunas e fatores de assimetria 
dos picos mais satisfatórios na coluna RAM-BSA. A coluna RAM homemade possui eficiência 
de exclusão proteica adequada, além de custo reduzido quando comparada à coluna comercial. 
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MODERN GAS CHROMATOGRAPHIC EQUIPMENT DESIGN

Danilo Pierone, Massimo Santoro, Paolo Magni, Fausto Pigozzo

Gas chromatography is used for a wide number of applications and often requires specific 
hardware configurations with appropriate inlets and/or detectors for the matrix and target 
analytes of interest. Changing a system configuration to address a new analytical need is a 
difficult operation and often results in a new system requirement. In this presentation, an 
innovative approach to GC instrumentation design is shown which allows easy configuration 
change and/or upgrade. Similar to modern modular HPLC approach, in this design philosophy 
the fundamental instrument components are independent modules which are pooled to produce 
the desired analytical layout for the specific application. Inlets and detectors are in fact modular 
devices incorporating all flow, pressure, temperature, and signal control. Modules are then 
housed onto a GC oven, connecting to gas feeds and to the analytical column. This presentation 
will highlight the technological choices and implications intrinsic of this innovative modular 
approach to GC instrumentation design. Particularly important are the design aspects of the 
injector and detector modules, their couplings with the high temperature column oven, the 
miniaturization of pneumatics circuits, and electrical-mechanical components. Data showing 
preservation of the analytical performances also for most common critical GC and GC-MS 
applications will be presented and discussed.
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USE OF AN INNOVATIVE REVERSE FLOW SPLIT/SPLITLESS 
INJECTOR FOR THE SIMPLIFICATION OF ASTM D3606 

METHOD

Cristiane de Oliveira Silva, Andrea Caruso, Massimo Santoro, Stefano Pelagatti, Fausto 
Pigozzo

A number of complex mixture analyses are today resolved using GC multi-column switching 
solutions. Even if apparently the analytical flow is simple, these solutions requires a rather 
complex hardware, from a constructions stand point, and dedicated software solutions to guide 
the chemists in setting up method parameters. In case of system maintenance, for instance a 
simple trimming of a column, the complexity of hardware solution sometimes makes it difficult 
and time consuming for the chemist to set-up the system again so that often service assistance 
is required. Simplification of analytical workflow for complex mixture analysis is one of the 
challenging tasks leading the development of new instrumentation. Typical complex analysis 
involving two analytical packed columns and flow switching systems can be replaced by this 
reverse flow split/splitless solution with a large savings in terms of capital investment, system 
set-up and user training. Capability of this solution has been tested on the ASTM method 
D3606. Effect of main parameters on system performance is discussed in terms of cutting 
time and recovery of target compounds while still preserving the necessary repeatability and 
reproducibility performance. This injector capability is part of a new Gas Chromatograph 
platform, incorporating compact injectors and detectors, electronics and plumbing which 
make some standard multi-column switching solutions looking obsolete. The unique level 
of modularity in GC instrumentation doesn’t require any longer dedicated packed column 
analyzers to those laboratories with a handful of samples per day.
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APPLICATION OF A UNIQUE HPLC PHASE WHEN EXPLORING 
HPLC METHOD DEVELOPMENT CHALLENGES FOR A 

PHARMACEUTICAL COMBINATION THERAPY CONTAINING 
FIVE ACTIVE INGREDIENTS

Alan P McKeown

Combination therapies are an exciting research growth area within many pharmaceutical 
companies as they offer advantages over monotherapies that include reducing pill burden 
and improving patient compliance. There are however, significant challenges that include 
performance, efficacy and quality. In this work focused on quality, the feasibility of 
developing a single, rapid HPLC assay method for model active ingredients simvastatin, 
lisinopril, atenolol, hydrochlorothiazide and aspirin was explored. These drugs offer many 
chemical / chromatographic challenges that include highly acidic and hydrophilic properties 
(hydrochlorothiazide), basic character (atenolol), hydrolytic instability (aspirin), lipophilic 
and hydrolytic / oxidative instability (simvastatin) and hydrophilic, zwitterionic plus cis-
trans isomerism character (lisinopril). HPLC selectivity investigations using the ACE C18, 
ACE Phenyl and ACE C18-AR phases revealed that the C18-AR phase gave the best overall 
separation. The combined aromatic and hydrophobic character of the C18-AR allowed full 
resolution of a minor impurity whilst simultaneously resolving all other components. This was 
not previously attainable using the C18 or Phenyl phases alone. Temperature investigations 
into the cis, trans isomerism of lisinopril underlined that the method would need to operate at 
10C to allow full resolution and quantification of the conformers. A zone of interconversion of 
the lisinopril conformers was also clearly observable between 20C-40C. It was observed that 
various conditions and gradient times could be successfully used for the final assay method 
with the C18-AR phase, depending upon the analytical objectives. Complete resolution of all 
five active ingredients in less than 3 minutes is possible should quantification of individual 
Lisinopril conformers not be required.
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EXPLORING AND LEVERAGING MIXED MODE INTERACTIONS 
TO MAXIMIZE CHROMATOGRAPHIC SELECTIVITY WITH 
UNIQUELY DESIGNED HPLC/UHPLC STATIONARY PHASES

Alan P McKeown

In this work, we explore the unique properties of ACE C18-AR and ACE C18-PFP HPLC / 
UHPLC stationary phases. These phases have been engineered based upon the popular C18 
phase due to its generally well known and advantageous characteristics that include ultra-
inert base silica, good phase stability / robustness, hydrophobicity, low ligand bleed and 
excellent batch to batch and column to column reproducibility. In addition to the hydrophobic 
interaction mechanism contributed by the C18 ligand, the C18-AR and C18-PFP phases have 
been specifically designed to confer mixed mode interactions with analytes from the integrated 
phenyl (in the C18-AR) or integrated pentafluoro phenyl (in the C18-PFP) moieties, resulting in 
two unique phases to effect separation. Comparing and contrasting the phases using a range of 
analyte mixtures and separation conditions, it is possible to observe successful separations that 
prove difficult with other individual phases. There appears to be a combination of mechanisms 
e.g. for the C18-AR (both hydrophobicity and aromaticity) and for the C18-PFP (both 
hydrophobicity and shape selectivity). The potent combination of these mechanisms in each 
phase to effect difficult separations appear to provide new and alternative selectivities for the 
chromatographer in method development. This is further underlined by Principal Component 
Analysis of the phase characterization data and also Selectivity maps (for a range of analytes) 
of the C18-AR and C18-PFP phases which indicate a high degree of orthogonality to current 
stationary phase offerings. These phases appear to be highly suited for pharmaceutical method 
development toolkits, screens or orthogonal phase studies where the C18-AR and C18-PFP 
mixed interaction modes tease out low level or hidden impurity peaks previously difficult to 
see.
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MICRO-SCALE CHROMATOGRAPHIC SEPARATIONS: 
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ORGANIC 
POLYMERIC MONOLITHIC STATIONARY PHASES FOR 

CAPILLARY LIQUID CHROMATOGRAPHY

Mariana Roberto Gama, Carla B. G. Bottoli

Micro-scale chromatographic separations are the hottest topic in separation sciences, because of 
their advantages, e.g., low solvent and sample consumption, fast analysis, low cost, and others. 
The monolithic chromatographic beds have special properties that make them very appropriate 
for Capillary Liquid Chromatography (cLC), an important micro-scale separation technique. 
The objective of this work was to prepare and characterize an octadecylmetacrylate-based 
organic polymeric monolithic stationary phase, by thermal polymerization, for use in cLC. 
For that, a polymerization mixture was prepared from octadecylmethacrylate (ODMA, 24% 
m/m) and ethyleneglycoldimethacrylate (EDMA, 16% m/m), as monomer and cross-linking 
agent, respectively. Isoamylic alcohol (26%, m/m) and 1,4-butanediol (34%, m/m), solvents 
responsible for porous-rich structure, were added, as well as the radicalar reaction initiator, 
AIBN (1%, m/m). The mixture was inserted in a pretreated inner wall capillary (polyimide-
coated fused silica, 100 µm i.d.) and placed in an oven at 60 °C for 3 h. Scanning electronic 
microscopy showed the complete anchoring of the monolithic material onto the capillary inner 
wall. Moreover, the regular morphology of ODMA-based stationary phase was observed, 
presenting globules of medium diameter 2 µm. Infrared spectroscopy confirmed the total 
conversion of methacrylate precursors into monolithic material. Thermogravimetric analysis of 
the ODMA-based stationary phase presented a thermal stability until 250 °C, and the possibility 
of its use in high temperature liquid chromatography. The chromatographic characterization 
showed that the ODMA-based stationary phase presented a critical hydrophobic selectivity 
for short-chain alkylbenzenes (α = 0.7 for butyl and pentylbenzene), using a water-acetonitrile 
mixture as mobile phase. The steric selectivity, analyzed by an o-terphenyl and triphenylene 
mixture, was very good for this stationary phase (α = 1.7). The minimum plate height, from a 
van Deemter curve, was obtained at 1.25 µL/min mobile phase flow (at 40 °C). The ODMA-
based organic polymeric stationary phase is a promising material for cLC. 
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UTILIZAÇÃO DE MOLDES NANOESTRUTURADOS NO 
PREPARO DE FASES ESTACIONÁRIAS MONOLÍTICAS 

ORGÂNICAS PARA USO EM CROMATOGRAFIA LÍQUIDA 
CAPILAR

Mariana Roberto Gama, Aline Barbutti de Oliveira, Carla B. G. Bottoli

A morfologia das fases estacionárias monolíticas empregadas em Cromatografia Líquida é de 
extrema importância, já que a homogeneidade de um leito cromatográfico monolítico poroso é 
altamente dependente dos solventes porogênicos utilizados na sua preparação e sua qualidade 
exerce grande influência na eficiência de uma separação cromatográfica. Neste trabalho 
foi avaliado o efeito da adição de moldes nanoestruturados nas propriedades morfológicas 
e porosimétricas de fases estacionárias monolíticas poliméricas orgânicas baseadas em 
butilmetacrilato, usando nanotubos de carbono (CNT) como moldes. Foram avaliados, 
também, os efeitos de solventes porogênicos nas propriedades dos monolitos. Para tanto, 
uma mistura de polimerização foi preparada usando butilmetacrilato (BMA, 20 % m/m) e 
etilenoglicoldimetacrilato (EDMA, 23 % m/m), como monômero e agente de entrecruzamento, 
respectivamente. 1,4-butanodiol (22 %, m/m) foi utilizado como solvente macroporogênico; 
diferentes solventes responsáveis pela formação de micro e mesoporos foram testados: 
1-propanol, 2-propanol e suspensões de CNT 100 mg L-1 em cada um dos solventes anteriores, 
na proporção 35 % m/m. O iniciador radicalar de reação utilizado foi AIBN (0,33 %, m/m). 
A porosidade dos monolitos foi avaliada por sorção de nitrogênio, com ajuste pelo método 
de BET, enquanto que a morfologia da superfície do material foi avaliada por microscopia 
eletrônica de varredura. O emprego de 1-propanol ou da suspensão de CNT neste solvente 
levou à formação de monolitos com área superficial de cerca de 50 m2g-1 e volume de poro 
de 0,15 cm3g-1 em ambos os casos. Já no caso do uso de 2-propanol e da sua suspensão de 
CNT, a área superficial foi de, respectivamente, 5 e 50 m2g-1, enquanto que o volume de poro 
aumentou de 0,008 para 0,15 cm3g-1 com a utilização do nanomolde. Este resultando mostrou 
que o uso de pequenas quantidades de CNT no material preparado (0,004 %, m/m) foi capaz de 
aumentar a porosidade do mesmo, incrementando tanto sua área superficial quanto o volume 
de poros. Testes cromatográficos iniciais mostraram que o monolito preparado com 1-propanol 
apresentou boa seletividade na separação de alquilbenzenos de cadeia pequena, usando-se 
tanto este solvente quanto a suspensão de CNT.
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NEW DEVELOPMENTS IN CAPPILARY ION 
CHROMATOGRAPHY USING 4UM COLUMNS AND CHARGE 

DETECTION

Barbara Shao, Terri Christison, Fei Pang, Cathy Tanner, Frank Hoefler

New solutions highlighting the applications and benefits of high-pressure capillary ion 
chromatography with 4 μm particle size columns in a compact, integrated IC system are 
discussed. Furthermore, the benefits of a Reagent-Free™ IC system with eluent generation 
capabilities to achieve consistent results, day-to-day, instrument-to instrument and operator-
to-operator are presented. Advantages of suppressed conductivity with charge detection (QD) 
are demonstrated. Ion chromatography (IC) has become one of the preferred technologies for 
determining ionic analytes in any type of matrix, from ultrahigh purity water, to drinking and 
wastewater, to fruit juices and bodily fluids. Recent developments in ion chromatography, 
including capillary IC, which was introduced with the Dionex ICS-5000 system, have generated 
great interest. In 2012, the first dedicated capillary highpressure IC system was introduced, 
targeting routine analysis. HPIC systems allow continuous operation with eluent generation at 
pressures up to 34 MPa (5000 psi). To extend the pressure range from 3000 to 5000 psi requires 
the use of HPIC components, including the pump heads, eluent genaration cartridge, and the 
eluent generation degasser. This enables the use of 4 μm particle size columns, which produce 
higher backpressures under standard conditions. The advantages of these new columns include: 
Smaller particle diameter = higher chromatographic efficiency; Higher chromatographic 
efficiency =faster separations at higher flow rates without sacrificing resolution or higher 
resolution at standard flow rates. A new type of Detector for Ion Chromatography called 
Charge Detector will be presented and was used orthogonally in series to universally respond 
to ionic compounds simplifying quantitation and calibration in IC. Fast separations of biogenic 
amines using capillary high-pressure IC are achieved in less than 9 minutes. High-resolution 
separations of inorganic anions and organic acids are presented using 4 μm particle columns. 
More peaks can be detected in orange juice with the new charge detector.
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POTENCIALIDADES DE UM SISTEMA INSTRUMENTAL PARA 
CROMATOGRAFIA GASOSA DE ALTA PRESSÃO NA ENTRADA 

DA COLUNA

Meire Ribeiro da Silva, Fernando M. Lanças

A cromatografia é uma técnica de separação cuja classificação se dá por meio do estado físico 
da fase móvel (líquido, gasoso, supercrítico, entre outros). Dentre as técnicas cromatográficas 
mais utilizadas e cujo conhecimento é bastante conhecido está a cromatografia gasosa. 
Embora esta técnica tenha sido bastante estudada, existem ainda algumas vertentes que 
não foram totalmente exploradas, sendo uma delas a cromatografia gasosa de alta pressão 
na entrada da coluna (HIPGC). A HIPGC se destaca por oferecer vantagens analíticas como 
alta eficiência, menor tempo de análise e também facilitar a migração de compostos com 
alta massa molecular. As desvantagens e dificuldades do desenvolvimento da técnica estão 
concentradas na instrumentação. Neste trabalho, desenvolveu-se um sistema instrumental 
simples e versátil para HIPGC visando o desenvolvimento, aprimoramento e avaliação do 
mesmo. No desenvolvimento do sistema instrumental foi utilizado um GC SHIMADZU 
17A, com detector tipo FID, no qual foram realizadas as modificações necessárias para o 
uso de pressões de entrada de até 2500 psi. Na avaliação do sistema foram utilizadas colunas 
capilares de 20 cm x 0,25 mm e 12 cm x 0,25 mm empacotadas com partículas C18 de 3,0 
µm, sendo estas obtidas pelo método “slurry packing”. A escolha da coluna foi realizada a 
partir de curvas de eficiência de van Deemter. A avaliação do sistema instrumental foi obtida a 
partir de uma mistura de hidrocarbonetos leves (C9 – C12) em pressões de entrada da coluna 
cromatográfica de 1500 psi e 2000 psi, cujas condições utilizadas foram: coluna empacotada 
20 cm x 250 µm d.i x 3µm C18, fase móvel N2, temperatura da coluna de 90°C, temperatura 
do injetor 250°C e do detector FID 300 °C. Os resultados obtidos mostraram que o uso de 
pressões elevadas aliadas às colunas capilares permite menor tempo de análise. Além disso, 
o sistema instrumental desenvolvido para HIPGC é apropriado para pressões de entrada de 
até 2000 psi, uma vez que este sistema apresentou boa reprodutibilidade nas análises e não 
apresentou vazamentos.
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USO DE FASES POLIMÉRICAS COMO SORVENTES 
PARA PRÉ-COLUNAS NA ANÁLISE DE COMPOSTOS DE 
ALTA POLARIDADE UTILIZANDO HPLC CAPILAR COM 

ACOPLAMENTO DE COLUNAS

Lucas Sponton de Carvalho, Rodrigo Nogueira Padovan, Leonardo Piccoli Medinilha, 
Fernando Mauro Lanças, Álvaro José dos Santos Neto

Os menores volumes de solventes e amostras utilizados e a maior detectabilidade são vantagens 
intrínsecas da miniaturização da cromatografia líquida para escalas capilares. Porém, a redução 
das dimensões da coluna implica na necessidade de focalização das bandas cromatográficas 
para evitar-se grande alargamento dos picos e prejuízo à análise cromatográfica. A técnica de 
acoplamento de colunas (column switching) utiliza uma ou mais pré-colunas de comprimento 
reduzido que interagem com os analitos de interesse, focalizando-os de maneira que não 
haja uma dispersão significativa e forneça uma maior remoção de interferentes da amostra. 
Porém, a baixa variedade de fases comerciais disponíveis (compostos de cadeia alquílica 
como o C-18 são os mais comuns) dificulta e limita o estudo de compostos de média e alta 
polaridade dado seus baixos fatores de retenção nessas fases. O presente trabalho tem como 
objetivo avaliar a potencialidade do uso de fases poliméricas utilizadas em SPE, que possuem 
sítios de ligação específicos para moléculas polares, como sorventes de pré-colunas para 
a análise de sulfonamidas, comparando os perfis cromatográficos em diversos volumes de 
injeção e concentrações no modo direto e em “column switching”. Os ganhos em limpeza 
serão estimados pela comparação entre um LC convencional e um capilar nos dois modos de 
operação a partir da extração de sulfonamidas em esgoto sintético por SPE. Para isso, foram 
desenvolvidos diversos hardwares para as pré-colunas visando obter a robustez necessária 
para as altas pressões do equipamento. Estudos preliminares mostraram que, diferente das 
fases comerciais testadas, houve retenção dos compostos de interesse acompanhado de relativo 
aumento de sinal, se comparado com o modo de injeção convencional. Além disso, não houve 
um acréscimo significativo no tempo de análise nem efeito de memória entre as análises, o que 
mostra que a técnica reduziria significativamente todo o processo analítico se também fosse 
utilizada para o preparo da amostra.
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SYNTHESIS OF SUB-1-MICRON NON-POROUS SILICA 
PARTICLES FUNCTIONALIZED WITH C18 FOR DRUGS 

SEPARATION BY CAPILLARY LIQUID CHROMATOGRAPHY

Carlos Eduardo Domingues Nazario, Fernando Mauro Lancas

Currently there have been efforts to reduce time of analysis without decreasing efficiency 
and resolution. This can be achieved with sub-1-micron silica particle. The advantages of 
small particles together with miniaturized chromatographic systems become an important 
option for separation and identification of compounds. Spherical particles of silica (SiO2) can 
be prepared by hydrolysis and polycondensation of alkoxysilanes known as sol-gel method. 
In LC is important to control the size, morphology, surface area, porosity and distribution 
of silica particles. Having based on Stöber method, silica particles were prepared using the 
precursor tetraethylorthosilicate (TEOS) in a reaction mixture containing ammonia, water and 
ethanol. Then, aliquots of TEOS was added in the solution to increase their diameter by seed 
growth particle method Then, they were washed with water and dried for 12 h at 150°C and 
calcined at 850°C for 7h. After they were rehydroxilated, silanizaded with ODS and end-
capped with TMS. The average particle size and relative size distribution was determined 
by scanning electron microscope (SEM). Physical characterizations were made by elementar 
analysis, NMR 29Si and NMR 13C in solid state and FTIR spectra were collected on samples 
prepared in a KBr pellet. The silica particles having a diameter of 900 nm with RDS of 10 % 
were slurry packed into fused-silica capillary tube of 250 µm internal diameter. The column 
performance was evaluated with a test solution of uracil, phenol, diphenylamine, naphthalene 
and acenaphthylene. The column applicability was demonstrated in the separation of 
NSAIDs, sulfonamides and fluoxetine and its metabolite norfluoxetine using Capillary Liquid 
Chromatography and DAD detector.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO 
POR EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA PARA ANÁLISE DE 

HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAS) 
EM ÓLEOS COMESTÍVEIS

Rafael Pissinatti, Renata França Cassimiro Belo, Eleonora Vieira dos Santos, Carolina 
Mariana Nunes, Daniella Vasconcellos Augusti

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) são uma grande classe de contaminantes 
orgânicos provenientes da queima incompleta de matéria orgânica. Devido à presença 
de HPAs no ambiente e a sua natureza lipofílica, óleos e gorduras podem ser altamente 
contaminados por essas substâncias. A exposição aos HPAs aumenta o risco de câncer em 
humanos. A preocupação com esses efeitos dos HPAs levou o Brasil a implantar um programa 
de controle desses compostos. O objetivo desse estudo foi otimizar e validar um método 
de extração em fase sólida (SPE) para a determinação de oito HPAs (benzo[a]antraceno, 
criseno, benzo[b]fluoranteno, benzo[k]fluoranteno, benzo[a]pireno, indeno[1,2,3-cd]pireno, 
dibenzo[a,h]antraceno, benzo[g,h,i]perileno), considerados carcinogênicos ou potencialmente 
carcinogênicos, em amostras de óleo de soja, girassol e oliva. O método proposto consiste 
em uma extração líquido-líquido com reduzido volume de solvente, seguida de clean-up com 
cartucho de C18 e sílica. A separação e a detecção dos HPAs foram realizadas em cromatógrafo 
a gás acoplado a espectrômetro de massas (GC-MS). O procedimento analítico foi validado de 
acordo com recomendações da legislação européia, descritas nos documentos 2002/657/EC, 
2007/333/EC e 2011/836/EU. A faixa linear foi determinada no intervalo de 0 a 4 µg.kg-1. Pela 
comparação da inclinação e intersecção das curvas, confirmou-se o efeito de matriz em todos 
os óleos. Resultados aceitáveis foram obtidos, exceto para o criseno, nos parâmetros a seguir: 
limite de quantificação (0,12 < LOQ < 0,68 µg.kg-1), limite de detecção (0,04 < LOD < 0,23 
µg.kg-1), veracidade (recuperação > 80%; erro normalizado < 1) e precisão (valores de HORRAT 
< 2). A incerteza foi obtida pela abordagem top-down, sendo insatisfatórios os resultados para 
o composto criseno. A metodologia apresentou-se satisfatória para determinação de sete HPAs 
de alto peso molecular, entre eles o benzo(a)pireno. O composto criseno teve seus resultados 
prejudicados devido à presença de interferentes no mesmo tempo de retenção desse composto.
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CHIRAL SEPARATION BY GAS CHROMATOGRAPHY OF 
DERIVATIZED AMINO ACIDS USING A LIPODEX E CHIRAL 

COLUMN. APPLICATION TO KEFIR CHARACTERIZATION AND 
OPTIMIZATION OF CHLOROFOMATE DERIVATIZATION

Cecilia Castells, Jaiver Osorio, Fiorella Menestrina

The importance of chiral amino acids quantification has been raising since several research 
groups have proposed that this information would be used in clinical diagnostics and 
biomedical research [1, 2], anti-counterfeit in food and beverages [3], and nutritional changes 
by manufacture and biological processes [4]. Gas chromatography is an efficient, cheap and fast 
method to analyze volatile analytes. In case of amino acid analysis by gas chromatography, it 
is necessary previous derivatization in order to obtain enough solute volatility. Derivatizations 
using chloroformates became highly popular due to several advantages: it takes seconds, use 
small amount of pyridine and an alcohol and can be made in aqueous media. However, the amino 
acid structural diversity, the alkyl chloroformate and also the alcohol solvent used affects their 
reactivity. Moreover, different derivatives require different chromatographic conditions for 
enantioseparation, therefore, optimization of the reaction conditions and comparison between 
chloroformates derivatives are necessary [5]. The enantioseparation and determination of 
amino acids can be easily performed by using a chiral stationary phase (CSP). We propose the 
use of Lipodex E columns (octakis(3-O-butanoyl-2,6-di-O-n-pentyl)-g-cyclodextrin) as CSP. 
In this work we tested several chloroformates, alcohols and chromatographic temperatures to 
obtain the conditions that give the maximum number of derivatized amino acids that can be 
enantiomerically separated. The optimized conditions were implemented to analyze amino 
acid composition in samples of kefir, a fermented milk drink that has many reputed health 
benefits and can be an important source of amino acids [6, 7].
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CARACTERIZAÇÃO DE BIO-ÓLEOS OBTIDOS PELA PIROLISE 
DE BIOMASSAS RESIDUAIS VIA CROMATOGRAFIA GASOSA 

MONO DIMENSIONAL E BIDIMENSIONAL ABRANGENTE

Marcelo Vieira Migliorini, Maria Silvana Aranda Moraes, Maria Elisabete Machado, 
Juliana Macedo da Silva, Rosangela Assis Jacques, Elina Bastos Caramão

A biomassa pode ser definida como toda matéria orgânica, suscetível de transformação em 
energia. O emprego de biomassa proveniente de resíduos orgânicos agroindustriais como 
matéria-prima para a produção de energia é uma alternativa conveniente para este tipo de 
subproduto. O Brasil possui uma das maiores diversidades de biomassa do planeta que se 
apresentam como fontes promissoras para utilização em processos de pirólise, tais como 
sementes, frutas, grãos, folhas e cascas, por exemplo: caroço de pêssego, serragem de eucalipto 
e o bagaço de laranja que são biomassas provenientes das atividades agroindustriais. A 
composição química da biomassa residual pode apresentar variações em função da variedade 
da matéria prima, da localização geográfica da plantação, do processo de cultivo, entre outros 
parâmetros. A pirólise rápida é um dos processos de transformação de biomassa para fins 
energéticos ou produção de produtos voltados à Química Fina. O bio-óleo é considerado 
produto mais importante do processo. A técnica GC/MS tem sido amplamente utilizada 
para a análise de bio-óleos. Recentemente a cromatografia gasosa bidimensional abrangente 
(GC×GC) vem se destacando como uma poderosa ferramenta analítica para analisar misturas 
complexas como estas. Em comparação com a cromatografia gasosa convencional a GC×GC 
oferece um significativo aumento de capacidade de pico, seletividade e sensibilidade, além 
de favorecer a ocorrência de estruturação na distribuição dos picos cromatográficos. Neste 
trabalho foram utilizadas as técnicas de GC/MS e GC×GC para caracterização dos bio-óleos 
de serragem de eucalipto, bagaço de laranja e caroço de pêssego, onde via GC/MS foram 
tentativamente identificados 23, 18 e 51 compostos, respectivamente e a GC×GC proporcionou 
a identificação tentativa de 173 compostos para os bio-óleos de bagaço de laranja e serragem de 
eucalipto e 219 compostos para o caroço de pêssego. Com esta técnica observou-se a presença 
de diferentes classes químicas (ácidos carboxílicos, alcoóis, derivados de açucares, aldeídos, 
cetonas, ésteres e éteres, fenóis, hidrocarbonetos, compostos nitrogenados e anidridos) e 
também uma tendência à estruturação baseada na polaridade e peso molecular dos compostos. 
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AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS BIO-ÓLEOS 
DE CAPIM ELEFANTE E FIBRA DE COCO UTILIZANDO A 

CROMATOGRAFIA GASOSA BIDIMENSIONAL ABRANGENTE 
(GC × GC)

Maria Silvana Aranda Moraes, Marcelo Vieira Migliorini, Juliana Macedo da Silva, 
Maria Elisabete Machado, João Fernandes de Sousa, Elina Bastos Caramão

O esgotamento de reservas de petróleo e a crescente poluição ambiental têm proporcionado 
um crescimento nas pesquisas sobre a utilização de biomassas, como fontes renováveis para 
obtenção de biocombustíveis e uma série de produtos químicos. O bio-óleo produzido através 
da pirólise de biomassa é uma mistura complexa de compostos orgânicos, em especial os 
oxigenados podendo apresentar em torno de 400 compostos, o que dificulta sua caracterização 
completa. Diversas técnicas podem ser empregadas para a caracterização deste material e entre 
elas destaca-se a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC/MS). Mais 
recentemente, a cromatografia gasosa bidimensional abrangente (GC × GC) associada aos 
detectores de ionização em chama (FID) e de espectrometria de massas por tempo de voo 
(TOF-MS) tem demonstrado grande potencial para analisar bio-óleos, visto que é uma técnica 
com alta sensibilidade e resolução sendo bastante utilizada para caracterização de misturas 
complexas como petróleo, óleos essenciais e amostras ambientais. Os bio-óleos apresentam 
em sua composição uma série de classes químicas distintas, que podem variar de acordo com 
a otimização dos parâmetros empregados no processo de pirólise e com a biomassa escolhida 
para produção dos mesmos. Neste trabalho foi utilizado o sistema GC×GC-FID para otimização 
de método e de conjunto de colunas para amostra de bio-óleo de capim elefante. O método 
otimizado foi empregado no sistema GC×GC/TOFMS para esta amostra e para o bio-óleo de 
fibra de côco. Os diagramas de cores obtidos foram processados pelo software ChromatofTM, 
e os compostos tentativamente identificados foram classificados de acordo com a respectiva 
função química. Foram encontrados 249 e 202 compostos nos bio-óleos de capim elefante e 
fibra de côco respectivamente. Estes compostos foram classificados como ácidos carboxílicos, 
alcoóis, derivados de açucares, aldeídos, cetonas, ésteres e éteres, fenóis, hidrocarbonetos, 
compostos nitrogenados e anidridos. As duas amostras apresentam abundancia em compostos 
fenólicos que são empregados na produção de resinas poliméricas, pesticidas, desinfetantes, 
explosivos e corantes. 
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ESTUDO COMPARATIVO DE TRATAMENTO DE DADOS DE 
GC×GC/TOF-MS DE BIO-ÓLEO USANDO DOIS SOFTWARES: GC 
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Rosangela A. Jacques, Elina B. Caramão

A cromatografia gasosa bidimensional abrangente é uma técnica que permite a separação e 
identificação de compostos com performance superior à cromatografia gasosa monodimensional. 
A GC×GC gera um número considerável de dados, os quais precisam de potente ferramenta 
computacional para o tratamento destes dados. Neste trabalho foram comparados os dados 
gerados por um mesmo equipamento (GC×GC/TOFMS - Pegasus/Leco) usando dois 
dos softwares mais usados para este fim: ChromaTOFTM (Leco company) e GC ImageTM (ZOEX 
company). Assim, comparou-se o potencial de cada software para processar dados obtidos 
de uma amostra de bio-óleo obtida pela pirólise de palha de cana-de-açúcar (fornecido pela 
Petrobrás) e analisado por GC×GC/TOFMS. O tratamento de dados no ChromaTOF foi 
realizado empregando as seguintes condições: largura de pico na 1 D: 10 s; largura de pico 
na 2 D 0,2 s; razão sinal/ruído 3, intervalo de massas: 40-550 u.m.a. Para o tratamento da mesma 
amostra no GC Image, é necessário informar apenas o período de modulação, que foi 10 s. O 
total de compostos identificados foi de 324 para o ChromaTOF e de 271 para o GC Image. 
A diferença de 53 compostos pode ser atribuída a ferramenta de deconvolução espectral do 
ChromaTOF, a qual é realizada automaticamente no processamento de dados. No GC Image a 
deconvolução deve ser feita manualmente pelo operador. A identificação de ácidos, aldeídos, 
ésteres e hidrocarbonetos foi muito similar. Este fato pode ser relacionado a separação 
destes compostos no diagrama bidimensional sugerindo que a deconvolução espectral não 
foi necessária para estes compostos pois a separação por polaridade e/ou tempo de retenção, 
já foi suficiente. Entretanto, a amostra injetada no GC×GC/TOFMS com processamento de 
dados no GC Image não apresentou os mesmos resultados do processamento no ChromaTOF. 
Este último identificou um número maior de cetonas e açúcares, ao mesmo tempo em que se 
verificou que a deconvolução espectral foi mais utilizada para estes compostos. Isto mostra 
que a identificação dos compostos é outra variável entre os dois softwares que utilizam a 
mesma biblioteca NIST MS.
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ANÁLISE DO BIO-ÓLEO DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR 
OBTIDO ATRAVÉS DE PIRÓLISE RÁPIDA POR GC/QMS E 

GC×GC/QMS

Jaderson K. Schneider, Michele E. da Cunha, Márcia C. Brasil, Rosangela A. Jacques, 
Lisiane S. Freitas, Elina B. Caramão

A pirólise rápida de resíduos da agricultura gera o bio-óleo, que é uma mistura complexa de 
diferentes compostos orgânicos derivados de carboidratos e lignina, como fenóis, aldeídos, 
ácidos, hidrocarbonetos, ésteres, entre outros. Devido à sua composição complexa, a sua 
completa caracterização necessita previamente de um fracionamento para facilitar a separação 
e identificação dos seus constituintes. A aplicação da Cromatografia Líquida Preparativa (PLC) 
usando uma variedade de solventes com polaridades crescentes tem se mostrado eficiente para 
este tipo de fracionamento. A Cromatografia Gasosa com detector de espectrometria de massas 
(GC/qMS) tem sido citada na literatura para análises de Bio-óleos, mas sem o fracionamento 
adequado, muitos compostos co-eluem, impossibilitando a sua correta identificação. Para 
resolver este problema, além do fracionamento, surge a GC×GC que oferece maior capacidade 
de picos e melhor performance cromatográfica para a resolução de picos. Neste trabalho, foi 
aplicado fracionamento com PLC usando 5 diferentes solventes gerando amostras que foram 
analisadas combinando a eficiência do GC×GC e a robustez do qMS, para caracterizar o bio-
óleo produzido a partir da palha de cana-de-açúcar. Os resultados obtidos através das análises do 
GC×GC/qMS demonstraram que as classes de compostos identificados no bio-óleo bruto, são 
principalmente hidrocarbonetos e fenóis, além de outros compostos oxigenados, como álcoois, 
cetonas, ésteres, aldeídos, ácidos e derivados de açúcares, totalizando aproximadamente 370 
compostos. Na primeira fração (F1) foram identificados cerca de 60 compostos, em sua 
maioria hidrocarbonetos alifáticos. Na segunda e terceira frações (F23) foram identificados 
aproximadamente 130 compostos, sendo também a maioria de hidrocarbonetos seguidos por 
álcoois e fenóis. Na fração 4 e 5 (F45) foram identificados também cerca de 140 compostos, 
porém os fenóis apresentaram-se como majoritários, seguidos de hidrocarbonetos e derivados 
de açúcares. Mais de 500 compostos foram detectados no Bio-óleo bruto, e após o processo de 
fracionamento mais de 600 compostos puderam ser detectados, demonstrando a eficiência do 
processo de fracionamento e a alta sensibilidade do GC×GC/qMS na detecção e identificação 
de matrizes complexas.
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PRODUÇÃO DE ÉSTERES METÍLICOS DE ÁCIDOS GRAXOS 
(FAME) DE ÓLEO DE SEMENTE DE CRAMBE ATRAVÉS DA 

TRANSESTERIFICAÇÃO SUPERCRÍTICA

Bruna Onorevoli, Anderson Alles de Jesus, Claudio Dariva, Elton Franceschi, Elina 
Bastos Caramão

O Crambe Abyssinica é uma planta originária do Mediterrâneo e tem sido cultivada no Brasil, 
em condições já adaptadas ao clima tropical. A semente do crambe é rica em óleo (cerca de 
40%), tendo como um dos constituintes principais o ácido erúcico, o qual é prejudicial à saúde 
humana, não podendo, por isso ser empregado como fonte de óleo para o consumo. Uma das 
alternativas para este óleo pode ser o biodiesel. O processo químico mais utilizado para a 
produção de biodiesel é o da transesterificação alcalina. Contudo, se o óleo tiver alto índice 
de acidez ou impurezas (água, ceras, fosfolipídeos, etc.) pode resultar na saponificação, não 
completando a reação. A transesterificação do óleo vegetal, empregando metanol no estado 
supercrítico, pode ser uma alternativa por ser mais tolerante à presença de água e ácidos graxos 
livres do que a convencional transesterificação alcalina. Este estudo teve como objetivo obter 
biodiesel a partir do óleo da semente de crambe (extraída por três métodos diferentes), através 
da transesterificação supercrítica e caracterizar os compostos por cromatografia gasosa. O óleo 
foi extraído da semente de crambe por três métodos, sendo dois convencionais (prensagem e 
soxhlet) e um método alternativo (extração com propano pressurizado). A conversão em ésteres 
totais presentes nos ácidos graxos de ésteres metílicos (FAME) foi analizada por cromatografia 
gasosa com detector por ionização em chama (GC/FID) e com detector de espectrometria de 
massas (GC/MS). Condições usadas: para o GC/FID: 120°C (2 min) - 10°C/min – 180°C (3 
min), Tinj e Tdet=250°C.
Condições usadas para o GC/MS: 120°C (5 min) - 2°C/min – 280°C (20 min), modo scan, 
split1:10, Tinj=280°C e Tdet=300°C.
Os resultados obtidos revelaram rendimentos em óleo semelhantes para os três métodos 
testados, e aualidade do óelo também bastante similar. Entratanto, as tentativas de obter 
biodiesel metílico a partir do óleo de crambe por catálise alcalina e ácida não alcançaram 
boa conversão. A metodologia com melhores resultados foi a transesterificação supercrítica 
(aproximadamente 81% de conversão).
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CARACTERIZAÇÃO DO BIO-ÓLEO OBTIDO A PARTIR 
DA BIOMASSA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR APÓS 

FRACIONAMENTO E USANDO GC×GC/TOF-MS

Daniela Dal Molin, André L. Gusmão, Gabriela P. S. Maciel, Greice M. dos Santos, 
Hermann Gehlen, Janaína A. Barbará, Juliana Macedo da Silva, Liliane D. Gruber, 

Elina B. Caramão

O bio-óleo obtido a partir do processo de pirólise de biomassa apresenta uma mistura de 
compostos oxigenados, hidrocarbonetos e uma quantidade significativa de água, resultando 
em uma matriz de elevada complexidade. Esses compostos apresentam diferentes polaridades 
e solubilidades que requerem a utilização de eficientes métodos de separação. O fracionamento 
em cromatografia líquida preparativa (PLC) é uma alternativa de baixo custo que visa diminuir 
a complexidade do bio-óleo favorecendo a análise cromatográfica da amostra. Neste trabalho 
realizou-se um fracionamento de um bio-óleo, obtido por pirólise rápida de biomassa de palha 
de cana-de-açúcar, baseado na PLC com sílica. Este fracionamento resultou em cinco frações 
com polaridades diferentes que foram obtidas com a utilização dos seguintes solventes: pentano/
tolueno (1:1); tolueno/diclorometano (1:1); diclorometano; acetona/diclorometano (1:1); 
acetona/acetato de etila (1:1). Essas frações foram analisadas por GC×GC/TOF-MS. As duas 
primeiras frações (BOF1 e BOF2) apresentaram grande quantidade de hidrocarbonetos. Na 
fração BOF1 foram tentativamente identificados 395 compostos, sendo que 346 correspondem 
a hidrocarbonetos e na fração BOF2 foram tentativamente 321 compostos, sendo que cerca 
de 78% correspondem a hidrocarbonetos. Na fração BOF3 foi observado um número menor 
de compostos, 132 picos, que correspondem principalmente a hidrocarbonetos (35%) e 
cetonas (24%). Fenóis e cetonas foram os compostos majoritários observados nas frações 
BOF4 e BOF5. Sendo que na fração BOF4, 31% dos compostos identificados correspondem 
a fenóis e 30% a cetonas. A fração BOF5 apresentou um maior percentual de cetona, 39% dos 
picos identificados e 25% de fenóis. Os resultados obtidos demonstraram que o método de 
fracionamento baseado na PLC foi muito eficiente, pois as frações apresentaram diferentes 
distribuições e proporções dos compostos de acordo com as misturas de solventes utilizados 
para fazer a eluição dos compostos da coluna. Este fracionamento permite sugerir melhores 
alternativas de aproveitamento dos compostos identificados no bio-óleo. 
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EXTRAÇÃO POR FLUIDO SUPERCRÍTICO E ANÁLISE 
QUALITATIVA POR CG/QMS DAS FOLHAS DE PLANTAGO 
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A espécie Plantago. major pertence à família Plantaginacea, é popularmente conhecida como 
tansagem e utilizada na medicina tradicional como antinflamatório, antiviral, analgésico, 
antirreumático, antitumoral, antiulcera, hipotensor, etc. A extração por fluido supercrítico 
(SFE) tem sido documentada como um método eficaz para a preparação de extratos vegetais. 
As técnicas convencionais de obtenção de extratos de plantas, destilação a vapor e extração 
com solvente orgânico, exigem várias horas e grandes volumes de solvente, além de poder gerar 
degradação de produtos termolábeis. Este trabalho teve por objetivo, avaliar os parâmetros 
pressão, temperatura e uso de co-solvente no processo de SFE das folhas de P. major e 
análise dos metabólitos por GC/qMS. As folhas foram trituradas em moinho tipo martelo e 
separadas pela granulometria. Para os experimentos foi utilizada amostra de 16 mesh. Em cada 
experimento, 20 g de amostra foram extraídas por 70 minutos. Os parâmetros testados foram: 
P (100, 150, 200 bar), T (20, 30, 40ºC) e adição de etanol como modificador. Foram geradas 
seis frações: E1 (20 °C, 100 bar), E2 (20 °C, 200 bar), E3 (40 °C, 100 bar), E4 (40 °C, 200 
bar), E5 (30 °C, 150 bar) e E6 (40 °C, 100 bar, 5% etanol). Os extratos brutos foram analisados 
por GC/qMS, utilizando o injetor no modo split (1:30), temperaturas do injetor, interface e 
fonte de íons a 280 °C e coluna OV-5 60 m x 0,25 mm x 0,10 μm. A temperatura inicial do 
forno foi 100 °C com taxa de aquecimento de 5 °C/min até 280°C, mantida por 25 min. As 
frações apresentaram os seguintes rendimentos: 0.30% (E1); 0.40% (E2); 0.22% (E3); 0.63% 
(E4); 0.41% (E5); 0.69% (E6). A condição ótima entre as extrações que utilizaram somente 
CO2 como solvente foi obtida no experimento E4 (40 °C, 200 bar). A P e T influenciaram de 
forma positiva no rendimento da extração. A adição de etanol como co-solvente aumentou o 
rendimento de forma preponderante. Os compostos foram tentativamente identificados pela 
análise dos espectros de massas e comparação com dados da literatura e da biblioteca NIST. Os 
componentes majoritários identificados foram: ácido linoleico, ácido oleico, fitol, esqualeno, 
tocoferol, campesterol, hexahidrofarnesil acetona e hidrocarbonetos de cadeia longa. 
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ANÁLISE QUALITATIVA DO ÓLEO ESSENCIAL DAS FOLHAS 
DE CAMPOMANESIA GUAZUMIFOLIA
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Óleos essenciais são misturas complexas, normalmente de mono e sesquiterpenos, compostos 
aromáticos e alifáticos. Plantas ricas em compostos aromáticos podem ter funções ecológicas, 
de preservação de alimentos e uso alternativo como medicamento para tratamento de diversas 
doenças. A família Myrtaceae apresenta cerca de 140 gêneros, com aproximadamente 3000 
espécies, dentre as quais se encontra a Campomanesia guazumifolia, comumente conhecida 
como guavira ou guabiroba, árvore frutífera, com frutos doces e comestíveis apreciados pelo 
homem e pela fauna. Na medicina popular, as folhas são indicadas para uso interno (infusão e 
decocção) por suas propriedades adstringentes no tratamento da diarréia. O presente trabalho 
tem como objetivo a análise qualitativa do óleo essencial obtido das folhas de C. guazumifolia. 
Na extração do óleo, utilizou-se o aparelho Clevenger, 20 g da amostra moída e 500 mL de 
água destilada, por um período de 3 horas. Os padrões de hidrocarbonetos lineares (C6-C30) e o 
óleo essencial foram analisados empregando GC/qMS, equipado com uma coluna capilar OV-5 
(60 m de comprimento x 0,25 mm de diâmetro x 0,10 µm de espessura de filme), com fluxo 
de 0,91 mL/min de He. As análises foram realizadas em split de 1:50, programação do forno 
45 oC a 220oC, com velocidade de 2 oC/min, e temperatura do detector de 300 oC. Os compostos 
foram identificados pela análise dos espectros de massas, índices de retenção e comparação 
com dados da literatura e da biblioteca NIST. No óleo essencial das folhas deCampomanesia 
guazumifolia foram identificados 40 compostos, tendo como majoritários ledol, germacreno 
D, germacreno B, limoneno, -pineno, -cadinol, -felandreno, -cadinol, guaiol e cubenol. 
A amostra está sendo submetida à análise bidimensional abrangente (GC x GC/qMS) visando 
a melhora da separação e identificação dos picos. Os testes estão sendo realizados com o 
seguinte conjunto de colunas: OV-5 60m x 0,25 mm x 0,10μm na 1D e DB-17ms 2m x 0,18 
x 0,18 μm na 2D. A temperatura da segunda coluna está sendo mantida a 10 °C acima da 
temperatura da primeira e vários períodos de modulação estão sendo testados.
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ANÁLISE QUALITATIVA DE EXTRATOS APOLARES 
DAS FOLHAS DE CAMPOMANESIA ADAMANTIUM POR 

CROMATOGRAFIA GASOSA

Anai Loreiro dos Santos, Caroline Saucier, Rosângela Assis Jacques, Claudia Andrea 
Lima Cardosoa, Jaderson Kleveston Schneider, Maria do Carmo Vieira, Elina Bastos 

Caramão

A espécie Campomanesia adamantium (Camb) O. Berg ocorre em fisionomias campestres de 
cerrado e em cerrado típico, sendo encontrada na região do estado de SP e MS. Conhecida 
popularmente pelos nomes de guavira e guabiroba. As folhas são utilizadas na medicina popular 
para tratar desarranjos, reumatismos, doenças do fígado e trato urinário. O presente trabalho 
teve como objetivo a análise qualitativa de extratos apolares de folhas de C. adamantium. Dois 
gramas de folhas moídas foram extraídos com 20 mL de hexano, empregando banho ultrassônico 
por 1 hora em sistema fechado. Após a filtração, foi adicionado diclorometano ao resíduo da 
planta, seguindo o mesmo processo descrito para o hexano. Os solventes foram evaporados e 
os extratos analisados. Os padrões de hidrocarbonetos lineares (C6-C30) e as amostras foram 
analisadas por GC/qMS, equipado com coluna capilar OV-5 (60 m x 0,25 mm x 0,10 µm) e 
fluxo de 0,84 mL/min de He. As análises foram realizadas em split 1:10, temperatura do injetor 
e detector 300 oC, programação do forno: 120 ºC a 240 ºC, com velocidade de 2 oC/min e de 
240 ºC a 300 ºC, com velocidade de 5 o C/min. Os compostos foram identificados pela análise 
dos espectros de massas, comparação com a biblioteca NIST e pelos índices de retenção. 
Foram identificados no extrato hexânico: viridiflorol, tocoferol, esqualeno, espatulenol, 
cadinol, fitano, estigmasterol, isochiapina B e esclareol. No extrato diclorometânico, foram 
identificados: terpineol, copaeno, elemeno, cariofileno, aloaromadendreno, muuroleno, 
humuleno, germacreno D, fitol, espatulenol e cadinol.A amostra está sendo submetida à análise 
bidimensional abrangente (GC x GC/qMS) visando a melhora da separação e identificação dos 
picos. Os testes estão sendo realizados com o seguinte conjunto de colunas: OV-5 60m x 0,25 
mm x 0,10μm na 1D e DB-17ms 2m x 0,18 x 0,18 μm na 2D. A temperatura da segunda coluna 
está sendo mantida a 10 ° C acima da temperatura da primeira e vários períodos de modulação 
estão sendo testados.
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A família Myrtaceae apresenta cerca de 140 gêneros com aproximadamente 3000 espécies, 
dentre as quais se encontra aCampomanesia guazumifolia, comumente conhecida como guavira 
ou guabiroba, uma árvore frutífera, com frutos doces e comestíveis, apreciados pelo homem e 
pela fauna. Na medicina popular, as folhas são indicadas para uso interno (infusão e decocção) 
por suas propriedades adstringentes no tratamento da diarréia. Os índios de várias etnias do 
Paraná e de Santa Catarina usam as folhas dessa espécie como fortificante. O presente trabalho 
tem como objetivo a análise qualitativa de extratos apolares de folhas de C. guazumifolia. 
Dois gramas de folhas moídas foram extraídos com 20 mL de hexano, empregando banho 
ultrassônico por 1 hora em sistema fechado. Após a filtração, foi adicionado ao resíduo da 
planta diclorometano, seguindo o mesmo processo descrito para o hexano. Os solventes foram 
evaporados e os extratos analisados. Os padrões de hidrocarbonetos lineares (C6-C30) e as 
amostras foram analisados por GC/qMS, equipado com uma coluna capilar OV-5 (60 m x 
0,25 mm x 0,10 µm) e fluxo de 0,84 mL/min de He. As análises foram realizadas em split 
1:10, temperatura do injetor e detector 300 oC, programação do forno: 120 ºC a 240 ºC, com 
velocidade de 2 oC/min, e de 240 ºC a 300 ºC, com velocidade de 5 oC/min. Os compostos foram 
identificados pela análise dos espectros de massas, comparação com a biblioteca NIST e pelos 
índices de retenção. Foram identificados nos dois extratos: tocoferol, esqualeno, cariofileno, 
aloaromandandreno, germacreno D, cadinol, germacreno B, espatulenol e viridiflorol. Além 
destes compostos, no extrato hexânico, foram identificados -muuroleno e globulol e no 
extrato diclorometânico, pinostronbina, cafeína, campesterol e elemol. A técnica mostrou ser 
rápida e eficiente para a identificação dos compostos nos extratos. 

Agradecimentos: CNPq e CAPES.
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CARACTERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS PRESENTES NA FASE 
AQUOSA GERADA DURANTE A PRODUÇÃO DE BIO-ÓLEO 
DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR POR CROMATOGRAFIA 

GASOSA BIDIMENSIONAL ABRANGENTE

Daniela Dal Molin, Janaína A. Barbará, Maria Elisabete Machado, Gabriela P.S. 
Maciel, Greice M. dos Santos, Elina Bastos Caramão

No processo de pirólise são geradas três frações, o bio-óleo, os gases e o resíduo. Dependendo 
da matriz em estudo, a fração bio-óleo pode conter também teores elevados de água. Neste caso, 
um processo adicional de remoção desta fração aquosa se faz necessário. Entretanto, compostos 
de interesse presentes no bio-óleo podem migrar para a fração aquosa. Desta forma, caracterizar 
os compostos presentes na fração aquosa empregando métodos de extração adequados pode 
fornecer informações importantes a respeito de sua constituição. O objetivo deste trabalho foi 
empregar a extração líquido-líquido (LLE) e a extração em fase sólida (SPE) a fim de isolar 
os compostos presentes na fração aquosa gerada durante a produção de bio-óleo de palha de 
cana-de-açúcar e caracterizar os analitos presentes por cromatografia gasosa bidimensional 
abrangente acoplada a espectrometria de massas por tempo de voo (GC×GC/TOF-MS). No 
extrato obtido por LLE foram tentativamente identificados 141 compostos, sendo as classes 
majoritárias cetonas e fenóis com 44 e 29 compostos tentativamente identificados, quanto as 
áreas percentuais, estas foram de 20,73% para cetonas e 65,81% para fenóis. Outras classes de 
compostos como hidrocarbonetos, aldeídos e nitrogenados foram também identificados, porém 
com menor percentual em área e número de compostos. Para o extrato SPE 184 compostos 
foram tentativamente identificados, sendo fenóis (60 compostos) e cetonas (36 compostos) os 
majoritários, com percentual em área de 23,64% e 57,70%, respectivamente. Neste extrato, os 
hidrocarbonetos foram identificados em número e área percentual maior, em relação ao extrato 
LLE (39 compostos com área percentual de 4,29%). Os resultados obtidos demonstraram que 
as duas técnicas empregadas foram eficientes para a extração dos compostos, entretanto a SPE 
possibilitou a identificação de maior número de classes e de compostos.
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Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV | 379

| F379 |
04 de Outubro (5a feira) 

Cromatogra�a Gasosa: fundamentos e aplicações

DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS SULFURADOS EM 
ALCATRÃO DE CARVÃO POR CROMATOGRAFIA GASOSA 

BIDIMENSIONAL ABRANGENTE EMPREGANDO CONJUNTOS 
DE COLUNAS DE DIFERENTES COMPRIMENTOS

Maria Elisabete Machado, Juliana Macedo da Silva, Marcelo Vieira Migliorini, Maria 
Silvana A. Moraes, Elina Bastos Caramão, Cláudia Alcaraz Zini

O carvão mineral pode ser empregado para vários fins, mas principalmente como matéria prima 
na fabricação de aço nas siderúrgicas e na geração de energia elétrica. Os compostos orgânicos 
sulfurados (OSC) estão presentes nesta matriz em baixas concentrações e trazem problemas 
ambientais, quando do uso do carvão. Assim, a caracterização e identificação dos OSC no 
carvão são de grande importância, já que um processo econômico e eficaz para completa 
remoção destes compostos ainda não foi encontrado. O objetivo deste trabalho foi caracterizar 
os OSC presentes no alcatrão de carvão, obtido através de pirólise, por cromatografia gasosa 
bidimensional abrangente acoplada à espectrometria de massas por tempo de vôo (GC×GC/
TOFMS), empregando dois conjuntos de colunas com diferentes comprimentos. Amostras 
de carvão do estado do Paraná foram submetidas à pirólise em escala laboratorial (15 g, taxa 
de aquecimento de 100 º C/min e temperatura final de 700 ºC) e as análises foram feitas por 
GC×GC/TOFMS. A injeção foi feita sem divisão de fluxo, a 280 º C e as temperaturas da 
linha de transferência e fonte de íons foram 280 ºC e 250 ºC, respectivamente. A temperatura 
inicial do forno foi de 40 ºC por 1 min e atingiu 300º C a uma taxa de aquecimento de 4 º C/
min, permanecendo na temperatura final por 5 min. As condições cromatográficas foram às 
mesmas para os dois conjuntos de colunas, sendo o conjunto nº 1 formado por DB-5ms (30 
m x 0,25 mm x 0,25 m) x DB-17ms (1,81 m x 0,18 mm x 0,18 m) e o conjunto nº 2 por 
OV-5 (60 m x 0,25 mm x 0,10 m) x DB-17ms (2,15 m x 0,18 mm x 0,18 m). O número 
de OSC identificados foi semelhante para os dois conjuntos de colunas empregados, 49 para 
o conjunto nº 1 e 56 para o conjunto nº 2. Entretanto, os sete compostos que foram separados 
apenas quando do uso do conjunto no 2 pertencem a duas classes de compostos recalcitrantes 
ao processo de dessulfurização: os benzotiofenos (BT) e dibenzotiofenos (DBT). Neste caso, 
mesmo que a diferença de eficiência entre os conjuntos de colunas tenha sido pequena, a 
escolha do conjunto de colunas mais eficiente se justifica pela importância dos BT e DBT 
no contexto da especiação de OSC recalcitrantes para desenvolvimento de processos de 
dessulfurização mais eficientes.
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SCREENING OF ANTIMICROBIAN ACTIVITY OF ESSENTIAL 
OILS USING MULTIVARIATE ANALYSIS OF GC×GC-FID AND –

QMS DATA

Karina Fukuda, Helga G. Aleme, Leandro W. Hantao, Renata M. Duarte, Marta C. 
Duarte, Fabio Augusto, Adison Sartoratto, Ronei J. Poppi 

GC×GC chromatograms contain large amounts of information and its full potential as 
analytical tool usually is fulfilled only on non-target analysis, where the sample is inspected 
and evaluated as whole. One of these applications is the determination of macroscopic physico-
chemical properties of the samples by chemometric analysis of GC×GC chromatograms. 
Several essential oils have strong antibiotic properties; however, determination of this activity 
can be very time- and work-demanding. In this work, GC×GC-FID and –qMS chromatograms 
obtained for essential oils of Mentha sp. allowed to study the antimycotic activity of these 
samples againstCandida dubliniensis. Essential oils obtained from 20 different specimens 
of Mentha. The MIC (Minimal Inhibitory Concentration) for each oil was determined by 
microdilution and the same samples were analyzed in duplicate on lab-made GC×GC systems 
(-FID: Agilent G6890 GC-FID; Fast Quadrupolar MS – qMS: QP2010+). For the GC×GC-
qMS the scan range was dynamically adjusted through the runs to achieve a data acquisition 
rate of 25 spectra s-1; for GC×GC-FID the data collection frequency was 100 Hz. Peaks on 
the GC× GC-qMS chromatograms were identified by combination of MS data library search 
on Zoex GCImage software and NIST 2010 spectra library, and comparison with tabulated 
1st dimension retention indexes. Data processing was made using the Matlab 2009b platform 
and PLStoolbox. The GC×GC-FID chromatograms (32, including replicates for same strain 
and/or species) were split in a calibration subset of 24 chromatograms and in a validation 
subset with 12 chromatograms. The response was modeled by an N-way Partial Least Squares 
with Discriminant Analysis (NPLS) algorithm. The model was checked by its application to 
the validation subset: activities of 11 out of the 12 chromatograms in this set were correctly 
predicted. Plots of the regression coefficients allowed identifying the components of the 
essential oils responsible for the: linalol, piperitone oxide carvone, among others. Therefore, 
using proper data analysis, GC×GC-FID can be a powerful tool on biochemical work, 
potentially effective as a preliminary screening tool to check antibiotic properties of sample 
sets of complex mixtures.
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CUANTIFICACIÓN DE BIODIESEL EN MEZCLAS BXX POR 
GC×GC-FID COMBINADO CON MCR-ALS

Noroska Gabriela Salazar Mogollón, Monica Benicia Mamián lopez, Ronei Jesus Poppi, 
Fabio Augusto

A nivel industrial el biodiesel utilizado para la elaboración de mezclas BXX (biodiesel 
en diesel mineral), proviene de diversos orígenes, por lo tanto, es necesario el uso de un 
protocolo que pueda ser utilizado para cuantificar biodiesel de cualquier materia prima 
en dicho combustible. Fue aprovechada la alta capacidad de separación y detección de la 
cromatografía gaseosa bidimensional, en el análisis de mezclas BXX, así fueron conocidos los 
perfiles cromatográficos de biodiesel de diferentes materias primas, y por lo tanto, las regiones 
del cromatograma que son similares entre los biodiesel de diversas fuentes, con la finalidad 
de utilizar estas regiones similares de los cromatogramas en la construcción de una curva 
de calibración analítica única que pueda ser utilizada para cuantificar biodiesel de diversos 
orígenes en diesel mineral, a través del método quimiométrico de resolución de curvas con 
mínimos cuadrados alternados (MCR-ALS). Con esto, fue creada una ecuación de la recta para 
mezclas BXX con diesel mineral de diferentes concentraciones de azufre denominados; S50, 
S500 y S1800, las ecuaciones de la curva obtenidas para cuantificar biodiesel de diferentes 
fuentes en diesel fueron las siguientes: para diesel mineral S50, la ecuación de la curva fue y 
= 0.0097x – 0.0228, con un coeficiente de correlación de 0,9972, para diesel mineral S500 la 
ecuación fue y = 0.0082x – 0.0099 con un coeficiente de correlación de 0,9975 y finalmente 
para diesel S1800, la ecuación de la curva fue y = 0.0057x + 0.0172, con un coeficiente de 
correlación de 0,9970. Se obtuvo finalmente un error relativo y la raíz del error cuadrado del 
desvió porcentual (RMSPD) menor del 5% y para la cuantificación de biodiesel en diesel un 
error cuadrático medio de la predicción (RMSEP) menor del 1%.
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CUANTIFICACIÓN DE BIODIESEL DE SOYA EN MEZCLAS BXX 
POR GC×GC-FID COMBINADO CON MCR-ALS.

Noroska Gabriela Salazar Mogollón, Monica Benicia Mamián Lopez, Ronei Jesus 
Poppi, Fabio Augusto

 Las mezclas BXX (biodiesel en diesel mineral) utilizadas como nuevas alternativas de 
combustión, demandan un monitoreo extensivo para garantizar su calidad, una medida 
indispensable para el uso de estas mezclas es conocer el porcentaje del biocombustible que 
ha sido añadido en el combustible, sin embargo este tipo de muestras son extremadamente 
complejas, exigiendo así de técnicas con alto poder de separación y detección que a su vez sean 
ideales para trabajos de rutina. Para la cuantificación de mezclas BXX fue utilizado biodiesel 
de soya y diesel mineral con un porcentaje de azufre de S50, diferentes concentraciones de 
mezclas BXX fueron analizadas en un cromatógrafo gaseoso bidimensional con la idea de 
crear una curva de analítica y combinar los resultados obtenidos con el método quimiométrico 
resolución de curvas con mínimos cuadrados alternados (MCR-ALS), con el cual se obtuvo 
una ecuación de la recta para cuantificar biodiesel de soya en diesel mineral. La ecuación de 
la curva obtenida fue y = 0.01x – 0.024, con un coeficiente de correlación de 0,997. Se obtuvo 
finalmente un error relativo y la raíz del error cuadrado del desvió porcentual (RMSPD) 
menor del 5% y para la cuantificación de biodiesel en diesel un error cuadrático medio de la 
predicción (RMSEP) menor del 1%.
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OTIMZAÇÃO DE METODOLOGIA PARA EXTRAÇÃO DOS 
COMPOSTOS VOLÁTES DA PIMENTA VERMELHA

Joyce Nunes Bianchin Dutra, Edmar Martendal, Eduardo Carasek

Este estudo propõe uma nova estratégia de otimização para a extração de compostos voláteis 
da pimenta vermelha utilizando a técnica de headspace solid-phase microextraction (HS-
SPME) e detecção por MSGC. As variáveis tempo de extração (10-60 min) e temperatura 
(0-60°C) foram otimizadas através do planejamento fatorial fracionado. O volume utilizado 
de solução saturada de NaCl foi fixado em 2 mL e a fibra escolhida neste estudo foi a CAR/
DVB/PDMS. As respostas obtidas foram divididas em três grupos diferentes baseados na 
polaridade/volatilidade dos compostos que estão presentes na pimenta vermelha. Tendo em 
vista as diferentes condições obtidas de tempo e temperatura de extração para cada grupo, uma 
nova metodologia baseada no uso de três temperaturas de extração no mesmo procedimento foi 
proposta. Estudou-se a porcentagem de tempo que a fibra ficaria exposta em cada temperatura 
e as condições ótimas foram obtidas pela extração durante 36 min a temperatura da amostra de 
60 ° C, 18 min em 30 ° C seguido por mais 6 min a 10 ° C. O método proposto foi comparado 
com o método convencional otimizado com base em uma única temperatura de extração (60 
min de extração a 60 ° C). Uma segunda comparação, utilizando duas temperaturas de extracao 
(30 min a 60 ° C seguido de 30min a 30° C) foi feita a fim de avaliar se o uso de apenas duas 
temperaturas diferentes seriam suficiente para se obter as mesmas respostas encontradas no 
uso de três temperaturas. Verificouse que o método proposto levou a melhores resultados em 
todos os casos, considerando-se a resposta tanto a área de pico quanto do número de picos 
identificados. Portanto a metodologia proposta neste trabalho mostrou ser uma excelente 
alternativa para a análise simultanea dos diversos compostos voláteis encontrados na pimenta 
vermelha.



384 | Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV

| F384 |
04 de Outubro (5a feira) 

Cromatogra�a Gasosa: fundamentos e aplicações

DETERMINAÇÃO DE BENZENO, TOLUENO, ETILBENZENO E 
XILENOS EM RESÍDUOS SÓLIDOS POR MICROEXTRAÇÃO EM 

FASE SÓLIDA

Morgana Frena, Alessandra Emanuelle Tonietto, Luiz Augusto Dos Santos Madureira

A determinação de BTEX utilizando a técnica de HS-SPME-GC tem sido utilizada para 
monitorar contaminações por derivados de petróleo em diferentes matrizes1,2,3 devido à elevada 
toxicidade desses compostos aos seres vivos. Sendo o benzeno o mais tóxico, a USEPA 
estabelece um limite de 5,0 µg L-1 para este composto em água. Da mesma forma, devido 
aos riscos de poluição ambiental e de saúde pública, a disposição final dos resíduos sólidos 
depende de uma avaliação prévia inerente à sua composição, para a tomada de decisão sobre 
o destino final que inclui aterros industriais, incineração, landfarming, entre outros. A Norma 
Brasileira (NBR 1005) para resíduos sólidos estabelece um limite máximo de 0,5 mg L-1 para 
o benzeno no extrato obtido no ensaio de lixiviação. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é 
desenvolver uma metodologia para a determinação de BTEX em resíduos por HS-SPME-GC. 
Três diferentes recobrimentos de fibras foram investigados: PDMS, PDMS/DVB e Carboxen/
PDMS. A etapa de extração foi otimizada de forma multivariada, utilizando planejamento 
Doehlert, que incluiu tempo de extração e massa de resíduo sólido. Os melhores resultados 
foram obtidos com a fibra Carboxen/PDMS, com um tempo de extração de 20 minutos. A 
massa de resíduo não foi um parâmetro significativo, sendo 20 mg o valor utilizado. A curva 
analítica foi construída com solução padrão de BTEX na faixa de 25 - 2500 ngg-1 com um 
coeficiente de correlação entre 0,9980 e 0,9999. Sete replicatas foram realizadas de uma mesma 
concentração, obtendo-se um desvio padrão relativo entre 1,3 e 6,9 para estes compostos. Os 
limites de detecção obtidos variaram entre 1,1 e 10,7 ng g-1. A metodologia proposta mostrou-
se adequada para a determinação de BTEX em amostras de resíduos sólidos provenientes de 
rejeitos de petróleo. 

1 Ezquerro, O.; et al. Journal of Chromatography A, 1035, 2004, 17-22. 
2 Gaujac, A.; et al. Journal of Chromatography A, 1203, 2008, 99-104. 
3 Menéndez, J.C.; et al. Analytica Chimica Acta, 415, 2000, 9-20.
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VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA E ANÁLISE DE RESÍDUOS DE 
PESTICIDAS EM CAJU, CAQUI, PÊSSEGO E GOIABA POR CG/

ECD, CG/FPD E LC-MS/MS

Andréia Nunes Oliveira JARDIM, Fernanda Caroline Silva GOES, Elcio Ferreira 
FROTA JÚNIOR, Eloisa Dutra CALDAS 

As classes de pesticidas com ação neurotóxica mais frequentemente encontradas nos 
programas de monitoramento no Brasil são os organofosforados (OF), piretróides (PR) e 
carbamatos (CAR). A presença destes compostos em frutas de estação – que são consumidas 
em maior quantidade em apenas um período do ano – podem representar risco à população. 
O objetivo deste trabalho foi desenvolver e validar um método multirresíduos para análise de 
OF (27 compostos), PR (9) e CAR (8) nas culturas caju, caqui, goiaba e pêssego e analisar 
amostras desses alimentos comercializadas no Distrito Federal. A metodologia empregada 
foi baseada no método Quechers e utilizou na etapa de extração 15g de amostra e 15mL de 
acetato de etila (1% CH3COOH) seguida a agitação por um minuto. Após agitação foram 
adicionados 1,5g de CH3COONa e 6,0g de MgSO4 e a mistura agitada por mais um minuto 
e centrifugada por 5 minutos (3500 rpm). Na etapa de clean up foram utilizados 150 mg de 
MgSO4 e 50 mg de PSA (amina primária-secindária) para cada mL de extrato. Após etapa de 
clean up os extratos foram divididos em 3 vials diferentes para análise dos OF por CG/FPD, 
dos PR por CG/ECD e CAR por LC/MS. 1,5mL (OF e CAR) e 0,9mL (PR) extratos foram 
evaporados com N2 e ressuspendidos com 300 uL de acetato de etila antes da injeção. O limite 
de quantificação do método (LOQ) ficou entre 0,001 mg/kg e 0,005 mg/kg para a maioria 
dos compostos em todas matrizes. Este limite é definido como o menor nível de fortificação 
onde o método foi satisfatoriamente validado (70-120% recuperação, CV < 20%). No período 
de 2010 e 2011 foram coletadas e analisadas 232 amostras no Distrito Federal. Destas, 145 
(62%) foram positivas para pelo menos 1 dos 44 compostos analisados. As amostras positivas 
analisadas por CG/FPD e CG/ECD foram confirmadas por CG/MS/MS. A goiaba foi a cultura 
com maior percentual de amostras positivas (77%). O pesticida lambda-cialotrina (PR) foi 
o mais detectado em todas as amostras (26%) seguido dos OF ometoato (16%) e dimetoato 
(13%). Em quatro amostras de pêssego foram encontrados 6 pesticidas OF, justificando a 
necessidade de conduzir estudo de avaliação de risco cumulativo para avaliar se a presença 
destes compostos pode oferecer risco a população.
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PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS E TEOR DE TOCOFERÓIS 
DO ÓLEO EXTRAÍDO DAS SEMENTES DE MAÇÃ (MALLUS 

DOMESTICA BORKH)

Ana Carolina da Silva, Neuza Jorge

A composição em ácidos graxos dos alimentos é de grande importância, principalmente 
os poli-insaturados, aos quais são atribuídos numerosos benefícios ao organismo humano 
como prevenção de câncer e doenças cardiovasculares. Estes ácidos graxos insaturados são 
protegidos pelos tocoferóis, naturalmente presentes na maioria dos óleos vegetais, contra a 
oxidação. O presente trabalho teve como objetivo determinar o perfil de ácidos graxos e teor 
de tocoferóis do óleo extraído das sementes de maçã, variedade Fugi. As sementes, obtidas 
dos resíduos da agroindústria, foram separadas, lavadas e secas em estufa a 40ºC. O óleo 
foi obtido por extração a frio pelo método Bligh & Dyer. Para o perfil de ácidos graxos, 
utilizou-se cromatógrafo gasoso, marca Varian, modelo CG 3900, equipado com detector de 
ionização de chama. Condições de análise: coluna capilar de sílica (50 m x 0,25 mm x 0,20 
μm). Temperaturas do injetor e detector foram 230 e 250°C, respectivamente. Os ácidos graxos 
foram quantificados por normalização de área (%). Para a análise de tocoferóis, utilizou-se 
cromatógrafo líquido de alta eficiência (CLAE), marca Varian, modelo 210, equipado com 
detector de fluorescência. Condições da análise: coluna de sílica (250 x 4,6 mm x 5 μm), fluxo 
de 1,2 mL/min, comprimento de onda de excitação em 290 nm e de emissão em 330 nm. Os 
dados foram quantificados por padronização externa e os teores de tocoferóis expressos em 
termos de mg/kg. Os ácido graxos insaturados predominaram no óleo das sementes de maçã, 
com 90% do total. Dentre eles destacaram-se os ácidos oleico e linoleico com 30,91 e 58,98%, 
respectivamente. O ácido linoleico é um ácido graxo essencial e deve, portanto, ser obtido por 
meio da alimentação. O teor de tocoferóis totais do óleo foi de 534,53 mg/kg, dos quais, 48,84 
e 38,37% representados pelos homólogos α e γ, respectivamente. O α-tocoferol tem o papel 
biológico de vitamina E no organismo humano, enquanto o γ-tocoferol protege os lipídios 
insaturados contra a oxidação. Os resultados demonstram que o óleo das sementes de maçã 
é predominantemente insaturado e contém elevado teor de tocoferóis, podendo ser explorado 
pela indústria farmacêutica e alimentícia, reduzindo o descarte pela indústria. 
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA DETERMINAÇÃO DE 
ALDEÍDOS E CETONAS C2 A C5 EM MATRIZES LÍQUIDAS E 

GASOSAS DERIVADAS DE PETRÓLEO POR CG DIC, GC-DEAN 
SWITCH E CLAE

Fernanda Seabra Vianna Vieira, Jailson Bittencourt de Andrade, Marcio das Virgens 
Reboucas, Jaciara Nogueira dos Santos Araujo, Julianne Brito Lima, Mercia Delia 

Atala de Andrade 

A nafta e o etanol são matérias-primas importantes da indústria petro e alcoolquímica 
respectivamente, tendo o eteno e o propeno como seus principais derivados da primeira geração. 
A principal finalidade do eteno e propeno é para geração de polímeros como o polietileno e 
polipropileno. A eficiência desses processos produtivos pode ser comprometida por traços de 
compostos carbonílicos voláteis neles contidos. Tal contaminação pode afetar, por exemplo, a 
qualidade de embalagens de alimentos, uma vez que esses derivados são compostos precursores 
para produção dos plásticos utilizados nessas embalagens e consequentemente afetar a 
qualidade dos alimentos. Além disso, traços de compostos carbonilicos durante o processo 
produtivo de polímeros podem causar envenenamento dos processos catalíticos da indústria 
petro e alcoolquímica reforçando a necessidade de seu controle. O objetivo deste trabalho é 
de apresentar uma avaliação comparativa para a determinação de aldeídos e cetonas C2 a C5 
em matrizes líquidas e gasosas derivadas de petróleo por CG DIC, GC-Dean Switch e CLAE. 
As matrizes testadas foram nafta, etanol, n-hexano, eteno e propeno. Todos os métodos foram 
validados considerando a precisão, exatidão, repetibilidade e reprodutibilidade. Os limites de 
detecção e quantificação calculados e os coeficientes de correlação obtidos na faixa de 1-100 
ug/g mostraram que o método é linear nesta faixa de concentração para os vários analitos na 
matriz hexano. Embora GC DIC seja a mais rápida das três técnicas, esta não é aplicável para 
matrizes complexas, tais como a nafta por injeção direta. Foram feitas algumas considerações 
relativas às vantagens e desvantagens de cada técnica com o objetivo de auxiliar o usuário a 
optar pela técnica mais apropriada dependendo da aplicação. São mostrados alguns resultados 
de analises de nafta, eteno verde, propeno verde, eteno fóssil e álcool anidro. 

Agradecimentos: Braskem S.A e CNPq
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PERFIL VOLÁTIL DE SUCOS DE UVA BRASILEIROS: 
COMPARAÇÃO ENTRE TÉCNICAS DE EXTRAÇÃO POR CG-EM

Andréa A. R. Alves, Elisabete B. P. Barros, Claudia M. Rezende

A produção e o consumo de suco de uva integral, no Brasil e no mundo, vêm crescendo ano 
a ano. A aceitação do suco pelos consumidores está diretamente relacionada ao seu aroma, e 
este se concentra, quase que exclusivamente, nos compostos voláteis, que lhe confere maior 
qualidade e valor comercial. O objetivo deste trabalho foi comparar o perfil volátil de seis 
sucos de uva brasileiros (AL, AU, CB, CM, DC e SI), utilizando as diferentes técnicas de 
extração: líquido-líquido (ELL), fase sólida (EFS, cartuchos tC18 e Lichrolut) e microextração 
em fase sólida (MEFS, fibras DVB/CAR/PDMS e PDMS/DVB), utilizando a cromatografia 
gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM) e assim definir o mais eficiente para 
aplicar em amostras reais. Observou-se que compostos com aroma da fruta, como o antranilato 
de metila, foram identificados em todos os sucos extraídos com MEFS utilizando a fibraDVB/
CAR/PDMS, o 9-etil decenoato, foi observada apenas no suco CM extraído com MEFS fibra 
DVB/CAR/PDMS, e o etil 3-hidroxibutirato foi identificado nos sucos AL, AU e SI extraídos 
com ambos os cartuchos EFS e nos sucos CB e CM extraídos com ELL. O composto 5-hidroxi-
metil-furfural apresenta aroma de vinho, sendo identificado em todos os sucos extraídos usando 
ELL e nos sucos CB, CM e DC extraídos por ambos os cartuchos de EFS. No suco de uva 
AL, observa-se que a MEFS fibra PDMS/DVB e a ELL foram as que mais extraíram voláteis. 
Maior número de ésteres foi identificado pela MEFS de fibra PDMS/DVB, o que torna esta 
técnica mais interessante do que ELL, uma vez que este grupo contribui para o aroma frutal 
ao suco. Compostos off-flavor foram identificados (tolueno, etilbenzeno, p-xileno, ácidos 
hexanóico, decanóico e dodecanóico) e nonil-fenol, sendo mais pronunciados na ELL e EFS 
do que na MEFS. Conclui-se que, para os seis sucos de uva analisados, a MEFS fibra DVB/
CAR/PDMS foi aquela que extraiu maior número de compostos voláteis (terpenos, ésteres, 
alcoóis e ácidos), responsáveis   pelos aromas florais, frutais e adocicados, característicos de 
bebidas. 

Agradecimentos: Os autores agradecem à Capes, à FAPERJ e ao CNPq pelo apoio financeiro.
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VERIFICAÇÃO DA FASE ESTACIONÁRIA DE EXTRAÇÃO EM 
FASE SÓLIDA MAIS EFICIENTE PARA A PRÉ-CONCENTRAÇÃO 
DE AGROTÓXICOS EM SUCO DE UVA INTEGRAL UTILIZANDO 

CG-EM-MSI 

Andréa A. R. Alves, Aline S. Rodrigues, Elisabete B. P. Barros, Claudia M. Rezende

A cada ano, o suco de uva integral vem aumentando a sua produção e o seu consumo no Brasil 
e no mundo. Para aumentar a produtividade muitas vezes há aumento do uso de agrotóxicos, o 
que pode resultar em resíduos de contaminantes no produto final. Os produtos exportados pelo 
Brasil são submetidos a normas de controle de qualidade e análises de resíduos de agrotóxicos, 
sendo estes baseados no Codex Alimentarius Internacional. O objetivo desse trabalho foi 
testar quatro tipos de fases estacionárias de extração em fase sólida (EFS) (tC18, alumina 
neutra, florisil e amina), em suco de uva integral, a fim de verificar e definir a fase estacionária 
mais eficiente na pré-concentração dos agrotóxicos: OC- organoclorados (dicofol, aldrin e 
dieldrin) e OP- organofosforados (dimetoato, clopirifós metílico e metidation). Foi utilizada 
a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas em modo seletivo de íons (CG-
EM-MSI). As amostras de suco foram fortificadas com os padrões de OC e OP, e para cada 
teste utilizou-se 200μL de amostra fortificada com os agrotóxicos, que foram eluídas, primeiro 
com pentano (Fração 1) e em seguida com acetato de etila (Fração 2). As frações 1 e 2 de cada 
EFS foram colocadas em fluxo de N2 até o volume de 500μL, em seguida 1μL foi injetados 
em CG-EM-MSI. A busca se deu através dos tempos de retenção e dos íons característicos 
dos agrotóxicos. Observou-se que as fases tC18, amina e alumina neutra não se mostraram 
eficientes para os grupos OC e OP, uma vez que os picos relativos aos agrotóxicos não eram 
observados ou se apresentavam em baixíssima abundância. A EFS florisil foi a que melhor 
pré-concentrou os OC e OP na matriz de suco de uva, sendo que em ambos os grupos, a 
eluição dos analitos com o solvente pentano foi mais satisfatório e ocorreu apenas na fração 2, 
o que favorece a análise. Conclui-se que EFS florisil foi a melhor fase para pré-concentração 
dos agrotóxicos no suco de uva integral e que se faz necessário otimizar a metodologia de 
extração, bem como as condições cromatográficas, a fim de posteriormente se quantificar 
possíveis resíduos de OC e OP nos sucos de uva de diversas localidades do Brasil.

Agradecimentos: Os autores agradecem à Capes, à FAPERJ e ao CNPq pelo apoio financeiro.
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INSIGHT INTO COFFEE AROMA DURING SIMULATED 
ROASTING PROCESS BY DHS-GCXGC-TOFMS

Daniela Cavagnino, Alessandra Mantegazza, Valentina Lonzarich

Coffee aroma is a very complex mixture of volatile components, whose quality depends on 
the specie and on the geographical origin of the green coffee beans, as well as on the post-
harvesting treatments, among which the roasting is one of the most important processes. During 
the roasting phase, an intense heat treatment induces many chemico-physical changes in the 
raw coffee beans that leads to the formation of many chemical classes of volatile compounds, 
characterizing the richness and the pleasantness of coffee aroma. Since differences in times 
and temperatures of the roasting process may lead to a very different concentration of essential 
contributors, the roasting procedures are crucial for the quality of the final coffee aroma. 
Therefore, in order to improve comprehension and process optimization of roasting procedures, 
the analytical characterization can be a very useful and informative tool. The DANI Master 
Dynamic Headspace Sampling (DHS) technique coupled to the MasterGC-TOFMS system 
is very promising for the complete extraction and identification of the volatile components 
generated by the coffee beans when heated at different temperatures. No sample preparation 
is required, as a very small portion of green beans is directly put into a 20mL vial and heated 
up to the required temperature for a certain time. After the incubation period, the headspace is 
swept with a highly constant flow of inert gas, transferring all the entire volatile fraction into a 
narrow-bore trap packed with sorbent material and kept at low temperature. Once the focusing 
step is completed, the trap is heated up instantaneously providing a rapid and efficient sample 
transfer into the GC column. The fully automated sampling cycle and the capability of the 
MasterDHS to reach high temperatures, is offering a powerful and flexible tool to match the 
required sensitivity and repeatability.
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DYNAMIC PURGE & TRAP EXTRACTION OF VOLATILES 
IN DRINKING WATER AND HIGH SPEED TIME OF FLIGHT 

DETECTION IN COMPLIANCE TO EPA 524.3

Daniela Cavagnino, Alessandra Mantegazza, Roberta Lariccia, Ilaria Ferrante

Analysis of Volatiles Organic Compounds (VOCs) in water is of increasing interest due 
to critical ground contamination from several sources as gasoline, oil spills and industrial 
solvents. Especially for drinking water, possible contamination is of great concern for potential 
human health effect. The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) strictly regulates the 
assessment of drinking water quality trough methods 524.3 in which detection limits and 
instrumentation requirements are established. Official guidelines require the monitoring of 
VOCs contaminants in drinking water at progressively lower concentration level and typically 
the P&T extraction technique is indicated to reach the requested limit of detection. This work 
is presenting the use of the flexible DANI Dynamic Headspace Sampler (DHS) working in 
purging mode as viable alternative to classical P&T autosampler, highlighting the several 
benefits of this approach in terms of extended automation, overlapping incubation time 
capability and absence of cross-contamination between samples. The extracted VOCs are 
then analyzed by fast GC-TOFMS, reducing the analysis time down to twelve minutes with 
substantial gain in sample throughput. The full compliance of the DANI MasterTOFMS to the 
EPA ion ratio criteria has been validated and proven without the need of dedicated instrument 
tuning. Default autotuning procedures can be regularly performed before any new calibration 
sequence. Further advantage of the Time of Flight technology is the availability of the full 
mass range information and the deconvolution capability which allows to reach the expected 
sensitivity with proper identity confirmation through library matching. Besides, particular 
attention has been paid to the most volatiles compounds in terms of peak shape and recovery. 
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COMPREHENSIVE AND FLEXIBLE CONFIGURATION FOR 
NATURAL GAS ANALYSIS

Andrea Bonsanto, Daniela Cavagnino

The physical properties of natural gas at different locations and the exact composition at any 
site can vary among the different regions and depend on the mix of gas supplies. In this work a 
DANI Natural Gas Analyzer is presented: based on the flexible Master GC Gas Chromatograph 
equipped with two TCDs and one FID channels, it performs the analysis at very low ppm 
levels of permanent gases and hydrocarbons from H2 up to C9, benzene and toluene in 13 
minutes only. With this robust configuration it is possible to satisfy the needs of standard NGA 
analyses and beyond.
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AUTOMATED ON-LINE SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS 
OF BIODIESEL ACCORDING TO ASTM AND EN METHODS

Danilo Pierone, Andrea Caruso, Massimo Santoro

Following methods EN14105 and ASTM D6584 for the determination of free and total 
glycerin in biodiesel requires the chemist to perform several manual operations while 
preparing standards or when adding derivatizing agents in the sample prior to GC analysis. 
These manual sample preparation steps are usually considered critical, time consuming and 
prone to human errors. Moreover there’s growing concern about the use of the derivatizing 
agent, MSTFA (N-methyl-N trimethyl silyl trifluoro acetamide) when dissolved in pyridine, 
a toxic solvents. This presentation describes the full on-line automation achieved through a 
new GC and GC-MS Autosampler, programmed to perform complex sample preparation steps 
in a sequence, before sample injection into the gas chromatograph. This autosampler uses up 
to six different syringes, changed automatically according to the programmed methods, to 
add precise volumes of standards and derivatizing agents into sample vials. According to the 
norms, after these additions, vials are vigorously mixed by a Vortexer to reach a full liquid 
homogenization. Then, sample injection using a standard microvolume syringe completes the 
sequence. Data will be presented showing the use of a new robotic solution which avoids any 
cross-contamination risk, enables high precision sample handling, eliminating also human 
errors. A reduction of standards, solvents and derivatizing agent volumes is a further benefit 
of this on-line automated system. System linearity and repeatability, evaluated vs standard 
manual sample preparation, complying with both requirements of EN14105 and ASTM 
D6584 will be shown. Full system scalability to cover EN14103 and EN14110 with the same 
autosampler will also be shown.
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NON DILUTED SAMPLES INJECTION USING THE 
NANOVOLUME INJECTION TECHNIQUE AND A STANDARD GC 

AUTOSAMPLER

Cristiane de Oliveira Silva, Massimo Santoro, Paolo Magni

For some GC applications the possibility to inject sample volumes as small as 10-20 nanoliters 
is very attractive. This is particularly true when the dilution with a solvent is not desired and/or 
the main component easily overloads the capillary column even at the highest achievable split 
ratios. Unfortunately ordinary GC syringes of 5-10 µL are not suitable for injecting sample 
volumes smaller than 0.1 µL since they cannot provide enough volume accuracy. The use of 
plunger-in-needle syringes allows an accurate measurement of ten times smaller volumes than 
ordinary ones. Combination of plunger-in-needle syringes with a hot inlet is achievable by 
exploiting the liquid band formation technique which allows to “shoot” the liquid sample into 
the vaporization chamber without substantial evaporation from the needle. This combination 
allowed overcoming problems related to sample evaporation into the needle. This presentation 
shows how to inject nanovolumes of very concentrated samples with a standard autosampler. 
Sample volumes as low as 10-20 nL were injected with high accuracy and precision. Application 
of nanovolume injections combined with Ultra-Fast GC to the analysis of pure real samples 
were carried out in about 1 minute without overloading of the narrow bore column resulting in 
perfect peak shape without need for dilution.
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NATURAL GAS ANALYSIS IN LESS THAN 1 MIN BY MICRO GC 
WITH TEMPERATURE PROGRAMING – ACCORDING TO ASTM 

D1945

Cristiane de Oliveira Silva, Chris van Tilburg

Natural resource scarcity is creating higher demand for faster and more reliable analyzers. 
A new microchip GC technology that includes an injection system, column and detector in 
a unique compact cartridge was designed for rapid analysis of natural gas composition. This 
micro GC increases analytical productivity by accurately analyzing the calorific value of 
natural gas, providing reliable results in seconds. It also reduces maintenance costs, consumes 
less gas and can be used both inside laboratories and on-line. Exchangeable column cartridges 
can be easily installed for flexible configuration and ease of use. A temperature control allows 
the micro GC columns to be programmed with a speed of 240°C per minute for the analysis 
of a wider range of components. An integrated stream selector for auto calibration provides 
on-line, reliable analytical results. The micro GC has dedicated instrument control and data 
handling software to run on a system, generating rapid results from the time the micro GC is 
installed. Reporting is available in compliance with current ISO, ASTM and GPA methods. 
Details of this microchip GC technology and results of the analysis of natural gases with 
different composition will be presented.
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DETERMINATION MULTIRESIDUE OF PESTICIDE IN 
POTATOES BY GC-ECD

Lucila Cendon Ribeiro, Debora Orso, Manoel L. Martins, Martha Bohrer Adaime, 
Renato Zanella

The potato, known in Brazil as English potato is a tuberculum vegetable belonging to 
the family Solanaceae. Important source of phosphorus and vitamins B and C, the potato 
is considered the third source of food for humanity surpassed only by wheat and rice. The 
chemical composition of potatoes varies depending on factors such as climatic conditions, 
cultural practices, soil, stage of maturation, the effect of storage, and especially the application 
of pesticides [1]. The presence of pesticide residues in foods has been implicated in several 
human health problems and should be monitored [2]. Therefore, the objective of this work 
was to develop a multiresidue method for the determination of 30 pesticides in potato by 
Gas Chromatography with Electron Capture Detection (GC-ECD). The sample preparation 
procedure was based on the modified QuEChERS method using 10 g of sample and 10 mL of 
acetonitrile for the extraction of the analytes with anhydrous magnesium sulfate and sodium 
chloride in the partition step. The clean-up step was done using dispersive SPE with anhydrous 
magnesium sulfate and activated charcoal. For the quantification matrix matched standards 
were used in the levels of 10, 50, 100, 150, 200 and 250 µg kg-1, with r2 ≥ 0.99. The recovery 
evaluation performed on 3 levels of fortification (10, 100 and 200 µg kg-1) in blank potato 
samples showed recovery values from 70 to 120% with RSD ≤ 20% for most compounds. The 
LOD and LOQ of the method were respectively 3 and 10 µg kg-1 for all compounds studied. 
Thus, the results showed that the proposed method is suitable for determination of pesticide 
residues in potatoes due to the effectiveness of the extraction method, which combined with 
the sensitivity of the ECD detector provided good precision and accuracy to the multiresidue 
method.

[1] Fernandes, A. M.; Brazilian Horticulture, 2009, 27, 1398-1404. 
[2] Park, J. Y.; Food Chemistry, 2011, 128, 241-253.
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DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA A 
QUANTIFICAÇÃO DA DILUIÇÃO DE ETANOL E GASOLINA EM 
ÓLEO LUBRIFICANTE POR CROMATOGRAFIA GASOSA (GC/

FID/HS)

Vanessa Souza Breder Valente, Roberta Miranda Teixeira, Sérgio Luiz Camacho Viscardi 

Um dos maiores problemas para o óleo lubrificante no Ciclo Otto é a diluição por combustível. 
Atualmente, as metodologias convencionais que determinam a diluição por combustível no 
óleo lubrificante são espectrofotometria de infravermelho (ASTM E2412) e determinação por 
ponto de fulgor em vaso fechado (ASTM D93). Essas metodologias sofrem influência pela 
variação de outros parâmetros da matriz analisada, tais como fuligem, oxidação, viscosidade 
etc. Não foram encontrados na literatura trabalhos de diluição por etanol em óleo lubrificante. 
Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia analítica para a determinação 
da diluição de combustível (gasolina e etanol) em óleo lubrificante. Adicionalmente 
permitir a identificação do tipo deste combustível diluído. A técnica utilizada baseia-se na 
determinação por cromatografia gasosa com detector de ionização por chama utilizando o 
acessório headspace (GC/FID/HS). As amostras de lubrificantes avaliadas neste estudo são 
de base mineral e sintética, SAE 20W50, SAE 10W40 e SAE 5W30. Foi construída uma 
curva analítica utilizando o óleo lubrificante SAE 20W50 em diferentes proporções de etanol 
e gasolina na faixa de 0.0 % m/m a 2,0 % m/m. As curvas analíticas obtidas apresentaram uma 
resposta linear na faixa de trabalho pretendida, onde os coeficientes de correlação ficaram 
próximos a unidade. O pico referente ao etanol fica em torno de 4.95 minutos, já os outros 
picos do cromatograma são referentes à gasolina Foram adicionadas concentrações conhecidas 
dos analitos (gasolina e etanol) nas amostras de óleo lubrificante recolhidas após a troca do 
produto de vários veículos. Os resultados obtidos através da técnica proposta neste trabalho 
apresentaram-se de acordo com os valores esperados. A técnica proposta é mais sensível que 
as técnicas existentes, além de conseguir determinar e qualificar o combustível utilizado pelo 
veiculo. 

Agradecimentos: Ao Centro de Tecnologia Aplicada e da Qualidade da Ipiranga Produtos de 
Petróleo S.A.
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MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DE BIO-OIL OBTENIDO POR PIRÓLISIS 

RÁPIDA DE BIOMASA FORESTAL

Catherine Tessini, Niels Müller, Claudia Mardones, Dietrich von Baer, Alex Berg

El Bio-oil es un producto obtenido de la pirólisis rápida de biomasa forestal. Es un aceite 
viscoso de color café oscuro con un alto porcentaje de agua (20-30%) Se han reportado 
más de 400 compuestos orgánicos presentes en el bio-oil1. Entre ellos aldehídos, cetonas, 
hidroxiacetaldehído (9,4%), hidroxiacetona (6,6%), formaldehído (3,4%), anhidroazúcares: 
celobiosan (2,3%), levoglucosano (7,3%), además de ácidos carboxílicos de cadena corta, 
principalmente ácido acético (4,6%) y ácido fórmico (4,5%).  La determinación de compuestos 
en el bio-oil por inyección directa por GC/MS/FID es una buena opción en la caracterización 
general del bio-oil. Sin embargo, algunos analitos de interés no pueden ser determinados por 
esta metodología, por presentar propiedades físico-químicas que los hacen incompatibles 
con la inyección directa. En el presente trabajo se exponen diferentes metodologías para 
la determinación de diversos componentes en el bio-oil. Para ello se emplearon distintas 
técnicas cromatográficas, con el objetivo de determinar ácidos orgánicos de cadena corta, 
compuestos volátiles, azúcares y aldehídos en bio-oil y sus fracciones.  Para la determinación 
de aldehídos de bajo peso molecular, se desarrollo una metodología basado en la utilización 
de la microextracción en fase sólida en modo espacio de cabeza, empleando la derivatización 
directamente en la fibra con PFBHA como agente derivatizante. Posteriormente la separación/
detección es realizada en un sistema GC/MS.  Para la determinación de azúcares en bio-oil 
se desarrolló una metodología por HPTLC. Con esta técnica fue posible la cuantificación de 
los principales azúcares en el bio-oil y puede aplicarse directamente a muestras de bio-oil 
crudo, fracciones de solventes orgánicos y fracciones acuosas e incluso a muestras de lignina 
pirolítica. Además se desarrolló una metodología sencilla basada en la derivatización de 
analitos con BSTFA. permitiendo determinar ácidos orgánicos y azúcares, los cuales pueden 
ser derivatizados de forma simultánea. Los principales ácidos determinados mediante este 
método fueron ácido fórmico acético, propiónico, láctico y glicólico. A su vez, los principales 
azúcares determinados fueron levoglucosano, celobiosano, xilosa y arabinosa.
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DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE 
BACTERIAS DEL GÉNERO VIBRIO POR CROMATOGRAFÍA DE 

GASES

Valenzuela Fernández, Rodrigo, Cortez Silva, René, Zazopulos Garay, Miguel, Carmi 
Karmy, Jaime*

El género Vibrio comprende varias especies de importancia clínica, muchas de ellas 
relacionadas con enfermedades transmitidas por los alimentos. Es conveniente contar con 
técnicas alternativas que apoyen la identificación de especies de géneros bacterianos como 
Vibrio. Se puede utilizar la cromatografía gas líquido para determinar el perfil de los ésteres 
metílicos de los ácidos grasos presentes en la estructura celular de los microorganismos. El 
objetivo del presente trabajo es determinar y cuantificar el perfil de ésteres metílicos de los 
ácidos grasos presentes en Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae y Vibrio 
alginolyticus, además de otras especies como Escherichia coli y Staphylococcus aureus, con el 
fin de determinar los ácidos grasos más relevantes presentes en los microorganismos, así como 
también posibles relaciones entre ellos. Para esta identificación, cada cepa de Vibrio se hace 
crecer en caldo soya tripticasa (TSB) con 1% de cloruro de sodio, después de la incubación se 
centrifuga el cultivo para separar la masa microbiana del caldo. La masa bacteriana obtenida 
se somete a una lisis con ondas de alta frecuencia, se le agrega una solución de hidróxido de 
potasio 0,5 Normal en metanol, se extrae el insaponificable, el residuo se acidifica y los ácidos 
grasos se extraen y metilan, inyectándose a un cromatógrafo equipado con una columna BPX-
70 de 0,22 mm de diámetro y detector de ionización por llama, FID. Los resultados indican que 
el perfil de ácidos grasos es único para cada especie analizada y significativamente diferente 
tanto para cada especie de Vibrio como para las otras bacterias consideradas. Se destacan, 
como indicadores de diferenciación, los ácidos grasos: mirístico, palmítico, cis-oleico, trans-
oleico, cis-linoleico y araquídico. También la relación ω-9/ω-6 es significativamente distinta 
para cada especie ensayada. En consecuencia, el perfil de ácidos grasos puede ser una prueba 
alternativapara la identificación del género Vibrio a un bajo costo y tiempo relativos.
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VALIDACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE 
CLORPIRIFOS EN AGUA POR MICROEXTRACCIÓN EN FASE 

SÓLIDA (SPME) ACOPLADA CON CROMATOGRAFÍA DE GASES 
CAPILAR

Carmi,Jaime D*, Zazopulos Miguel, Silva, Pablo, Olivares, Paz

La microextracción en fase sólida (spme) es una técnica rápida y eficiente para la extracción 
de pesticidas en matrices acuosas. En el presente trabajo se realiza la implementación de un 
procedimiento por spme para la determinación de clorpirifos en agua a nivel de trazas. Se 
efectúa la optimización para la temperatura, el tiempo de extracción y desorción. La evaluación 
del método en términos de linealidad, precisión, límites de detección y de cuantificación. 
La extracción se realizó mediante una fibra recubierta con 100 µm de polidimetilsiloxano 
(pmds). El límite de detección y cuantificación se obtuvo usando un detector de captura de 
electrones (ECD), logrando valores de 0,01 ng/ml y 0,03 ng/ml respectivamente, los cuáles se 
comparan con los límites obtenidos mediante otros tratamientos de muestra como extracción 
en fase sólida(spe) y extracción líquido-líquido con destilación simultánea. La linealidad 
presenta un coeficiente de regresión de 0,988(R2) en un rango de 20 a 100ng/ml, la precisión 
muestra un coeficiente de variación de 8,9% en el nivel de 40ng/ml. Los límites de detección 
y cuantificación de clorpirifos en agua obtenidos por tratamiento de la muestra por spme, 
muestran ser mejores que la spe y que la extracción líquido-líquido con destilación simultánea.
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ACTIVITY IN THE FID DETECTION PORT: A BIG PROBLEM IF 
UNDERESTIMATED

Jaap de Zeeuw

It is commonly known in gas chromatography, that many problems can be traced to the 
injection system (e.g. sample, syringe, inlet), which is often a primary place to look at possible 
issues. This is a valid statement, as 90% of “trouble” is related to injection conditions. One 
must also be aware that activity may be caused by other contributions. Especially if we look 
at non-symmetrical peaks, there are more important area’s to look at. Not only the columns 
used can be overloaded or poorly deactivated, also the contribution of the detector has a huge 
impact on peak shape and response. Here it is shown that flame tips can adsorb up to 90% 
of component and cause tailing on polar as well as base/acidic components. Though it looks 
columns are not performing, it’s the detector that is the problem.
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AN ADVANCED BASE DEACTIVATED CAPILLARY COLUMN 
FOR ANALYSIS OF VOLATILE AMINES AMMONIA AND 

ALCOHOLS.

Jaap de Zeeuw, Ron Strieck, Gary Stidsen

To analyze basic compounds at nano gram levels using gas chromatography, a basic surface 
modification is often required to reduce the impact of the acidic fused silica. Additionally, to 
separate volatile components, retention and efficiency at lower temperatures is required also. 
Base-modified polyethylene glycols have been available for some time, but are not very stable 
and they loose efficiency when used below 60C. Siloxanes are more challenging for base 
modification as the stability siloxane polymer should not be compromised. There are some 
solutions available, but there is room for improvement as present phases technologies are 
considered not optimal which translates in short column life times and non-reproducibility in 
amine response. An advanced base deactivation technology has been developed for designing 
a more stable column for volatile amines in water matrices, not only by increasing the film 
thickness, but also by creating a direct link with the (basic) surface deactivation. Additionally 
the number of cross-links (bridges) between polymer chains was optimized to make the 
polymer keeps efficiency as low as temperatures of 40 ºC. The higher degree of cross-linking 
was incorporated to make the column more resistant for amine/water mixtures. The column, 
named Rtx Volatile amines, was evaluated at different test sites, with a series of amine samples 
and water matrices, to demonstrate performance. In this poster, several applications will be 
presented and discussed
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DEACTIVATION OF METAL CAPILLARY COLUMNS: MOVING 
FROM TRACE SULFUR APPLICATIONS TO STABLE AND INERT 

HIGH TEMPERATURE GC SOLUTIONS

Jaap de Zeeuw

Metal has been used for a long time as capillary tubing. Big challenge was the high activity 
of the metal surface causing phase degradation and poor peak shapes. In 1987, a new way 
to deactivate metal columns was introduced by the Restek group.. The original surface was 
shielded in such a way that the traditional reactive metal surface, was not impacting the 
chromatography anymore. Later a secondary deactivation was applied, called “Siltek” where 
the surface of the silicon layer was further passivated. This deactivation allowed not only 
columns to be deactivated, but also liners, tubing, cylinders, connectors etc. Surfaces were 
especially inert towards reactive sulfur species Volatile sulfur compounds like H2S and methyl 
mercaptan and even mercury are known to disappear when they are analyzed at trace levels or 
when they are stored for some time. The Siltek technology fixed this issue. Later was found, 
that the deactivation also had a unique side effect which was not expected. The deactivation also 
increased the stability of high temperature columns like Simulated distillation and Biodiesel 
applications in a way that life time was increased typically by a factor 4. In this poster the data 
is shared to show the inertness and stabilization effect off the silicon deactivation and what it 
means for the chromatography.
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DEGRADATION OF CERTAIN ORGANOCHLORINE, 
ORGANOPHOSPHORUS, ORGANONITROGEN, AND 

CARBAMATE PESTICIDES DURING HOT SPLITLESS GC 
INJECTION OF QUECHERS EXTRACTS OF CANOLA SEED

Julie Kowalski, Michelle Misselwitz, Sharon Lupo, Jack Cochran 

Recently, we noticed low response factors for certain pesticides with hot splitless injection 
GC in EN QuEChERS extracts of canola seeds when compared with those same pesticides 
in EN QuEChERS extracts of tobacco. An experiment was designed to quantify and attempt 
to explain the losses. A single taper with wool liner was used for hot splitless injection in an 
Agilent GC at 250°C. Duplicate samples from EN QuEChERS extracts of tobacco leaf and 
canola seeds (cleaned with 150mg MgSO4 / 25mg PSA / 7.5mg GCB) were created by adding 
50 μL of pesticide standard to 50 μL extract. A pesticide standard in acetonitrile only was also 
created. Samples were analyzed by hot splitless injection GC in the order: tobacco, canola 
seed, acetonitrile, tobacco, canola seed, acetonitrile. The analyzed concentration level was 
relatively high at 5 ng/μL each pesticide to minimize any matrix-enhanced response effect 
for acetonitrile-only standards. DCPA was used as an internal standard to calculate response 
factors, as its response was extremely stable in extracts and solvent, and average response 
factors for pesticides in each matrix were calculated from the duplicate GC analyses. Samples 
were also analyzed using LC-MS/MS after 50x H2O dilution. The pesticides acephate, 
omethoate, dimethoate, carbaryl, methiocarb, dichlofluanid, malathion, phosalone, azinphos 
methyl, coumaphos, deltamethrin, chlorothalonil, delta-BHC, captan, and folpet were heavily 
degraded in the GC inlet during hot splitless injection of a canola seed extract, as was 
confirmed when LC-MS/MS analysis of the same canola seed extract showed good response 
factors, comparable to those from tobacco extracts and solvent-only standards analyzed by 
LC-MS/MS. Degradation may have been caused by a high concentration of sulfur-containing 
compounds in the canola seed extract that reacted with pesticides during hot splitless GC 
injection. 
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A NEW CAPILLARY GC COLUMN FOR HIGHLY EFFICIENT 
SEPARATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS, 

INCLUDING THE EFSA PAH4

Jaap de Zeeuw, Amanda Rigdon, Steve Allison, Shawn Reese, Roy Lautamo, Julie 
Kowalski, Jack Cochran

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are toxic (carcinogenic, mutagenic, teratogenic, etc.) 
compounds sometimes found in food and require monitoring by capillary gas chromatography 
with mass spectrometry (MS), often at very low levels. Many of these PAHs are isobaric, so 
MS will not be sufficient to quantify them in an unbiased fashion, which means they must be 
separated by GC prior to detection. Some are more toxic than others, including the PAH4 noted 
by EFSA, benz[a]anthracene, chrysene, benzo[b]fluoranthene, and benzo[a]pyrene. Possible 
GC coelutions that would lead to qualitative and quantitative bias include, triphenylene and 
chrysene (m/z 228), benzo[b]fluoranthene and benzo[k]fluoranthene (m/z 252), and benzo[e]- 
and benzo[a]pyrene (m/z 252). The triphenylene and chrysene coelution can be particularly 
difficult to resolve. A new, high phenyl-content, thermally-stable GC stationary phase has been 
developed that separates the PAH4, the PAH8, and many more PAHs that can be present in 
food samples. Chromatograms that detail the PAH4 separations will be shown, and column 
ruggedness will be explored with QuEChERS oyster and smoked paprika spice extracts.
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IS IT BETTER TO USE AN EMPTY OR GLASS WOOL-PACKED 
LINER FOR HOT SPLITLESS GC INJECTION? A CASE STUDY 

WITH A QUECHERS EXTRACT FOR PESTICIDES IN TOBACCO

Jaap de Zeeuw, Michelle Misselwitz, Julie Kowalski, Scott Grossman, Jack Cochran

Gas chromatographers analyzing pesticides typically avoid using wool-packed liners for hot 
splitless injection for multiple reasons, including irreversible sorptive loss of lower levels of 
active pesticides (e.g. acephate, omethoate, etc.), thermal degradation of sensitive pesticides 
(e.g. carbaryl, captan, iprodione, etc.), and poor transfer of lower volatility pesticides to the 
GC column (e.g. azoxystrobin, deltamethrin, etc.). But a wool-packed liner can provide better 
sample homogenization, resulting in better repeatability and more accurate results. And wool 
protects the expensive GC column from non-volatile “dirt”. Properly deactivated wool does 
not necessarily lead to loss of active pesticides, even at low levels, and a judicious choice of 
purge valve times will result in complete transfer of relatively involatile pesticides. In the work 
presented here, a selection of organophosphorus, organochlorine, organonitrogen, carbamate, 
and pyrethroid pesticides in a tobacco extract was analyzed using hot splitless injection GC 
for wool-packed and empty single-taper liners. Average response factors were comparable 
from 40 back-to-back injections for each liner type, except for the sensitive pesticide, dicofol, 
which fared better when the liner was empty. More consistent transfer to the GC column for 
less volatile pesticides was noted for the wool-packed liner.
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QUANTIFICAÇÃO DE COLESTEROL EM PRESUNTOS POR 
CROMATOGRAFIA GASOSA

Angela Claudia Rodrigues, Aline Kirie Gohara, Aloisio Henrique Pereira de Souza, 
Grisiely Yara neves, Gylles Ricardo Stroher, Jesuí Vergílio Visentainer, Makoto 

Matsushita, Nison Evelázio de Souza, Gisely Luzia Stroher

Dentre os inúmeros produtos ofertados aos consumidores, o presunto se destaca pela sua 
alta versatilidade em diferentes pratos, fato que agrega as combinações os nutrientes de sua 
composição. Entre os nutrientes, especial atenção é dispensada ao colesterol, pois regularmente 
é associado a problemas de saúde como o infarto agudo do miocárdio (IAM) e o acidente 
vascular cerebral (AVC) que são as principais causas de mortalidade no Brasil. O objetivo 
deste trabalho foi quantificar o colesterol em presuntos de três marcas diferentes, sendo cada 
marca composta de três diferentes lotes, e cada lote era composto por três unidades adquiridas 
no comércio de Maringá, Estado do Paraná, Brasil. A extração do colesterol foi realizada 
segundo o método de Al-Hassani et al., 1990. Na quantificação foi utilizado o cromatógrafo a 
gás acoplado com detector de ionização em chama (Shimadzu, CGS-14A), com coluna capilar 
(Varian, CPSil 5 CB) 100% dimetilpolisiloxano (30m, 0,25mm e 0,25μm d. i.) em isoterma 
de 280ºC por 5 min. As temperaturas do injetor e detector foram de 280ºC, o gás de arraste 
utilizado foi o hidrogênio em fluxo constante de 1,0 mL. min-1, com fluxo de 30 mL.min-1 e 
300 mL.min-1, para os gases da chama, hidrogênio e ar sintético, respectivamente. As análises 
foram feitas injetando-se 2 mL em modo de divisão de amostra (split) de 1 / 33 com padrão 
interno 5-colestano. Os limite de detecção e quantificação obtidos no CG foram iguais a 0,001 
e 0,003 mg.g-1, para o colesterol, respectivamente. Os resultados de quantificação do colesterol 
(em mg.100g do alimento-1) para os presuntos das três marcas foram iguais a 41,94 ± 4,71ab; 
36,39 ± 0,52b e 47,24 ± 3,99a, respectivamente. Os resultados da Anova, Teste de Tukey (p < 
0,05) para estes dados de presunto mostram que a Marca A não obteve diferença significativa 
das Marcas B e C. No entanto, as Marcas B e C foram significativamente diferentes. Contudo 
os resultados mostram a necessidade de se trabalhar para que a quantidade de colesterol faça 
parte dos rótulos nutricionais deste produto, uma vez que o colesterol varia por lote e por 
fabricante e é correlacionado as principais causas de mortalidade no Brasil.

Agradecimentos: CNPQ, Capes, UEM, UTFPR, Fundação Araucária, Grupo Cromalimentos 
e Grupo Processos Químicos
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INFLUENCE OF MATRIX ON EXTRACTION OF 3-ALKYL-2-
METOHOXYPYREZINES FROM MUST AND WINE BY HS-SPME

Roger Wagner, Juliano Smanioto Barin, Jossiê Zamperetti Donadel, ced.voy@gmail.
com, ngpenna@gmail.com, Gabrieli Bernardi, Laura G. Mascarin

Must and wine produced from some grape varieties can show undesirable sensory descriptors, 
such as herbaceous, green and bell pepper, whose present high correlation with 3-alkyl-2-
metohoxypyrezines (MPs). The aims of this work were to optimize the analytical parameters 
and verify the influence of grape matrices (must and wine) in MPs extraction. The headspace 
solid phase microextraction (HS-SPME) was employed for extraction of 3-isobutyl-2-MP, 
3-ethyl-2-MP, 3-isopropyl-2-MP and 3-secbutyl-2-MP with DVB/Car/PDMS (2 cm x 50/30 
µm, Supelco) fiber. Must (glucose solution 20% m/v) and wine (ethanolic solution 12% v/v) 
models were fortified with 30 ng L-1 of each MPs. Some initial parameters were predetermined 
for samples, like vial and sample volumes, salt addition, initial pH (3.2) and stirring. The 
analyses were performed in a gas chromatograph coupled to a mass spectrometer (Shimadzu 
GC/MS-QP2010 Plus) using the arbitrary area as response of the SIM mode. In wine study, 
firstly the ethanol concentration effect was univariate tested (12, 9.6, 7.2 and 4.8% v/v). A 
CCD design (23 with 6 axial and 4 central points) was applied to optimize the independent 
variable levels for each matrix. The variable studied for must and wine were pH, temperature 
and extraction time. The optimal extraction levels of parameters in must matrix were 60 min of 
extraction time, 65 °C of temperature. The pH was not an important variable and natural pH of 
sample was chosen. In the wine case, the best conditions were 70 min of extraction time at 45 
°C, pH 6 and sample dilution to 7.2% v/v ethanol. Quantification of MPs are important in raw 
material as like as final product and our results showed that the matrix affect drastically the 
optimum equilibrium vapor pressure in extraction. Thus, the must allowed to obtain a major 
arbitrary area for all MPs due to high temperature employed, favoring posterior validation 
steps. On the other hand, wine present high alcoholic content and this fact could contribute 
for saturation of polymer adsorption sites of fiber at high temperature conditions. So, optimal 
conditions involve mild temperature and reduced alcoholic concentration. In conclusion, the 
influence of the matrices in MPs analyses affects their concentration and consequently the 
validation step. 

Agradecimentos: CNPq, CAPES, FIPE e FAPERGS
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VOLATILE COMPOUNDS OF OVINE AND CAPRINE COOKED 
MEAT FROM ALTO CAMAQUÃ REGION, RIO GRANDE DO 

SUL BY HEADSPACE SOLID-PHASE MICROEXTRACTION (HS-
SPME).

Jossiê Zamparetti Donadel, Roger Wagner, José Laerte Nornberg, jdkessler@gmail.com, 
jcosorio@pq.cnpq.br, mtosorio@ufpel.tche.br

Ovine and caprine meats have distinctive flavor. The volatile compounds (VCs) are important 
quality parameters which influence and may to differentiate these meats in relation to their flavor. 
This study aimed to evaluate the volatile composition present in ovine and caprine cooked meat 
from Alto Camaquã region, RS, Brazil. Vastus lateralis and Longissimus dorsi muscles from 
both species stored at -18 °C were thawed and cut in pieces of 30±0.1 g. Samples were boiled 
at 121 °C for 30 min, then ground at room temperature and 5 g was placed in a 20 mL vial. 
HS-SPME technique was used to isolate VCs. Car/PDMS fiber (75 μm-Supelco) was exposed 
in the headspace of the sample at 60 °C for 45 min after 10 min of equilibrium time. The 
analytes extracted by HS-SPME were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry 
(GC/MS Shimadzu QP-2010 Plus) and separated in a polar column Chrompack WAX 52-CB 
(60 m × 0,25 mm d.i × 25 µm). Ninety one volatile compounds of several chemical classes 
were identified, among aldehydes, acids, ketones, terpenes, sulphur and nitrogen compounds. 
The Principal Components Analysis (PCA) was applied to the data as an exploratory tools, 
gathering redundant information in a two-dimensional system. PC I discriminated the animal 
species. Ovine muscles presented, in general, large quantity of compounds derived from lipid 
oxidation as butanal, hexanal, heptanal, and butanoic, hexanoic, heptanoic, octanoic acids, 
and ketones such as 2-propanone, 2-butanone, while caprine samples were correlated with 
plenty of terpenes like calamanene, α-gurjunene, cophaene, caryophyllene, α-eudesmane 
and muurolene. The PC II allowed differentiating the ovine meat by type of muscle. In meat 
from L. dorsi were found 2- hexyl furan, 3-methyl-3-buten-1-ol, 2-acetylpyrrole exclusively 
and 2-pentyl furan, 2,3-pentanedione, furfural, 2- and 3-methylbutanal, furaneol, acetol in 
abundance. Moreover, the Vastus lateralis presented greater abundance of the compound 
2-octene, 2-methylfuran, pentanal, dimethyl disulfide, 3-methylthiophene. Compounds that 
effectively discriminate between the muscles of caprine weren’t found. Finally, HS-SPME 
technique allowed discriminating the different animal and muscles by the volatile composition. 

Agradecimentos: CNPq UNIVERSAL, CNPQ PIBIC
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ANÁLISE DA CONTAMINAÇÃO POR PIRETRÓIDES EM 
AMOSTRAS DE TRIGO E DERIVADOS ATRAVÉS DE 

CROMATOGRAFIA A GÁS (CG-?DCE E CG-EM )

Letícia Aline Fernandes, Thiago Guilherme Schwanz, Liliane Favero Porte, Marcos 
Antonio Pinto Martins, Nilo Zanatta, Helio Gauze Bonacorso

 O uso de pesticidas é considerado indispensável para o aumento da produção e armazenamento 
de produtos agrícolas. Porém, a toxicidade de várias classes de defensivos agrícolas têm 
estimulado pesquisas no meio científico sobre o impacto causado tanto para o ser humano 
como para o meio ambiente. Entre os pesticidas mais utilizados atualmente encontram-se os 
piretróides, compostos sintéticos modificados estruturalmente com a finalidade de melhorar 
sua ação como defensivo agrícola. A toxicidade dos piretróides é altamente dependente da 
estrutura química, possuem baixa toxicidade para os mamíferos e baixo poder residual no 
ambiente. Em função disso, seu uso tem-se amplificado, aumentando os riscos de poluição, 
tornando-se necessário um monitoramento adequado para diagnosticar resíduos de piretróides 
em produtos agrícolas. O trigo, assim como seus derivados (farelo de trigo, farinha de trigo), 
é um dos produtos básicos de consumo da população mundial e resíduos de pesticidas, 
mesmo que em pequenas quantidades podem ser prejudiciais a saúde humana. O objetivo 
do trabalho realizado é determinar os resíduos de Ciflutrina, Cipermetrina, Deltametrina, 
Lambda-Cialotrina, cis-Permetrina, trans-Permetrina e Bifentrina em 20 amostras de 
trigo e seus derivados, recebidas pelo Núcleo de Análises e Pesquisas Orgânicas (NAPO) 
da Universidade Federal de Santa Maria, durante o primeiro semestre de 2012. A extração 
sucedeu-se com acetonitrila, seguido de limpeza por extração em fase sólida. A determinação 
quantitativa foi realizada por cromatógrafo a gás acoplado ao detector por captura de elétrons 
(CG-µDCE), seguido da confirmação da contaminação por cromatógrafo gasoso acoplado 
a espectrometria de massas (CG-EM). Das 20 amostras analisadas 85% apresentavam 
contaminação. Os piretróides detectados em maior quantidade foram Deltametrina (88%), 
Bifentrina (58%), Lambda-Cialotrina (29%) e Cipermetrina (29%), sendo esse último o único 
abaixo do limite de quantificação (LOQ). Observando-se os resultados finais conclui-se que 
é essencial a monitorização do uso abusivo dos piretróides no trigo e seus derivados, visto a 
toxicidade causada à saúde humana e ao meio ambiente. 
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EFEITO DE MATRIZ NA QUANTIFICAÇÃO DE PESTICIDAS 
ORGANOFOSFORADOS ATRAVÉS DE GC-FPD E LC-ESI/MS/MS.

Thiago Guilherme Schwanz, Liliane Favero Porte, Letícia Aline Fernandes, Helio Gauze 
Bonacorso, Nilo Zanatta, Marcos Antonio Pinto Martins, Ijoni Hilda Costabeber

Nas análises cromatográficas em amostras complexas, as respostas atribuídas aos pesticidas 
podem sofrer alterações causadas por componentes contidos na matriz. Essas alterações são 
conhecidas como efeito de matriz. Geralmente, o efeito de matriz é observado quando existe 
uma diferença significativa na resposta obtida entre padrões preparados em solvente e na 
matriz. O efeito pode ser positivo, levando a um aumento no sinal cromatográfico ou negativa, 
quando há uma diminuição deste sinal. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um 
procedimento detalhado para a avaliação dos componentes presentes em extratos de matrizes 
de soja e trigo, através das respostas cromatográficas de 58 pesticidas organofosforados, 
utilizando cromatografia gasosa (GC-FPD) e cromatografia líquida acoplada a espectrometria 
de massas (LC-ESI-MS/MS). Para a avaliação do efeito matriz, curvas de calibração no 
solvente puro (acetonitrila) e no extrato das matrizes foram preparadas e os parâmetros de 
regressão foram calculados pelo método dos mínimos quadrados ordinários. A contribuição 
do efeito matriz (EM%) foi avaliada pelas comparação das respostas cromatográficas, assim 
como, das inclinações das curvas obtidas empregando-se soluções analíticas em acetonitrila 
e no extrato “branco” das matrizes. O teste F foi utilizado para avaliar a homogeneidade das 
variâncias dos resíduos da regressão, e as inclinações e interseções das curvas de solvente e 
de matriz foram comparadas pelo teste de t com variâncias combinadas ou amostrais. O efeito 
de matriz foi considerado significativo quando as estatísticas t calculadas excederam o valor 
de t crítico. Nas análises de GC-FPD, apenas 17,07% dos compostos analisados apresentaram 
efeito matriz desprezível para a soja e 7,32% para o trigo. No entanto, ambas as matrizes 
analisadas por LC-ESI-MS/MS apresentaram efeito matriz acentuado para todos os analitos. 
Os resultados obtidos evidenciam a presença do efeito matriz nas curvas analíticas dos 
compostos estudados, tornando-se necessária a preparação das soluções analíticas nos extratos 
da matriz para a quantificação de resíduos de organofosforados nas amostras de soja e trigo.
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COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS E FITOSTERÓIS 
PRESENTES NA FRAÇÃO LIPÍDICA DAS SEMENTES DE 

SUCUPIRA (PTERODON EMARGINATUS)

Tainara Costa-Singh, Neuza Jorge

A espécie Pterodon emarginatus conhecida popularmente como sucupira-branca ou faveira 
é uma espécie arbórea, nativa do cerrado brasileiro, podendo ser encontrada nos Estados de 
Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul e seu uso destaca-se pela importância 
medicinal e florestal. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a composição de 
ácidos graxos e fitosteróis presentes na fração lipídica das sementes de sucupira. As sementes 
foram provenientes da região Sudeste do Brasil, sendo três lotes adquiridos na safra de 
2011/2012 e homogeneizados para análises. O óleo das sementes de sucupira foi obtido por 
extração a frio com clorofórmio, metanol e água (2:1:0,8) segundo o método Bligh & Dyer. 
Após a extração, os solventes foram evaporados sob pressão reduzida a 40ºC e o óleo extraído 
foi analisado quanto à composição de ácidos graxos, em cromatógrafo gasoso equipado com 
detector de ionização de chama, injetor Split, amostrador automático e coluna capilar de sílica 
fundida CP-Sil 88 (60 m, 0,25 mm x 0,20 µm) com as seguintes temperaturas: injetor (230°C); 
coluna (50°C por 2 min, 4°C/min até 240°C, 240°C por 20,5 min); detector (250°C), e o 
hidrogênio foi utilizado como gás de arraste. Os teores de fitosteróis foram determinados em 
cromatógrafo gasoso equipado com detector de ionização de chama e coluna Restek RTX 
5 (30 m, 0,25 mm x 0,25 μm) e temperaturas de injetor (280°C); coluna (100°C por 2 min, 
15°C/min até 260°C, 260°C por 35 min); detector (320°C). A quantificação de cada isômero 
foi realizada por padronização interna (β-colestanol) com base nas áreas dos picos. A fração 
lipídica das sementes de sucupira obteve um rendimento de 31,65% e apresentou 54,18% de 
ácidos graxos insaturados, tendo o ácido linoleico como majoritário (31,29%) e 45,82% de 
ácidos graxos saturados. Entre os ácidos graxos quantificados, observaram-se, ainda, maiores 
porcentagens dos ácidos oleico (18,27%), cáprico (21,19%) e láurico (9,71%). Esta fração 
lipídica apresentou teor de fitosteróis totais (24,29 mg/100 g), com destaque para o β-sitosterol 
(11,16 mg/100 g). Tal fato favorece o uso dos mesmos para fins alimentícios e como matérias-
primas para as indústrias farmacêutica e cosmética, porém mais estudos são necessários.
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ANÁLISE DE VOLÁTEIS DOS GRÃOS DE CAFÉ VERDE 
(COFFEA ARABICA) POR HEADSPACE-MEFS

Anna Tsukui, Rafael Ferreira da Silva, Humberto Ribeiro Bizzo, Claudia Moraes de 
Rezende

O Brasil apresenta maior produção de grão de café arábica seguido de café robusta. A qualidade 
da bebida de café está relacionada com a composição química dos grãos que passam por 
um processo de torra que, por sua vez, é influenciado pela composição da matéria-prima. 
Muito se fala na qualidade do café como bebida e seus efeitos no organismo humano, além de 
estudos de componentes presentes na fração lipídica no grão verde. No entanto, são poucos os 
trabalhos na literatura em relação aos compostos e as técnicas para identificar os voláteis em 
grão verde de café. Estes apresentam aroma marcante e sabor ligeiramente amargo. A técnica 
de microextração em fase sólida (MEFS) é uma técnica que concentra os analitos em um 
bastão de fibra de sílica fundida recoberta por um polímero ou de um sólido adsorvente, neste 
caso, a fibra divinilbenzeno/carboxen/polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS). O objetivo 
do trabalho é avaliar a extração dos voláteis em grãos de café verde (Coffea arabica) por 
Headspace-MEFS aplicando planejamento experimental para otimização do processo. Os 
grãos foram moídos na hora da análise, foi utilizado um grama de amostra e foram deixados 
em banho a temperaturas de 40, 60 e 80ºC, com tempo de estabilização de 60 minutos seguido 
do tempo de extração de 30 minutos utilizando fibra DVB/CAR/PDMS. A caracterização dos 
compostos foi realizada por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa em 
equipamento Agilent. A separação dos compostos foi realizada em coluna capilar DB-5(30m x 
0,25mm x 0,25µm), usando hélio como gás de arraste a 1mL/min. Tempo de dessorção foi de 1, 
3 e 5 minutos dentro do injetor em modo splitless a 250ºC. O programa de temperatura do forno 
foi de 40ºC por 5 minutos até 240ºC por 7 minutos a uma taxa de 4°C/min. O detector massa 
em modo de impacto de elétrons (70eV) com fonte de íons à 230ºC e quadrupolo à 150ºC. O 
maior número de picos cromatográficos foi observado na condição de temperatura de extração 
de 80ºC com tempo de dessorção de 1 minuto, sendo que a cafeína é o que apresentou pico 
de maior intensidade segundo o banco de dados Wiley275 do CG/EM. Foi possível observar 
picos cromatográficos a partir da técnica de extração Headspace-MEFS em grão de café verde.
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CHROMATOGRAPHIC METHODS FOR THE 
CHARACTERIZATION OF FAST PYROLYSIS LIQUIDS FROM 

FOREST BIOMASS

Catherine Tessini, Niels Müller, Claudia Mardones, Dietrich von Baer, Alex Berg

Fast pyrolysis liquids or bio-oils from forest biomass are viscous dark brown liquids with 
high water content (20-30%). From the analytical point of view they dispaly an extremely 
complex matrix product of its heterogeneous composition. More than 400 organic compounds 
have been reported in bio-oil, including aldehydes, ketones, hydroxyacetaldehyde (9.4%), 
hydroxyacetone (6.6%), formaldehyde (3.4%), anhydro-sugars: cellobiose (2.3%), 
levoglucosan (7.3%) also short chain carboxylic acids, mainly acetic acid (4.6%) and formic 
acid (4.5%). The determination of bio-oil compounds by direct injection through GC/MS/
FID is a good choice for its general characterization. However, some analytes of interest 
present physical and chemical properties that make them incompatible with direct injection. 
On the other hand, due to the presence of interfering substances in bio-oil, it is necessary to 
implement pre-treatment methods of the sample, enabling resolution of possible interferences 
and separate analysis of different groups of compounds. This paper presents methods for the 
determination of short chain organic acids, volatile compounds, sugars and aldehydes in bio-
oil and fractions thereof. For the determination of low molecular weight aldehydes, HPLC-UV 
was evaluated, after derivatization. The conditions of this derivatization can cause unwanted 
reactions, affecting the stability of bio-oil and its main components. Therefore, a more selective 
methodology was developed by using solid phase microextraction in headspace mode and 
direct derivatization in the fiber with PFBHA. Subsequently, the separation/detection was 
performed in a GC/MS system. This methodology proved to be simple and fast. Main sugars in 
bio-oil were determined by HPTLC. The implementation of a glucose screening in the samples 
is needed, as high glucose concentrations interfere with the quantification of cellobiose. This 
methodology can be applied directly to samples of crude bio-oil, organic solvent fractions and 
aqueous fractions and even to pyrolytic lignin samples. In addition, a simple methodology 
was developed based on the analyte derivatization with BSTFA. This allows determination of 
organic acids and sugars, which can be derivatized simultaneously and quantified in a single 
chromatogram, using an internal standard for each group of compounds. The main acids 
determined by this method were formic, acetic, propionic, lactic and glycolic acids. In turn, 
the main sugars determined were levoglucosan, cellobiose, xylose and arabinose. 
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AVALIAÇÃO DO ÓLEO DE CHÍA OBTIDO POR DIFERENTES 
TIPOS EXTRAÇÃO

Maria Tereza Friedrich, Nelson Miguel Grubel Bandeira

 Chía (Salvia Hispanica) é uma planta originária de florestas de clima temperado e semi-
temperado da América Central. Tem grande valor nutricional, incluindo, em sua composição, 
ácidos graxos essenciais, necessários na dieta humana, além de potássio, cálcio, ferro, sódio, 
carboidratos e proteínas. O presente trabalho, realizado no Centro de Pesquisa em Alimentação 
da Universidade de Passo Fundo e avaliou diferentes tipos de extração do óleo de Chía, 
para avaliação da qualidade e estabilidade térmica. Foram utilizados os seguinte métodos 
de extração: Folch et al., Bligh & Dyer, Soxhlet e ultrason. Os extratos foram analisados 
por cromatografia gasosa com detector de ionização em chama (GC-FID) para avaliar a 
composição em ácidos graxos e por calorimetria diferencial de varredura (DSC) para avaliação 
da estabilidade térmica. Os resultados não mostraram diferença na composição da gordura 
independente do método utilizado, sendo que o teor de ômega foi em média 60%. A avaliação 
da análise térmica do óleo demonstrou excelente estabilidade. Não foram observados eventos 
até a temperatura de 400 0C, apenas na extração por Soxhlet se verificou um evento térmico 
a 110 0C, possivelmente pelo aquecimento ao qual a amostra é submetida durante o processo 
de extração.
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AVALIAÇÃO DA PRESENÇA E NÍVEIS DE HPAS EM 
FERTILIZANTES RECOBERTOS POR ÓLEO COMBUSTÍVEL

Maryene Coelho Claudino, Patrícia Gomes Costa, Ednei Gilberto Primel, Gilberto 
Fillmann

Os fertilizantes granulados possuem a tendência a se solidificarem e para se eliminar tal 
inconvenientesão utilizados numerosos agentes anticoagulantes. Outro problema é a poeira 
gerada durante a manipulação do grão, desta forma é necessário tratar os fertilizantes com 
produtos oleosos, que “colam” esta poeira nos grãos além de reduzir o atrito entre eles. 
Presente na composição dos óleos combustíveis existe grupo de hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos (HPAs), onde se encontra compostos com propriedadescarcinogênicas, mutagênicas 
e teratogênicas. Assim um estudo que caracterize os fertilizantes de acordo com os níveis de 
HPAs em sua cobertura passa a ser importante, pois há possibilidade de se transformarem em 
risco potencial a flora, fauna e até mesmo aos seres humanos. O objetivo principal é analisar 
os níveis dos 16 HPAs considerados contaminantes prioritários em grãos de fertilizantes 
recobertos e grãos não recobertos por óleo combustível. A amostra tradicionalmente é extraída 
pelo método de soxhlet, purificada e fracionada por cromatografia líquida em coluna aberta, 
metodologia baseada em Niencheski e Fillmann (2006).As determinações estão sendo feitas 
em um cromatógrafo de fase gasosa equipado com espectrômetro de massas e amostrador 
automático.
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AVALIAÇÃO DO USO DE SPARTINA DENSIFLORA COMO 
BIOMONITORA NO ESTUDO DA CONTAMINAÇÃO DE 

ESTUÁRIOS DO BRASIL, CHILE E ARGENTINA

Patricia Gomes Costa, Danielly Ávila Araújo, Emanuele dos Santos Carvalho, Maiara 
Macedo de Dutra, Meryene Coelho Claudino, Ednei Gilberto Primel, gfillmann@furg.br

O uso de plantas aquáticas como organismos biomonitores é uma ferramenta muito utilizada 
na investigação ecológica aplicada à conservação dos ecossistemas costeiros por serem 
produtores primários. Estudos com plantas (aquáticas e terrestres), tanto de laboratório como 
os de campo, têm demonstrado a sua capacidade de agir como biomonitores da qualidade 
ambiental. Apesar do importante papel dessas plantas nos ecossistemas, incluindo os processos 
de mortalidade ou fisiológicos, respostas bioquímicas e mecanismos de defesa que podem ser 
usados para avaliar a qualidade do meio ambiente, esses organismos têm sido pouco utilizados 
para diagnóstico ou previsão das consequências negativas das atividades humanas. As espécies 
de Spartinas são potencialmente úteis para biomonitorar os ecossistemas costeiros devido à 
sua abundância na variação das marés e sua ampla área de cobertura geográfica em zonas 
temperadas S. densiflora em particular é encontrada em muitas áreas estuarinas pertencentes 
à costa do Brasil, Chile e Argentina. Desta forma, foram realizadas coletas de sedimentos do 
ambiente e sedimentos aderidos às raízes e S. densiflora que representam sítios sabidamente 
contaminados e sítios não contaminados nos três países. Para cada planta separou-se em raiz 
e folhas, para determinar qual tecido possui a maior capacidade de acumular estes compostos. 
Foram realizadas determinações de HPAs, praguicidas clorados, PCBs e PBDEs para 
caracterização das amostras. O processamento das amostras seguiram metodologia descrita 
em Miglioranza et al. (2003) e as determinações de HPAs foram realizadas por cromatografia 
de fase gasosa acoplada a espectrômetro de massas (CG-EM) e cromatografia de fase gasosa 
com detector de captura de elétrons para os PCBs e praguicidas clorados. O próximo passo 
será realizar bioensaios utilizando diferentes compostos, para avaliar respostas bioquímicas 
e verificar o potencial desta espécie de planta como biomonitor de contaminação ambiental. 
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MONITORAMENTO ATMOSFÉRICO DE POLUENTES 
ORGÂNICOS PERSISTENTES (POPS) ATRAVÉS DE 

AMOSTRADORES ATMOSFÉRCIOS PASSIVOS (PAS)

Giovany de Ávila Araújo, Sergiane Souza Caldas, Patrícia Gomes Costa, Ednei Gilberto 
Primel, gfillmann@furg.br

Os compostos comumente chamados de poluentes orgânicos persistentes (POPs) estão 
amplamente distribuídos, gerando uma grande preocupação para a comunidade cientifica, pois 
eles persistem no ambiente, bioacumulam através da cadeia trófica e exibem efeitos tóxicos. 
Entretanto, informações qualitativas e quantitativas sobre as concentrações POPs no ar ainda 
são escassas em várias partes do mundo, sendo que a obtenção de tais dados, frequentemente, 
esbarra nos problemas que envolvem a aplicação de técnicas de amostragens ativas - geralmente 
com alto custo, necessidade de pessoas capacitadas para o manuseio dos equipamentos, 
fornecimento permanente de energia elétrica, e pouca efetividade. A utilização de amostradores 
passivos, ao contrário, é um procedimento barato e fácil que viabiliza a obtenção de compostos 
através de permeação/difusão sem forçar o ar a passar pelos amostradores. Esse trabalho 
faz parte de uma rede de monitoramento atmosférico criada para fornecer dados confiáveis 
e comparativos que permitem gerar estudos sobre as fontes locais e globais e distribuição 
espaço-temporal destes poluentes. Os amostradores foram montados com a resina XAD-2 
e foram colocados de modo a cobrir a maior capacidade possível do território da América 
Latina (Brasil, Peru, Equador, Argentina, Uruguai, Colombia, Bolivia, Mexico, Venezuela) e 
Antártica. Os amostradores são coletados a cada 12 meses (e substituídos) e analisados quanto 
a presença de HPAs, PBDEs, PCBs, praguicidas clorados, PPCPs e agrotóxicos. As extrações 
foram realizadas por soxhlet e as determinações por CG-ECD, CG-MS e LC-MS/MS. Dados 
preliminares indicaram a presença de atrazina, bisfenol-A, iprodiona, irgarol, terbuconasol 
e metilparabeno em algumas amostras coletadas na Argentina. HPAs estiveram presentes 
em amostras de todos os países. Os demais grupos de contaminantes estão em processo de 
determinação.
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AVALICÃO DA OCORRÊNCIA DE POLUENTES ORGÂNICOS 
PERSISTENTES (POPS) EM ELEFANTE-MARINHO DO SUL, 

MIROUNGA LEONINA EM AMOSTRAS DO BANCO DE 
AMOSTRAS DE MAMÍFEROS, AVES EQUELÔNIOS MARINHOS 

(BAMM)

Giovany de Ávila Araújo, Patrícia Gomes Costa, Ednei Gilberto Primel, gfillmann@
furg.br

Os Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) são um grupo de compostos que apresentam 
propriedades de persistência e bioacumulação que aliadas a sua toxicidade causam grande 
preocupação a comunidade científica, criando a necessidade de estudos sobre suas fontes 
e distribuição. Os POPs, atualmente, são encontrados ao redor de todo globo, pois suas 
propriedades físico-químicas permitem que sejam transportados para regiões afastadas das 
fontes primárias principalmente por meio de transporte atmosférico (destilação global). No 
ambiente antártico, os elefantes-marinho (Mirounga leonina) podem ser usados como espécies 
bioindicadoras de POPs devido as suas características de predadores de topo de cadeia 
trófica e armazenamento de energia na forma de gordura subcutânea. Estudos anteriores 
analisaram compostos organoclorados e perfluorados, respectivamente, e ambos detectaram 
concentrações significativas desses compostos nos elefantes marinho, demonstrando a ampla 
distribuição desses compostos mesmo em regiões sem fontes primárias. No entanto não 
existem dados relativos à ocorrência de PBDEs na espécie. Dessa forma, o presente trabalho 
estuda a ocorrência de PBDEs, PCBs e praguicidas clorados, investigando a relação entre 
sexo, idade e maturidade sexual além da avaliação das tendências temporais e a evolução 
dos níveis de contaminação na população estudada ao longo dos últimos anos, através de 
comparações com dados pretéritos de espécies recapturadas. Para a realização do trabalho 
foram selecionadas 60 amostras de gordura de elefantes marinho coletados na Ilha Elefante 
durante as expedições Antárticas entre os anos de 2003 e 2010. As amostras foram obtidas 
de animais vivos e aparentemente sadios. As amostras passam por rígidos procedimentos nos 
quais aproximadamente 0,25g de tecido é homogeneizado com sulfato de sódio em excesso e 
então são feitas extrações em Soxhlet com uma mistura de 150 mL de hexano : diclorometano 
(50:50) por 12 horas. Os extratos são evaporados até 1 mL com evaporador Syncore® e 
fluxo de nitrogênio. A purificação é realizada por cromatografia de permeação em gel (Bio-
Beads® S-X3 – Bio Rad). A determinação dos analitos é feita por meio de um cromatógrafo 
de fase gasosa (Clarus 500 - Perkin Elmer) acoplado a um detector de captura de elétrons (CG 
- DCE) e espectrômetro de massas (CG-EM).
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AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR POPS 
NA AMÉRICA LATINA USANDO MANTEIGA COMO MATRIZ 

INDICADORA

Emanuele dos Santos Carvalho, Dra. Patrícia Gomes Costa, Dr. Ednei Gilberto Primel, 
Dr. Gilberto Fillmann

O transporte e dispersão de poluentes orgânicos persistentes (POPs), tais como praguicidas 
clorados, bifenilas policloradas (PCBs) e retardantes de chama difenis éter polibromados 
(PBDEs), ocorre majoritariamente através do transporte atmosférico. Devido a sua persistência 
e lipofilicidade, acumulam e biomagnificam em cadeias alimentares. Desta forma, o consumo 
de alimentos contaminados, de origem animal, principalmente, é a causa de mais de 90 % da 
exposição humana aos POPs. A toxicidade desses compostos varia conforme a composição 
química, concentração, tempo de exposição e características biológicas dos indivíduos 
expostos a eles, podendo causar desde disfunções endócrinas, distúrbios de aprendizagem, 
hepatotoxicidade, diabetes, endometriose, obesidade, até anormalidades do desenvolvimento 
e câncer. Sendo assim, esforços internacionais (Convenção de Estocolmo sobre POPs - 17 de 
maio de 2004) tentam banir estes compostos do ambiente. Estudos comparativos sobre POPs 
em alimentos de origem animal observou-se que os níveis de PBDEs encontrados nos EUA 
foram os maiores: amostras de peixe foram as mais contaminadas (média 616 pg g-1), do que 
a carne (média 190 pg g-1) e do que os produtos lácteos (média 32,2 pg g-1). Para adultos, a 
ingestão de PBDE do alimento foi estimada ser de 1,2 ng kg-1 de peso corporal/dia. Entre 
amostras de manteiga de países europeus foi encontrada maior presença dos PCBs, isômeros 
de HCHs e HCB. O objetivo desse estudo é avaliar a ocorrência e distribuição de POPs na 
América Latina, usando manteigas como matriz ambiental. Para isto, trinta e seis amostras 
adquiridas comercialmente em 2011 serão utilizadas (12 - Brasil, 6 - Argentina, 4 - Colômbia, 
3 - Venezuela, 3 - Uruguai, 4 - Peru e 4 - Bolívia). O método analítico baseia-se na metodologia 
descrita por Niencheski e Fillmann (2006) e as amostras já estão em processamento. O alto 
teor de gordura da manteiga junto com as relações entre a deposição atmosférica, ingestão 
alimentar e as concentrações de contaminantes na gordura do leite em bovinos, sugerem que a 
manteiga pode representar uma valiosa matriz de níveis regionais de contaminação. 
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Netto (UFF)

A nicotina é uma amina terciária composta de anéis de piridina e pirrolidina, sendo o alcalóide 
que constitui o princípio ativo do tabaco, obtida a partir da planta Nicotiana tabacum. 
Considerando os impactos gerados à saúde em decorrência da utilização de produtos derivados 
do tabaco e a complexidade técnica de análises criteriosas dos conteúdos e emissões dos 
derivados do tabaco, principalmente, do ponto de vista fiscal, há uma necessidade premissa de 
desenvolvimento de métodos analíticos e suas validações, de forma que os laudos resultantes 
destas análises possam ser utilizados com credibilidade para as ações da vigilância sanitária. 
No presente trabalho foi desenvolvido método de determinação de nicotina, em amostras de 
tabaco processado, por cromatografia a gás com detecção seletiva para nitrogênio e fósforo 
(CG/NPD) utilizando 2 fenil imidazol como padrão interno. O estudo consistiu na extração da 
nicotina em amostras de cigarro através de planejamento fatorial sendo analisadas diferentes 
fontes de energia, tempo de extração e soluções extratoras. O teor de nicotina dos cigarros 
estudados foram calculados através da curva analítica obtida pela razão da área da nicotina 
(120,0 a 1000 mg/L) e padrão interno, com coeficiente de correlação quadrado superior a 0,999, 
indicando que o método apresenta-se linear para a faixa de trabalho utilizada. Os valores de 
nicotina, em mg/g, encontrados nos cigarros comerciais foram comparáveis aos obtidos pelo 
método de referência CORESTA Nº 62. 
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INFLUÊNCIA DO ESTÁDIO DE MATURAÇÃO E DO CULTIVO 
NO PERFIL DE VOLÁTEIS DO MARACUJÁ AMARELO

Natália Soares Janzantti, Mariana Serrão Macoris, Deborah dos Santos Garruti, Magali 
Monteiro

O objetivo deste trabalho foi estudar a influência do estádio de maturação e do tipo de 
cultivo no perfil de voláteis do maracujá. Foi utilizado maracujá amarelo obtido por cultivo 
orgânico e convencional, proveniente da região Noroeste do estado de São Paulo, colhido 
em diferentes estádios de maturação, correspondentes à cor de casca 1/3, 2/3 e 3/3 amarela. 
Os compostos voláteis da polpa de maracujá foram isolados por headspace dinâmico, 
separados e quantificados por cromatografia gasosa de alta resolução, e identificados por 
cromatografia gasosa-espectrometria de massas, índice de retenção e padrões puros. Na polpa 
orgânica foram detectados 54, 74 e 82 compostos voláteis referente à fruta do estádio de 
maturação correspondente à cor de casca 1/3, 2/3 e 3/3 amarela. No maracujá convencional 
foram detectados 58, 71 e 71 compostos voláteis referentes à fruta nos estádios de maturação 
correspondente à de cor de casca 1/3, 2/3 e 3/3 amarela, respectivamente. O butanoato de etila 
e o hexanoato de etila foram os compostos majoritários na fruta de ambos os cultivos, em 
todos os estádios de maturação, à exceção do hexanoato de etila na polpa da fruta do estádio 
de maturação correspondente à cor de casca 1/3 amarela. Neste estádio de maturação o hexanal 
foi um dos majoritários. O beta-cis-ocimeno foi majoritário na polpa da fruta orgânica dos três 
estádios de maturação, enquanto que o d-limoneno foi um dos predominantes somente na polpa 
convencional. A maioria dos compostos voláteis da polpa de maracujá orgânico apresentou 
áreas maiores do que as do maracujá convencional durante a maturação. Particularmente, os 
compostos butanoato de etila, hexanoato de etila, acetato de hexila, butanoato de hexila e 
d-limoneno, da polpa de maracujá orgânico do estádio de maturação correspondente à cor de 
casca 1/3 amarela, com área de pico inferior àquela do maracujá convencional, apresentaram 
aumento na área dos picos nos estádios de maturação correspondentes à cor de casca 2/3 e 3/3 
amarela, superando as do maracujá convencional. As diferenças na composição de voláteis 
da polpa orgânica e convencional durante a maturação indicaram a influência do cultivo na 
biossíntese dos compostos responsáveis pelo sabor da fruta.
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VOLATILE COMPOUNDS IN THEOBROMA CACAO L. 
BEANS DERIVED FROM VENEZUELAN CLONES USING 

HEADSPACE SOLID-PHASE MICROEXTRACTION AND GAS 
CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY.

Ignacio Buscema, Elba Sangronis, Clímaco Álvarez, José V. Hernández

Cocoa beans are the raw material used for chocolate and food manufacture. Venezuela is a 
country producer of cocoa beans since the late sixteenth century. Cocoa beans have intrinsic 
aromatic characteristics, before to be subjected to industrial or craft processes to develop 
products such as cocoa liquor, butter, powder and chocolate. The aim of this study was to identify 
the volatile compounds from three samples of cocoa clones grown in Caucagua, Miranda State, 
to differentiate samples from each other. The powdered cocoa beans samples were analyzed 
by headspace (HS) solid phase microextraction (SPME) using gas chromatography coupled to 
mass spectrometer (GC-MS) with electronic ionization (70 eV) to identify volatile compounds. 
The samples were subjected to 2 treatments: processed unroasted seeds and processed seeds 
and roasted. The chromatographic signals of the compounds identified were integrated to obtain 
their areas and compare them using an ANOVA test. The major volatile compounds identified 
in the unroasted samples were acetic acid, 2-methylbutanal, 3-hydroxy-2-butanone, 3-methyl-
1-butanol acetate, 2-heptanol, 2-heptanone, 2-pentanol acetate, β-myrcene, 2,3-butanediol and 
2,3,5,6-tetramethyl-pyrazine, significant differences (p<0.05) were found for areas of some of 
these compounds in samples. The major volatile compounds identified in roasted cocoa beans 
were 3 and 2-methyl-butanal, acetic acid, 3-hydroxy-2-butanone, 2,3-butanediol, 3-methyl-
1-butanol acetate, 2-heptanol, 2-heptanone, 2-pentanol acetate, 2,3,5-trimethyl-pyrazine and 
2,3,5,6-tetramethyl-pyrazine, significant differences (p<0.05) were found for the areas of 
these compounds in samples. Also, differences were observed in the areas and numbers of 
the volatile compounds by comparing unroasted and roasted samples. This analysis allowed 
discriminate the cocoa clone samples grown and harvested in the same production area.



424 | Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV

| F424 |
04 de Outubro (5a feira) 

Cromatogra�a Gasosa: fundamentos e aplicações

ESTUDO DA FOTODEGRADAÇÃO DA EMULSÃO LIPÍDICA NA 
NUTRIÇÃO PARENTERAL POR CROMATOGRAFIA GASOSA

Clayton Anderson de AZEVEDO FILHO, João Paulo de Melo GUEDES, Diogo Jorge 
Fragoso SOUZA, Beate Saegesser SANTOS

Um dos problemas encontrados na nutrição parenteral (NP) é a degradação fotoinduzida de 
alguns de seus componentes, dentre esses, a emulsão lipídica (EL), em que a exposição à 
luz pode resultar nos fenômenos de oxidação, formação de peróxidos e/ou auto-oxidação. O 
mecanismo de fotoxidação de ácidos graxos (AG) insaturadas é promovido essencialmente 
pela radiação ultravioleta (UV) em presença de sensibilizadores como oxigênio singleto (1O2). 
O objetivo deste trabalho foi analisar a fotodegradação dos AG da EL em uma formulação de 
NP exposta à radiação UV e visível (Vis) através da técnica de cromatografia gasosa acoplado 
a um detector de ionização de chamas (GC-FID). Foram preparadas em bolsa plásticas as NP 
contendo a seguinte formulação: aminoácidos (7,5 mL), glicose (6,00 mL), fosfato de potássio 
(0,25 mL), cloreto de potássio (0,20 mL), sulfato de magnésio (0,08 mL), cloreto de sódio 
(0,15 mL), gluconato de cálcio (0,50 mL), multivitamínico (0,50 mL), oligoelementos (0,10 
mL), EL de óleo de soja e TCM 20% (4,00 mL) H2O estéril (25,00 mL). Em seguida as bolsas 
foram expostas à radiação UV-Vis em uma câmara de fotoestabilidade por até 48h a uma 
dose correspondente a 14,9 Wh/m2 e 45.604 Lux no UV e Vis, respectivamente. A extração 
dos lipídeos da emulsão foi realizada pelo método de Folch et al. (1957) com modificações, 
seguido da esterificação pelo método IUPAC 2301 (1987), com algumas modificações. As 
análises foram realizadas em um cromatógrafo gasoso modelo GC14-B (Shimadzu) com 
detecção por ionização de chama em coluna capilar SUPELCOWAX 60 m por 0,25 mm de 
diâmetro interno e filme de 0,25 µm de espessura; o gás hélio como fase móvel no fluxo de 
1 mL.min-1, split 1:20. A identificação dos ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME) dos 
lipídeos obtidos da NP foi feito através da comparação do cromatograma destes com o do 
padrão de 32 FAME (Sigma-Aldrich) e padrão de Óleo de Soja (Sigma-Aldrich) esterificado, 
diluídos em hexano. Foram obtidas as curvas de calibração para cada lipídeo presente na 
EL da NP, a partir do padrão de óleo de soja esterificado, obtendo-se linearidade numa faixa 
de concentração entre 1.25 a 15 mg/mL (e desvios-padrões entre 0.12 e 2.32), com R2 de 
0.995. Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre as concentrações 
dos ésteres dos AG palmítico, esteárico e oleico entre as NPs expostas e controles. Houve 
degradação de 4.11% ± 0.62% e 4.39% ± 1.28% para os ésteres dos AG linoleico e linolênico. 
A cromatografia gasosa associada à extração pelo método de Folch et al. (1957) mostrou-se 
ser uma técnica adequada para o monitoramento da degradação de lipídeos em misturas de NP.
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STUDY OF MAXIMUM TEMPERATURE OF A CAPILLARY 
COLUMN (WCOT)

Denise Domingos Da Silva, Mário Sérgio Galhiane, Lucídio Souza Santos

Various stationary phases have been used in Gas Chromatography, but few have shown success, 
since they have low efficiency and low thermal stability. The capillary column developed in 
the laboratories yet to be determined as the limit temperature through of the bleed level. This 
study aimed to evaluate the maximum temperature of the capillary column as the stationary 
phase with the polyurethane polymer derived from castor oil. The columns were prepared 
using a fused silica tube following the static process. Temperature tests were carried out in a 
column of 10 m x 0.25 mm x 0.25µm recording the detector signal (mV) x temperature (°C). 
It was initially used for programming column temperature 40-350 °C, 40-370 °C and 40-390 
°C, remained in all tests with time of 2 hours at maximum temperature, with simultaneous 
registration of the profile baseline, split 1:100, μ = 38.94 cm.s-1, carrier gas H2. We carried out 
the injection of a test mixture in triplicate containing C10, C11, and 1-octanol to measures of 
retention times (tR) a gas chromatograph HP-5890 Series II. Calculations of resolution between 
the esters E10, E11, E12 were made for the calculations of TZ (number of separation). Analysis 
ofisothermal temperature TISOT = 90 °C before and after TISOT = 250 ° C, comparing the 
differences in the values   of TZ caused the influence of mass loss of the polymer film. The 
results indicated the POLYH4-MD capillary column by low signals in detector (~25 mV) in 
the temperature of 390 ° C, indicating good film stability profile with the baseline significant, 
probably due to the strong interaction of the stationary phase with a fused silica tube as well 
as of the stability of polyurethane polymer. Thus the POLYH4-MD capillary column can be 
used as an alternative column gas chromatography analyzes for solutes of different polarity at 
programmed temperature up to 390 °C. 
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PURIFICAÇÃO DE ÁGUAS UTILIZANDO PROCESSOS DE 
REGENERAÇÃO DE RESINAS MISTAS

Diégina Araújo Fernandes, Natália Ferreira De Sousa, Denise Domingos Da Silva

O gerenciamento do uso da água e a procura por novas alternativas de abastecimento como 
o aproveitamento das águas pluviais, a dessalinização da água do mar, a reposição das águas 
subterrâneas e o reuso da água estão inseridos no contexto do desenvolvimento sustentável. O 
Município de Cuité situa-se na região centro-norte do Estado da Paraíba, Mesorregião agreste 
Paraibano e Microrregião Curimataú Ocidental, ele é abastecido pelo açude Boqueirão do Cais e 
as águas provenientes do açude apresentam valores altos de dureza média devido a concentração 
de CaCO3. Com o objetivo de abrandar estas águas foram utilizadas metodologias analíticas 
como a cromatografia de adsorção em colunas utilizando resinas mistas regeneradas com NaCl 
e com diferentes proporções de 1, 2, 3, 4 e 5% NaOH para o abrandamento da dureza da água, 
associado a colunas com carvão ativado e comparadas com processos utilizando cartuchos 
SPE modificados. As amostras foram coletadas de três pontos do campus da Universidade no 
período de novembro de 2011 a julho de 2012, observando todos os cuidados para o processo 
de amostragem. Foram realizadas análises de pH e condutividade em diferentes concentrações 
de NaOH, coletando-se os eluatos da coluna de adsorção em intervalos de 10 em 10 mL até 
um total de 100mL (observando o processo de eficiência da separação). Foi observado que os 
valores de condutividade variavam, sendo o melhor resultado encontrado ao passar as amostras 
por colunas tratadas com o NaOH 1%. Resultados interessantes foram encontrados quando se 
associou colunas com carvão ativado e posteriormente colunas com resinas de troca –iônica 
obtendo-se menores índices de dureza. Todas as amostras analisadas estão dentro dos padrões 
pré-estabelecidos pela portaria nº 518/04 do Ministério da Saúde. O processo de abrandamento 
utilizando a resina de troca-iônica mista foi eficaz para a referida matriz partindo de valores 
de 185 mG/L de CaCO3 (águas duras) para valores de 13 mG/L de CaCO3(águas moles). Esta 
metodologia apresenta-se como uma alternativa para a melhoria da qualidade da água do 
referido município.
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USO DE FLUIDOS PRESSURIZADOS PARA PRODUÇÃO DE 
BIODIESEL E MONITORAMENTO DAS REAÇÕES POR HRGC

Leidimara Pelisson, Fernando Mauro Lanças 

De acordo com a Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
biodiesel é um combustível composto de monoalquilésteres de ácidos graxos de cadeia longa, 
derivados de óleos vegetais ou de gorduras animais, atendendo as especificações da resolução 
ANP nº 7 de 19/03/2008. O processo de produção do combustível, no entanto, não é definido 
pela ANP. Nesse sentido novos processos são frequentemente propostos para obtenção desse 
biocombustível, pois as rotas mais utilizadas no preparo do biodiesel, como a transesterificação 
com catálise ácida e básica podem gerar subprodutos indesejáveis, além de catalisadores 
residuais estarem presentes no produto final, sendo necessárias etapas adicionais de purificação 
dos produtos. Dessa forma está sendo conduzido um estudo experimental para produção de 
biodiesel a partir de óleo de soja utilizando metanol, etanol e água em temperaturas e pressões 
sub e supercríticas, o qual gere produtos puros, livres de qualquer tipo de catalisador. Durante 
o trabalho, um planejamento fatorial 24-1 foi montado para cada solvente: metanol, etanol e 
água, no qual variou-se a razão molar solvente/óleo de 20:1 a 50:1, a temperatura de 150 ºC a 
380 ºC, a pressão de 150 atm a 350 atm e um tempo de reação de 30 minutos a 2 horas. HRGC 
(Cromatografia Gasosa de Alta Resolução) foi utilizada para monitoramento dos produtos 
obtidos das reações com metanol, etanol e água quanto ao teor de ésteres metílicos de ácidos 
graxos, monoacilgliceróis, diacilgliceróis, triacilgliceróis e glicerol. Concluiu-se por meio 
dos resultados obtidos para as reações metanólicas e etanólicas que com uma razão molar 
de 25:1(metanol/óleo), um tempo de reação de 30 minutos, a 150 atm de pressão e 250 ºC 
um rendimento de 92% foi alcançado, sendo este, portanto, o ponto ótimo, ou seja, o melhor 
resultado atingido. As análises das reações com água ainda estão sendo finalizadas, para que 
uma conclusão geral sobre o metanol, etanol e água seja realizada.
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DETERMINAÇÃO DE ÓLEO DIESEL EM GASOLINA POR 
CROMATOGRAFIA GASOSA

Fábio da Silva Vinhado* (ANP), Isabella Gonçalves Alonso (UNB)

A presença indevida de óleo diesel em gasolina pode acarretar problemas no motor do veículo 
como formação de depósitos na câmara de combustão e na vela de ignição. Análise de destilação 
atmosférica de gasolina pode indicar contaminação deste combustível por substâncias menos 
voláteis, mas a confirmação da identidade do contaminante, que é importante para a correção 
do problema, requer o uso de outra técnica analítica. Este trabalho descreve o desenvolvimento, 
bem como a validação analítica, de uma metodologia para determinação de óleo diesel em 
gasolina por cromatografia gasosa. O instrumento usado foi um cromatógrafo a gás Agilent 
6850 com injetor split e detector de ionização por chama com sistema de reversão de fluxo, este 
escolhido para evitar que os resíduos menos voláteis do óleo diesel permanecessem no sistema 
cromatográfico. O uso de uma programação de temperatura com início a 40 oC e uma rampa 
de apenas 5 oC/min permitiu visualizar todo o perfil da gasolina e do diesel, possibilitando 
identificar a presença de óleo diesel A (puro) ou B (com adição de biodiesel) em amostras 
de gasolina. Para quantificação do teor de óleo diesel, utilizou-se padronização externa, 
baseando-se no pico do hexadecano (C16), com uma curva analítica preparada na faixa de 1 a 
15 %v/v do analito. A avaliação da incerteza de medição foi determinada conforme os guias 
internacionais ISO GUM e Eurachem para a faixa de trabalho entre 1 e 15 % v/v. As principais 
fontes de incerteza determinadas foram a regressão linear e a repetitividade e obteve-se 0,30 
% v/v de incerteza expandida para 95 % de confiança. Testes de recuperação com 4 amostras 
indicaram percentuais de recuperação entre 80% e 120% sem tendência para cima ou para 
baixo. Pode-se concluir que a metodologia desenvolvida consiste numa ferramenta importante 
para a determinação de gasolina contaminada com óleo diesel, permitindo diferenciar entre 
óleo diesel A e óleo diesel B. Testes de recuperação e avaliação de incerteza confirmaram a 
viabilidade analítica do método também do ponto de vista quantitativo.
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ESTIMATIVA DE INCERTEZA NA DETERMINAÇÃO DE 
ANTIOXIDANTES SINTÉTICOS EM BIODIESEL

Waldemar Pacheco de Oliveira Filho, Maria Olímpia de Oliveira Rezende

A partir de método proposto para determinação de antioxidantes sintéticos em biodiesel por 
cromatografia gasosa (método que utiliza coluna de alta temperatura, injetor on-column, e 
agente silanizante, devido aos grupos hidroxilas fenólicos do analitos) estimou-se a incerteza 
de medição utilizando como base protocolos sugeridos no guia ISO GUM, Guia Eurachem : 
Citac e Eurachem : Relacre. Para isso, foram consideradas fontes de incerteza de regressão 
linear, fontes de incerteza relacionadas às medições de massas, fontes de incerteza quanto 
aos padrões de calibração e fonte de incerteza relativa à repetibilidade. As fontes de incerteza 
relacionadas aos padrões de calibração geraram outras sub-fontes de incerteza, como fonte de 
incerteza de massas e volumes medidos no preparo desses padrões, e cada uma dessas fontes 
foi devidamente quantificada. Em seguida, obteve-se relação entre a incerteza final e a faixa 
de aplicação do método, onde verificou-se uma variação entre 7 % e 20 % dessa incerteza 
final em relação à concentração de analito. Concluiu-se que a incerteza de medição do método 
atende a requisitos de aceitação internacionais, e que é compatível com as necessidades de 
determinação desse tipo de analito a fim de atender os usuários, particularmente produtores 
de biodiesel, que têm comumente utilizado antioxidantes sintéticos em seus processos de 
obtenção. 
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ESTUDO DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL COM CATALISADOR 
KF/MGO POR CROMATOGRAFIA GASOSA.

Eder Márcio Silva de Oliveira, naay.neiva@gmail.com, grace@unb.br, Luciano 
Figueiredo Souza, scdias@unb.br, jdias@unb.br

O presente trabalho visou a síntese do catalisador óxido de magnésio impregnado com 
fluoreto de potássio (KF/MgO). A partir dele, produziu-se biodiesel etílico de óleo de soja 
em três ciclos com o mesmo catalisador. Cada biocombustível produzido foi analisado por 
cromatografia gasosa de alta eficiência em coluna Agilent DB5HT (5% fenilpolisiloxano e 95% 
dimetilpolisiloxano), 30 metros de comprimento, 0,250 mm de diâmetro interno e 0,10 μm de 
espessura do filme. A reação de transesterificação foi realizada em um reator de aço inoxidável 
de alta pressão da Berghof (HR-200) com paredes de Teflon®. A razão molar utilizada para as 
reações foi 1:6 para o sistema óleo/álcool e a quantidade de catalisador adicionada foi de 10% 
m/m em relação a massa de óleo, perfazendo cerca de 100 mL de volume reacional. O sistema 
foi mantido sob agitação de 1000 rpm, a 100 °C e pressão autógena.O catalisador foi recuperado, 
a cada novo ciclo, por filtração do biodiesel, lavagem com etanol e calcinação a 650 °C para 
eliminação completa dos compostos orgânicos. A recuperação do catalisador foi considerada 
muito satisfatória, mostrando boa heterogeneidade no processo, com perda de massa em torno 
de 7% em relação à massa inicial. Os ensaios de cromatografia gasosa realizados para cada 
biodiesel produzido visaram obter dados quantitativos para o teor de ésteres das amostras 
e para os contaminantes indesejados: monogliceróis, digliceróis, trigliceróis, glicerol livre e 
glicerol total. Os resultados mostraram 99,8%; 95,5% e 98,6% em ésteres presentes no 1º,2º 
e 3º ciclos, respectivamente. A soma dos mono, di e triglicerois também mostraram a boa 
conversão em ésteres, principalmente no 1º ciclo com cerca de 0,3%. A maior presença de 
gliceróis no 2º ciclo (cerca de 4,5%) e no 3º ciclo (cerca de 2,5%) puderam ser explicadas na 
análise termogravimétrica do catalisador, que revelou maior e desproporcional perda de MgO 
em relação ao KF, durante a calcinação para reciclo. Concluindo, as análises cromatográficas 
se mostraram muito eficientes na avaliação do processo produtivo e através delas a ótima 
eficiência do catalisador heterogêneo KF/MgO na produção de biodiesel foi demonstrada.
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DISTINÇÃO INTERESPECÍFICA DO PERFIL DE 
HIDROCARBONETOS LINEARES E ESTRATÉGIA QUÍMICA 
PARA O PARASITISMO FACULTATIVO ENTRE ESPÉCIES DE 

VESPAS DO GÊNERO MICHOCYTTARUS

Ana Cristina Ferreira, Claudia Andrea Lima Cardoso, Erika Fernandes Neves, Yzel 
Rondon Súarez, William Fernando Antonialli-Junior

Feromônios são utilizados pelos insetos como um meio de comunicação química agindo no 
indivíduo receptor produzindo respostas comportamentais ou fisiológicas específicas, sendo 
assim fundamentais para o reconhecimento intra e interespecífico. Assim, este trabalho teve 
como objetivo avaliar as diferenças interespecíficas entre os perfis de hidrocarbonetos lineares 
da cutícula de três espécies de vespa do gênero Mischocyttarus e a estratégia química de 
uma delas para mimetizar a assinatura química de outra. Os hidrocarbonetos cuticulares 
presentes nos abdomens de cada indivíduo foram extraídos com hexano em banho ultrassônico 
e analisados por cromatografia gasosa com detector de ionização em chama (CG-DIC). O 
cromatografo gasoso com detector de ionização foi equipado com uma coluna capilar OV-5 
(30 m de comprimento x 0,25 mm de diâmetro x 0,25 µm de espessura de filme) e pressão 
constante de 0,8 bar. As análises foram realizadas em modo splitless, temperatura do injetor 
de 250oC, programação do forno com três rampas de temperatura e temperatura do detector de 
320oC. Foi empregada uma mistura padrão de hidrocarbonetos lineares de C7 a C40 (4 µg mL-

1) e os compostos foram identificados por comparação de tempos de retenção e quantificados 
nas amostras e os dados submetidos a testes estatísticos. Os resultados permitem inferir que as 
3 espécies de vespa apresentam assinaturas químicas distintas quanto aos alcanos lineares de 
suas cutículas. No entanto, essas assinaturas são mais próximas entre aquelas que apresentam 
aspectos morfológicos e comportamentais semelhantes. Em parte devido a estas semelhanças, 
pode ocorrer uma interação de parasitismo facultativo em que a invasora adquiri parte da 
assinatura química da colônia hospedeira e esta tem sua própria assinatura química alterada a 
partir do primeiro contato entre ambas, sugerindo assim uma estratégia química para aumentar 
o sucesso da invasora em ser aceita por fêmeas da colônia hospedeira.
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MICRO EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA (SPME) DE COMPOSTOS 
VOLÁTEIS DE LÁTEX DE MANGA (MANGIFERA INDICA)

Christiann Davis Tosta, Alexander Alves da Silva, Alberto José Cavalheiro

O Brasil tem boa parte de seu produto interno bruto baseado no agronegócio, sendo a 
fruticultura uma subárea muito importante na geração de divisas, trabalho, renda e alimentos. 
Um dos mais importantes problemas na área tem relação com perdas ocasionadas por danos 
por moscas-de-frutas, o que implica em utilização de defensivos químicos de alto impacto 
ambiental. Sabe-se que existem relações ecológicas de atração e repelência entre as frutíferas 
e as moscas, o que justifica a importância do estudo com compostos voláteis na elucidação 
destas relações biotróficas. O látex de manga é um dos principais elementos relacionados 
com os compostos voláteis de manga, sendo de fácil coleta e armazenamento. Neste trabalho 
avaliou-se as respostas de fibras com Poliacrilato (PA) 100 μm, Polidimetilsiloxano (PDMS) 
100 μm, Carboxen/Polidimetilsiloxano (Car-PDMS) 75 μm e Divinilbenzeno/Carboxen/
Polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS) 50/30 μm, para Micro Extração em Fase Sólida, 
além da avaliação do tempo, temperatura e quantidade de amostra na detecção de compostos 
voláteis de látex de manga (Mangifera indica) através de cromatografia gasosa com coluna 
ZB-5, condição de aquecimento de forno 50oC por 3 min; 2oC/min até 100oC 1min; 10oC/min 
até 140oC; 2oC/min até 160oC e 10oC/min até 200oC mantendo por 10 min. Quanto às áreas 
total e relativa não houve diferença significativa quando a extração foi realizada durante 12h 
a 25oC ou 1h a 40oC. Com extração a 25oC por 10 minutos, nitrogênio como gás de arraste e 
fluxo de 1 mL/min. Houve redução significativa nas áreas obtidas, comparando-se com tempos 
de 20 minutos ou mais, enquanto para tempo de extração igual a 40 minutos ou mais não 
houve diferença significativa tanto na área total, como nas alturas ou áreas relativas de picos. A 
quantidade mínima de amostra para equilibrar o headspace de vial de 1,5 mL foi igual a 50 μL. 
Para identificação total de compostos necessitou-se de, no mínimo, duas condições de injeção, 
tanto splitless como em split, pois em splitlessdetectou-se número maior de picos, porém os 
majoritários sobrepuseram-se a alguns minoritários, que puderam ser identificados em razão 
de split 1:25, que também reduziu número de picos caudais. Além do processo de otimização 
nas condições de extração acima, conclui-se que, dentre as fibras extratoras testadas, a que 
apresentou melhores resultados globais para voláteis de látex de manga foi a revestida com 
Divinilbenzeno/Carboxen/Polidimetilsiloxano 50/30 μm.
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VALIDAÇÃO DE MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO 
SIMULTANEA DE GLICEROL LIVRE E TOTAL, MONO-, DI- E 
TRIGLICERÍDEOS EM ÉSTERES METÍLICOS DA MISTURA 

MAMONA E SOJA (30:70) POR GC-FID

Renata R. de Moura, Vinícius de F. Granjão, Adriana N. Dias, Ednei G. Primel, Marcelo 
G. Montes D’Oca

 A determinação dos teores de glicerol livre e total, mono-, di-, e triglicerídeos após o processo 
de produção são os principais indicadores da qualidade do biodiesel. Ao considerar o biodiesel 
metílico de mamona, e misturas de mamona com oleaginosas convencionais, para a avaliação 
desses contaminantes é necessária à utilização de três métodos ABNT NBR: 15341, 15342 
e 15344, sendo o último um método clássico. Já quando se trata de biodiesel metílico de 
óleo de soja ou ésteres metílicos de composição semelhante a esse se empregam os métodos 
de referência ASTM D 6584 ou EN 14105. Visando a determinação simultânea desses 
contaminantes em ésteres metílicos provenientes da mistura dos óleos na proporção 30% 
mamona e 70% soja, foram preparadas as soluções analíticas e condições cromatograficas 
de acordo com o método ASTM D 6584, também foi necessária uma otimização da reação 
de derivatização (sililação) utilizada por esses métodos, devido à presença das hidroxilas 
presentes no óleo de mamona. Após obtenção do volume ótimo do agente sililante MSTFA, 
160 µL, foi realizada a validação do método, seguindo os seguintes parâmetros analíticos: 
curva analítica; linearidade; precisão em termos de repetitividade e precisão intermediária; 
exatidão; e robustez. As curvas analíticas apresentaram boa linearidade com coeficiente de 
determinação (r²) > 0,99, os valores de exatidão e precisão do método são satisfatórios, visto 
que os valores variaram entre 70 e 120% com RSD ≤10% respectivamente. O método também 
provou ser robusto frente a biodiesel de diferentes composições químicas das amostras levando 
a resultados satisfatórios para todos os parâmetros da validação avaliados. 

Agradecimentos: FURG,CAPES, PETROBRAS, CNPq e PPGQTA





Dia 4 de Outubro  
(5a feira)

Seção G

Técnicas Eletroforéticas  
(CE, CEC, MEKC, ...)



434 | Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV

| G434 |
04 de Outubro (5a feira) 

Técnicas Eletroforéticas (CE, CEC, MEKC,...)

“SCREENING” DA COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS FENOLICOS 
EM EXTRATOS DE BRACHIARIA HUMIDICOLA POR 

ELETROFORESE CAPILAR

Roberta Macedo Queiroz De Amorim, Roberta Cristiane Ribeiro, Mário Gerlado De 
Carvalho, Luciano Ramos Suzart, Maria De Lourdes Leite De Moraes

As gramíneas forrageiras do gênero Brachiaria são de extrema importância para a produção 
animal no Brasil. Dentro deste gênero, a espécie B. humidicola é bastante difundida, e em geral, 
é considerada bastante agressiva, principalmente em sistemas de consórcio com leguminosas, 
o que denota o seu potencial alelopático. A identificação de interações entre essas espécies num 
consórcio é uma importante informação para compatibilizar o desenvolvimento da leguminosa 
na pastagem. Nesse contexto, as informações referentes ao isolamento e à identificação de 
substâncias químicas responsáveis pela sua atividade fitotóxica são limitadas. Entre os 
principais compostos que podem ser responsáveis pela atividade alelopática estão os ácidos 
fenólicos. Neste trabalho, os extratos orgânicos e hidroalcoólicos das folhas, sementes e raizes 
de Brachiaria humidicola foram analisados utilizando protocolos específicos em eletroforese 
capilar (CE) de modo a fornecer um perfil dos ácidos fenólicos presentes. Os extratos foram 
obtidos por extração exaustiva e sucessiva, a frio, com solventes em polaridade crescente, 
partindo-se do hexano, passando pelo metanol, metanol+água (7:3) e por último água. Cada 
extrato foi submetido ao protocolo para análise de ácidos fenólicos por CE-UV/DAD nas 
condições ótimas: capilar de silica (63 cm comprimento total, 75 m de diametro interno, 
60 cm comprimento ate o detector), 25 kV, temperatura ambiente, injeção por pressão (0,5 
psi durante 5,0 s). Tampão fosfato 20 mM pH 6,7. A menor concentração de ácidos fenólicos 
foi encontrada nos extratos aquosos das sementes enquanto que a maior concentração foi 
encontrada nos extratos de folhas. Provavelmente isso ocorra devido a sua maior exposição 
tanto a agressão de patógenos como a realizada pelos herbívoros. Vale ressaltar ainda, que 
essas substâncias protegem as células contra as espécies reativas de oxigênio produzidas pela 
radiação ultravioleta que é necessária para o processo fotossintético que ocorre nesse órgão 
dos vegetais. Esses resultados justificam a maior atividade alelopática dos extratos foliares 
observada na literatura. 
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MODELAGEM DE MISTURA PARA AVALIAÇÃO 
ELETROFORÉTICA DA EFICIÊNCIA DE EXTRAÇÃO DE 

ISORHAMNETINA-3-O-RUTINOSÍDEO EM EXTRATOS DE 
CALENDULA OFFICINALIS L.

Maria de Lourdes Leite de Moraes, Heron Dominguez Torres da Silva

A calêndula é uma planta de origem européia que se adaptou bem no Brasil, sendo muito 
utilizada na área cosmética, alimentícia e fitoterápica. É popularmente empregada como 
cicatrizante antifúngica e antisséptica. Nas flores ocorre a presença de flavonóides, carotenóides, 
saponinas e óleo essencial. Os flavonóides tem importância essencial na atividade, pois 
possuem atividade antioxidante, podendo ser considerados como marcadores nos extratos 
de calêndula. Neste trabalho foi empregado um planejamento fatorial para acompanhar a 
eficiência de extração de isorhamnetina-3-O-rutinosideo em extratos de flores de calêndula. 
As análises foram realizadas por eletroforese capilar e consistiram de: tampão tetraborato de 
sódio 40 mmol/L, pH 9, contendo 10% de MeOH; voltagem: 22 kV; injeção hidrodinâmica (50 
mBar) durante 3s e detecção a 350 nm. Os extratos foram preparados empregando composições 
de solvente de uso industrial: água, etanol e propilenoglicol. Para se determinar a melhor 
mistura de extração foi realizado um planejamento experimental de mistura, e as simulações 
foram conduzidas para os modelos linear, quadrático, cúbico e cúbico especial. A modelagem 
apresentou um erro total de 4,2 %. O melhor resultado de intensidade de resposta da espécie 
de interesse foi obtido com o modelo cúbico, que apresentou um erro de 3,4 % em relação 
aos efeitos (ANOVA) e coeficiente de determinação de 0,97. A variação entre o ponto ótimo 
do modelo e o real observado foi de 2,72 %. Portanto a modelagem estabelecida mostrou-se 
adequada para a otimização da mistura. Os efeitos obtidos com a modelagem matemática 
demonstraram que etanol, água e propilenoglicol atuam de forma sinérgica na extração 
da isorhamnetina-3-O-rutinosideo, sendo que este ultimo contribui relativamente pouco para a 
intensidade de resposta. O trabalho mostra a importância de seu usar modelagens estatísticas 
para prever a eficiência de extração de compostos e/ou principio ativos em extratos de plantas, 
particularmente em extratos comerciais onde são empregados solventes específicos.
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DETERMINATION OF SHORT CHAIN ALIPHATIC ORGANIC 
ACIDS USING CONVERSION FACTOR BY INDIRECT 

UV ABSORBANCE DETECTION IN CAPILLARY ZONE 
ELECTROPHORESIS

Mônia Stremel Azevedo, Ana Carolina de Oliveira Costa

Short chain aliphatic organic acids (SCAOA) are important constituents originate in the 
distillation process of sugarcane juice and/or fermentation directly and exert a strong influence 
on the quality in sensory properties of alcoholic beverages and stability of the wine during the 
fermentation step. The presence of SCAOA in the distillate is also related to care provided 
during the all production of beverage and may be indicators of hygiene and storage conditions 
used by producers during the fermentation process and aging. The indirect UV detection mode 
is frequently used in determination of ionic species that not absorb or show low absorptivity 
in UV in capillary zone electrophoresis (CZE). An important concept that has been used for 
quantitative analysis in this detection mode is the conversion factor (CF) where the amount of 
any analyte injected is directly proportional to its experimental value of CF. In this study were 
evaluated equimolar mixtures of 10 interest anionic species and were obtained deviations of 0 
to 3% to 8 compounds in aqueous solvent and of 0.1 to 8% in ethanolic solvent. Because of this, 
the concentrations (mol L-1) founded of the SCAOA, formic and acetic, in 10 sugarcane spirits 
samples using CF were compared with the concentration obtained by external calibration in 
sample blank by CV (%) in the range acceptable of 2 to 10%. The results obtained were: 
AV-2NE (0.0001 and 0.0021), AV-E3A (0.0001 and 0.0017), AV-E6A (0.0002 and 0.0019), 
AV-E12A (0.0002 and 0.0021), AV-E16A (0.0002 and 0.0024), AS-E3A (0.0002 and 0.0051), 
AS-E5A (0.0003 and 0.0053), AS-E8A (0.0002 and 0.0066), FC-E3A (0.0006 and 0.0085), 
FC-E2A1 (0.0007 and 0.0085), FC-E2A2 (0.0004 and 0.0187). The CV values for lactic acid 
were not considered acceptable for quantification this matrix. The indicators of hygiene and 
storage conditions formic and acetic acid can be determined using CF directly.
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DETERMINAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS EM ÓLEO DE SOJA 
POR ELETROFORESE CAPILAR

Yara Patrícia da Silva, Marcella Casagrande, Wolmir José Böckel, Carla Rosane 
Barbosa Mendonça, Clarisse Maria Sartori Piatnicki, Dimitrios Samios

Os triacilgliceróis presentes no óleo de soja são formados por ácidos graxos que podem 
ser encontrados livres no óleo, devendo ter sua concentração controlada. A eletroforese 
capilar (EC) constitui um método analítico importante, porém sua aplicação na separação e 
quantificação de ácidos graxos de cadeias longas ainda está em desenvolvimento, em razão da 
baixa solubilidade desses compostos em água e em tampões aquosos. Sendo assim, utilizou-
se como eletrólito de corrida KOH 40 mM em metanol:propanol (1:6), com e sem adição de 
10% de etilenoglicol (EG), e como padrão interno, empregou-se ácido salicílico. Ácido oleico 
(graus PA e cromatográfico) foi dissolvido no tampão e injetado em diferentes concentrações. 
As soluções foram filtradas em membranas de PTFE de 0,45 µm. O comprimento de onda de 
detecção foi obtido em um espectrômetro UV-Vis Perkin-Elmer 25 e a detecção foi realizada 
em equipamento Capillary Electrophoresis System 1100 (capilar com 25 cm de comprimento 
efetivo e diâmetro interno de 50 µm). O potencial aplicado foi de -30 kV, a injeção das amostras 
foi hidrodinâmica por 5 segundos e o capilar foi tratado entre as injeções com NaOH 1 mol 
L-1 (5 minutos), NaOH 0,1 mol L-1 (5 minutos), água deionizada (7 minutos) e eletrólito de 
corrida (3 minutos). Medidas de absorção molecular indicaram que o melhor comprimento 
de onda para detecção nesse meio é de 210 nm. Nos eletroferogramas obtidos, o pico do 
padrão interno saiu em torno de 15 minutos. Já para o ácido oleico, tanto o de grau PA como 
o de grau cromatográfico, apresentaram um pico bem resolvido em torno de 26 minutos, que 
é atribuído ao próprio ácido; outros picos não resolvidos em torno de 25 minutos estão em 
processo de identificação. A adição de 10% de EG nas amostras melhorou significativamente 
sua estabilidade simplificando o armazenamento, que pode ser à temperatura ambiente, 
além de diminuir custos, pois podem ser preparadas soluções estoque por uma semana. 
Sendo assim, o meio estudado apresenta-se como um eletrólito de corrida adequado para EC 
permitindo a detecção de ácido oleico, tanto de grau PA como cromatográfico. O sistema está 
sendo otimizado, buscando-se o desenvolvimento de uma metodologia para a quantificação e 
separação tanto do ácido oleico como linoleico, linolênico e palmítico em óleo de soja. 
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ELETRÓLITO PARA QUANTIFICAÇÃO DE TBHQ EM 
BIODIESEL POR CROMATOGRAFIA ELETROCINÉTICA EM 

MICROEMULSÃO

Marcella Casagrande, Yara Patrícia da Silva, Carla Rosane Barbosa Mendonça, 
Dimitrios Samios, Clarisse Maria Sartori Piatnicki

A cromatografia eletrocinética em microemulsão (MEEKC, do inglês) possibilita a partição 
de diferentes solutos, pois dependendo da composição da microemulsão (ME), seja uma 
ME de água em óleo ou de óleo em água, elas dissolvem simultaneamente tanto compostos 
hidrofílicos quanto hidrofóbicos. Nesse estudo, empregou-se a MEEKC com detecção UV 
para desenvolver um eletrólito com vistas à identificação e quantificação do antioxidante 
fenólico sintético terc-butil-hidroquinona (TBHQ) em biodiesel. Utilizou-se um equipamento 
Capillary Electrophoresis System 1100 à 290 nm e – 30 kV, com um capilar de 50 µm de 
diâmetro interno e 40 cm de comprimento efetivo. O capilar foi tratado entre as injeções com 
NaOH 1 mol L-1 (5 minutos), NaOH 0,1 mol L-1 (5 minutos), água deionizada (7 minutos) e 
eletrólito de corrida (3 minutos) e a injeção das amostras foi hidrodinâmica por 5 segundos; 
todas as soluções utilizadas foram filtradas em membranas de PTFE de 0,45 µm. Foi construído 
um diagrama de fases ternário para avaliar a região de ME do sistema dodecil-sulfato de 
sódio (Invitrogen 99,5%), pentanol (Sigma-Aldrich ≥ 99%) e água deionizada. O diagrama 
obtido apresentou uma ampla região de miscibilidade e o eletrólito de corrida escolhido para 
esse trabalho foi uma ME composta de 74% de SDS:pentanol (1:4 m/m) e 26% de tampão 
borato 5x10-3 mol L-1. Para injeção das amostras do antioxidante TBHQ (Fluka ≥98%), foi 
preparada uma ME denominada “ME-diluição” com composição de 74% de SDS:pentanol 
(1:4 m/m) e 26% de água. Para as injeções do antioxidante sem a matriz biodiesel, o TBHQ foi 
dissolvido diretamente na “ME-diluição” para obter concentrações variadas (100, 200, 300 e 
400 ppm do antioxidante). Nessas 4 MEs foi adicionado como padrão interno ácido salicílico 
1x10-2 mol L-1. Os eletroferogramas obtidos para as injeções do antioxidante sem presença da 
matriz mostrou um pico em torno de 15 minutos, o qual é atribuído ao TBHQ, pois conforme 
a sua concentração aumenta na “ME-diluição” a intensidade desse pico também aumenta 
proporcionalmente. Porém, uma flutuação do tempo de saída dos picos do TBHQ foi resolvida 
com a adição de um padrão interno (ácido salicílico). Nos eletroferogramas obtidos para as 
diferentes concentrações de TBHQ na presença de ácido salicílico, observaram-se dois picos, 
um em 15 e outro em 17 minutos, os quais foram confirmados como picos do padrão interno 
e do TBHQ, respectivamente. O trabalho está se mostrando bastante promissor e o efeito da 
matriz biodiesel está em avaliação, já com resultados experimentais satisfatórios.
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DEVELOPMENT OF A FAST METHOD FOR DETERMINATION 
OF BETAINE AND METHIONINE IN PHARMACEUTICAL 

FORMULATIONS BY CAPILLARY ELECTROFORESIS

Luciano Vitali, Jacqueline Pereira Vistuba, Ana Carolina O. Costa, Valfredo T. Fávere, 
Gustavo A. Micke

B e t aine  and me t hi onine  ar e  amino acid f ound in he pat opr ot e ct ive s, class of  pha r mace ut ical 
f or mulat ions, ha vi ng  f unct ion of  act iva t or s of  t he  he pat ic sys t e m. F or  analys is of  qua lit y 
cont r ol of  t he se  compounds, w he r e  nor mally a lar ge  numbe r  of  sample s ne e ds be  analyz e d, 
w ould b e  int e r e st ing t o use  f ast  me t hods  of  analys is. T hus , t he  aim of  t hi s w or k w as t o de ve lop 
a f ast  se par at ion me t hod t o analyz e  b e t aine  and me t hi onine  in pha r mace ut ical f or mulat ions by 
capillar y e le ct r ophor e sis (C E ) . D ue  t o t he  st r uct ur al cha r act e r ist ics of  be t aine  (pK a 1.83)  a low  
pH  is r e qui r e d t o e nsur e  t ha t  it  is posit ive  and can be  e asily se par at e d f r om t he  me t hi onine  and 
the electroosmotic flow (EOF). But, at low pH the EOF is low and it would be more desirable 
to have a high EOF at this pH to minimize the separation time. Hence, a coated capillary 
using mult ilaye r  w it h a cr osslinke d qua t e r nar y ammonium chi t osan (hydr oxypr opyl t r ime t hyl  
ammonium chloride chitosan; HACC) and κ -carrageenan was used in the separation. The high 
EOF at low pH obtained contributed significantly to the development of the fast method. The 
ba ckgr ound e le ct r olyt e  use d w as compose d of  10 mmol L -1 t r is(hydr oxym e t hyl ) aminome t ha ne  
and 10%  (v/ v)  e t ha nol and t he  pH  w as adj ust e d t o 2.1 w it h phos phor ic acid. T he  int e r nal 
standard used was histidine. Separations were conducted in a fused-silica capillary of 32 cm 
(8.5 cm effective length × 50 µm I.D.× 375 µm O.D.). Direct UV detection set at 195 nm 
w as use d. T he  sample s w e r e  int r oduce d at  t he  shor t  e nd of  t he  capillar y using h ydr odyna mic 
pressure of 50 mbar for 3 s. Separation voltage applied was -28 kV. The instrumental analysis 
time of the optimized method was 1.53 min (39 runs per hour). The validation of the proposed 
me t hod f or  t he  de t e r minat ion of  be t aine  and me t hi onine  show e d good line ar it y (R 2  > 0.999), 
adequate limit of detection (LOD < 4 mg L-1 )  and pr e cision va lue s low e r  t ha n 3.5%  (pe ak ar e a 
and time migration). The recovery for five levels of betaine and methionine concentration 
added to a sample showed good agreement (98 - 108% recovery) with the reference values. 
The results for the amino acids concentration in the samples determined by CE-UV method 
were compared with the LC-MS/MS method. 
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DEVELOPMENT OF A FAST METHOD FOR DETERMINATION 
OF BROMATE AND BROMIDE IN BREADS AND BREADS 

ADDITIVES BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS

Luciano Vitali, Fabiana Della Betta, Andressa Camargo Valesse, Ana Carolina O. Costa

Potassium bromate is a food additive used as a bread improver may be present in breads 
additives employed in the preparation of these products or as residue in breads. In many 
countries, including Brazil, Canada, China, its use was banned because of toxicological studies 
published by the World Health Organization indicate a carcinogenic action of bromate. Thus, it 
is important the sanitary control of this class of products by regulatory agencies of each country. 
This requires that there are simple methods of analysis with rapid and reliable results. The 
aim of this study is to develop a rapid method for the determination of bromate and bromide 
in samples of bread and bread additives using capillary electrophoresis. The determination 
of bromide is needed because during the cooking of bread part of bromate added becomes 
bromide, and their presence suggests the use of bromate as an additive. The background 
electrolyte used in the proposed method was composed of 20 mmol L-1 perchloric acid and 
40 mmol L-1 β-alanine, at pH 3.5. The internal standard used was thiocyanate. Separations 
were conducted in a fused-silica capillary of 32 cm (8.5 cm effective length × 50 µm I.D.× 
375 µm O.D.). Direct UV detection set at 210 nm was used. The samples were introduced 
at the short end of the capillary using hydrodynamic pressure of 50 mbar for 3 s. Separation 
voltage applied was 30 kV. The migration time of the bromide and bromate in the optimized 
method was 0.31 and 0.41 min, respectively. The validation of the proposed method for the 
determination of bromate and bromide showed good linearity (R2 > 0.999) and adequate limit 
of detection (LOD 1.0 mg L-1 for bromide and LOD 2.0 mg L-1 for bromate). The recovery for 
five levels of concentration of bromate and bromide added to a sample of bread and a sample 
of bread additive showed good agreement with the reference values (recoveries in the bread 
93 - 105% and bread additive 96 – 100%). The method was applied in samples of breads and 
breads additives commercialized in local market. 
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DEVELOPMENT OF A FAST METHOD FOR DETERMINATION 
OF NITRATE AND NITRITE IN SAUSAGES BY CAPILLARY 

ELECTROPHORESIS

Ana Carolina O. Costa, Fabiana Della Betta, Mônia Azevedo Stremel, Luciano Vitali

Nitrate and nitrite are used as food additives having important functions. In meat products act 
as inhibitors of the growth ofClostridium botulinum, develop color, flavor and control lipid 
oxidation. However, one undesirable consequence of curing with nitrite, it’s the formation of 
nitrosamines, carcinogenic compounds which can be formed in the food matrix as well as in the 
human body. The maximum allowable levels for nitrite and nitrate in Brazilian meat products are 
150 mg kg-1 and 300 mg kg-1, respectively. Thus, the aim of this work was develop a fast method 
to determinate nitrate and nitrite in sausages by capillary eletroctrophoresis. The background 
electrolyte used in the proposed method was composed of 20 mmol L-1 perchloric acid and 40 
mmol L-1 β-alanine, at pH 3.5. The internal standard used was thiocyanate. Separations were 
conducted in a fused-silica capillary of 32 cm (8.5 cm effective length × 50 µm I.D.× 375 µm 
O.D.). Direct UV detection set at 210 nm was used. The samples were introduced at the short 
end of the capillary using hydrodynamic pressure of 50 mbar for 3 s. Separation voltage applied 
was 30 kV. The migration time of the nitrate and nitrite in the optimized method was 0.33 and 
0.37 min, respectively. The validation of the proposed method for the determination of nitrate 
and nitrite showed good linearity (R2 > 0.999) and adequate limit of detection (LOD 0.10 mg 
L-1 for nitrate and LOD 0.15 mg L-1 for nitrite). The recovery for six levels of concentration 
of nitrate and nitrite added to a sample of sausage showed good agreement with the reference 
values (recoveries for nitrate 98 - 105% and for nitrite 97 – 102%). The method was applied in 
samples of sausages commercialized in local market.
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OPTIMIZATION OF ANALYTICAL METHOD USING FACTORIAL 
DESIGN FOR THE DETERMINATION OF AROMATIC AMINO 

ACIDS BY MICELLAR ELECTROKINETIC CAPILLARY 
CHROMATOGRAPHY

Andressa Camargo Valese, Roseane Fett, Marcone Augusto Leal de Oliveira, Ana 
Carolina Oliveira Costa

The simultaneous separation and quantification of the analytes with in the minimum analysis 
time and the maximum resolution and efficiency are the main objectives in the development of 
a micellar electrokinetic capillary chromatography (MEKC) method. The method development 
was performed in two steps. First, screening was done by applying a factorial design to 
identify variables that have an impact on the separation of aromatic amino acids, tryptophan 
(Trp), phenylalanine (Phe), histidine (His) and tyrosine (Tyr) using MEKC. The variables 
investigated were temperature, pH, organic solvent, SDS concentration and separation 
voltage. In the present case, a fractional factorial design 2V

5−1 with triplicates at the central 
point generating relation I=12345 was proposed. This type of fractional design is of interest 
because the main effects will be confused with fourth order interactions (low significance), 
and there is no confusion between the second order interactions. The factorial design response 
considered a compromise between resolution, efficiency and migration time. The second 
step was fixing the variables that do not influence the separation of analytes, which were 
temperature, separation voltage and pH and applying a factorial design 3² with triplicates at 
the central point, evaluating the same response factor of the previous. The optimal electrolyte 
composition was 30 mmol L−1 phosphoric acid, 100 mmol L−1 sodium dodecilsulfate and 25% 
methanol, at pH 2.1. 3.5-Dinitrobenzoic acid was used as the internal standard. Under optimal 
CE conditions separation of investigated amino acids was achieved in less than 2.5 min. 
Quality parameters, such as linearity (R2 > 0.99); intra-day precision of migration time and 
peak area ratio were lower than 0.14 and 4.11%, respectively; inter-day precision of migration 
time and peak area ratio were lower than 0.30 and 4.25%, respectively; LOD ( ranged 0.25 
– 2.5 mg L-1) and LOQ ( ranged 1.0 – 7.0 mg L-1), the recovery ranged from 96.1 to 103.9% 
for Phe, 95.8 to 106.3% for His and 81.65 to 91.68% for Tyr. The proposed methodology was 
successfully applied to the analysis of aromatic amino acids in five commercial samples of 
acid hydrolysates cereal.
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USING TEMPERATURE TO IMPROVE THE LIMITS OF 
DETECTION IN “ON-LLINE” SPE-CE SYSTEMS

M. Tascón, F. Benavente, L.G. Gagliardi

There have been many attempts to improve the poor limits of detection (LOD) of CE. 
Concentration methods based on solid phase extraction on-line have been carried out with 
excellent results [1,2]. However, the use of temperature to further improve SPE-CE systems 
has not been investigated. This approach can be explored easily with commercial instruments. 
Since the microcartridge SPE is placed near the inlet end of the separation capillary but within 
the cassette is possible to scan the temperatures of the loading and elution using just the internal 
temperature control of the cassette [1,2]. However, the use of localized thermostatting systems 
provide better results and allow to study a range of temperatures much wider than the standard 
instrument. The aim of this work was to investigate the influence of temperature on the SPE-
CE using microcartridges packed with commercial C18 stationary phases and opioid peptides 
as model compounds. Opioid peptides are a group of neuropeptides of biomedical interest, 
which are usually present in biological fluids at extremely low concentrations, typically 
subnanomolar. First, we evaluated the thermal stability of these analytes to 95 ° C. Secondly, 
we studied the effect of changing temperature from 25 to 60° C, on the sample loading, on 
elution and on the separation, using the standard thermostatting system of the commercial 
instrument. Subsequently, we designed a micro-water bath to control the microcartridge 
temperature at any value between 0 and 100° C. We found several incompatibilities of the 
materials and assemblies of microcartridges with the high temperatures. After many trials and 
as a result of the introduction of several changes we achieved a robust system which was used 
with excellent results. In order to normalize the amounts introduced hydrodynamically at the 
different temperatures into the SPE-CE column some corrections were made taking into account 
the change in viscosity with temperature. The increase of temperature causes an unexpected 
variety of effects in the different analytes. In some of them considerable variations of retention 
with temperature are observed. In most of the cases to increase loading temperatures improve 
significantly the LOD. This demonstrates the potential of the temperature to further improve 
sensitivity in SPE-EC where the analytes are thermally stable.

1. Benavente, F., Medina-Casanellas, S., Barbosa, J., Sanz-Nebot, V.(2010), J. Sep. Sci., 
33:1294-1304. 
2. Medina-Casanellas, S., Benavente, F., Barbosa, J., Sanz-Nebot, V.(2011), Electrophoresis, 
32:1750-1759.
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THE INFLUENCE OF THE CULTURE MEDIUM ON THE 
PALIPERIDONE BIOTRANSFORMATION PROCESS WITH THE 

DEVELOPED ANALYTICAL METHOD WITH CE

Liana Inara de Jesus, Nayara Cristina Perez de Albuquerque, Anderson Rodrigo Moraes 
de Oliveira 

Risperidone is a benzisoxazole derivative class of atypical neuroleptic agent. The risperidone 
metabolism yields in the formation of two chiral metabolites, 7-hydroxyrisperidone and 
9-hydroxyrisperidone. The 9-hydroxyrisperidone is the main metabolite of risperidone, and it 
has a pharmacological action similar to risperidone. This led this metabolite to be marked as a 
new drug under the generic name paliperidone. The biocatalysis with whole cells is advantageous 
because it can have high productivity process and the catalysis can be enantioselective. This 
mode of producing active metabolites is very convenient, and the preparative mode can 
be applied to obtain metabolites with complex structures that are difficult to obtain from 
mammals or from chemical synthesis. The biotransformation study was performed employing 
the following steps: Incubation in petri dishes, in the pre-fermentative medium and in the 
fermentative medium. The biotransformation process is influenced by the culture medium and 
incubation period thus is important to evaluate different culture conditions in order to identify 
efficient biocatalysts. Medium composition usually plays an important role in biotransformation 
processes, since different nutrients may affect the functional and structural development of the 
fungi. In addition, the type and concentration of different substrates employed to the culture 
medium may affect the microorganism growth, as well as the bioconversion yield. The aim of 
this work was to optimize the microbial biotransformations with modified Czapek Dox and 
Koch’s K1 medium and compare with Czapek medium therefore analyze the results with the 
analytical developed method with CE. Czapek medium still shows the best results. The fungi 
samples collected were extracted by hollow-fiber liquid phase microextraction (HF-LPME) 
employing a 15 cm polypropylene hollow fiber and n-octanol as extractor solvent. HCl 0.010 
mol.L-1 was used as accepted phase and phosphate buffer 0.50 mol.L-1 pH 12 as donor phase. 
The extraction time was established at 60 min. The electrophoretic separations were carried 
out in 100 mmol/L sodium phosphate buffer pH 3.0 containing 2.0% sulfated-α-CD and 
carboxymethyl-β-CD 0.5% w/v employing constant voltage of 10 kV, with reverse polarity. 
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DEVELOPMENT OF AN ENANTIOSELECTIVE METHOD FOR 
THE QUANTIFICATION OF LERCANIDIPINE ENANTIOMERS 

IN COMMERCIAL FORMULATIONS BY CAPILLARY 
ELECTROPHORESIS

Luciana Pereira Lourenço, Fernando Armani Aguiar, Anderson Rodrigo Moraes de 
Oliveira, Cristiane Masetto de Gaitani 

Development of an enantioselective method for the quantification of lercanidipine enantiomers 
in commercial formulations by capillary electrophoresis

A method based on capillary electrophoresis (CE) has been developed, validated and used for 
the enantioselective analysis of lercanidipine (LER), a drug calcium channel blocker, using 
cyclodextrin derivative (2, 3, 6-O-methyl-β-cyclodextrin - TM-β-CD) as chiralselector. Several 
parameters, such as cyclodextrin concentration, buffer concentration, pH and temperature of 
the capillary were investigated in order to optimize the chiral separation and running time. 
Based on the optimization process, the best result for the separation of the enantiomers of LER 
was obtained using sodium acetate buffer 200 mmol L-1, pH 4.0, TM-β-CD 10 mmol L-1. The 
application of voltage was + 25 kV at a temperature of 15 ° C. The capillary was used fused 
silica of 50 µm internal diameter (di), 60.2 cm total length and 50.0 cm in effective length. 
Linearity was achieved over a concentration range of 12.5 - 100μg ml-1 for each enantiomer 
(r ≥ 0.988). The LOQ found for (S)-LER was 1.95 mg mL -1 and (R)-LER was 5.39 mg mL-
1. The relative standard deviation (RSD%) and relative error (RE%) obtained in studies of 
precision and accuracy (intra-day and between-day), respectively, were below 5%. For the 
analysis of robustness, the method was sensitive to voltage variations, concentration of CD 
and buffer. Thus, these parameters must be carefully controlled. Therefore, the method proved 
to be appropriate to quantify samples of lercanidipine in commercial tablets.
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METHOD VALIDATION FOR THE DETERMINATION OF 
OXYBUTYNIN AND N-DESETHYLOXYBUTYNIN IN URINE BY 

CAPILLARY ELECTROPHORESIS

Bruna Juliana Moreira, Anderson Rodrigo Moraes de Oliveira, Cristiane Masetto de 
Gaitani

Oxybutynin (OXY) is one of the drugs currently used to treat urinary incontinence and it 
suffers extensive metabolism by the liver enzyme cytochrome P450 to N-desethyloxybutynin 
(DEO), its main active metabolite. Capillary electrophoresis (CE) is a relatively new analytical 
technique so is dispersive liquid -liquid microextraction (DLLME), both never used before for 
the analysis of OXY and DEO in biological samples. So, the aim of this work was to optimize 
and validate a method for determination of OXY and DEO in urine by using DLLME and 
CE. For the extraction, the best conditions were: 140 µL of carbon tetrachloride (extracting 
solvent) and 260 µL of acetonitrile (disperser solvent) injected in a sample with 2.5% of 
NaCl (to increase the ionic strength) and pH = 11. As the time had no influence on extraction 
efficiency, it was established 2 minutes for each extraction. For the analysis, an Agilent CE 
system (model G1600A), with a photodiode array detector set at 204 nm was used under the 
optimized conditions: 50 mmol/L of triethylamine (pH adjusted to 3.0 with H3PO4 solution) 
as background electrolyte (BGE) with a constant voltage of +30 kV at 30° C in a 50.00 
µm ID fused-silica uncoated capillary with an effective length of 36.50 cm. The method 
showed migration time TmOXY = 7.42 min and TmDEO= 7.12 min with CV = 2.64 and 2.63%, 
respectively; area with CVOXY = 3.35% and CVDEO = 1.62%. Some validations parameters 
obtained were: linearity 90.00-300.00 ng/mL (r = 0.9901) for OXY and 187.50-750.00 ng/mL 
(r ≥ 0.9981) for DEO, limit of quantification of 90.00 ng/mL for OXY and 187.50 ng/mL for 
DEO, coefficients of variation and relative errors in precision and accuracy studies (within-
day and between-day) were below 15%. In addition, the recovery was ROXY = 71.41% and 
RDEO = 60.88%, the stability study showed that the sample were stable (p >0.05, CV < 15%), 
the robustness presented p value > 0.05 for temperature and BGE’s concentration. Therefore, 
a suitable DLLME/CE method was developed and validated for the OXY and DEO urine 
analysis.
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DEVELOPMENT AND VALIDATION OF CAPILLARY 
ELECTROPHORESIS METHOD WITH CAPACITIVE FOR THE 

ANALYSIS OF NORFLOXACIN TABLETS

Lucas Chierentin, Pierina Sueli Bonato, Hérida Regina Nunes Salgado

Fluoroquinolones are used extensively as either antibacterial agents or antibiotics in both 
human practices. Norfloxacin is a second generation fluoroquinolone an orally administrated 
antimicrobial agent widely used in the treatment of complicated urinary tract infections. The 
CE instrument used was Agilent (G 1600A - Alemanha) equipped with a DAD. The validated 
method was applied and the method does not required any complex extraction procedure. It 
is based on the extraction with 5.0 mL of NaOH (0.1 N) and the volume of volumetric flask 
was completed with water and the others concentrations was prepared with water. Successful 
results were obtained using a fused-silica capillary of 70 mm x 48 cm total length, sodium 
tetraborate buffer containing 30 mmol.L-1 (pH 9.0), voltage of 15 kV, temperature of 25.0°C, 
hydrodynamic injection of 48 mBar during 15 s, with detection at 277 nm. Solutions were 
filtered through 0.45 μm membrane filter prior to injection. The method was validated for 
the following parameters: system suitability, linearity, limit of quantitation (LOQ), limit of 
detection (LOD), precision, accuracy, selectivity and robustness. The developed method has 
shown to be suitable, precise (intraday and interday assays values obtained were 1.27 and 
0.63%, respectively), accurate (percentage recovery value of 131.31%), robust, selective, 
specific and linear over the concentration range 5-30.0 μg/mL. The LOQ was found to be 3.41 
μg/mL and the LOD was found to be 1.12 μg/mL. The proposed method was also applied to 
the determination of norfloxacin tablets. The result of these assays yielded 101.78% (%RSD 
= 1.28%). The developed method was validated and as per ICH guidelines and was found 
to be accurate, precise, reproducible, specific, linear and robust. No interference from any 
components of pharmaceutical was observed. 
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CAPILLARY ELECTROPHORESIS METHOD FOR A NEW 
BROAD SPECTRUM CARBAPENEM - DORIPENEM

Patrícia K. Paliosa, Andreas S. L. Mendez, Cássia V. Garcia, Elfrides E. S. Schapoval, 
Martin Steppe

Doripenem is the most recent carbapenem for parenteral use in the market, which has a wide 
spectrum of activity, besides of a greater potency against Pseudomonas aeruginosa. For these 
reasons, it is indicated for the treatment of adult infections, such as pneumonia nosocomial and 
complicated urinary tract and intra-abdominal ones. It is commercialized as sterile powder for 
injectable solution (Doribax®, 500 mg as anhydrous basis). Since it is a new drug, doripenem 
is not listed in official codes and works related to the quality control of the product are scarce. 
So, this work aims to develop and validate an analytical method for doripenem quantification 
using capillary electrophoresis (CE), improving the conditions described in literature. This 
method presents some advantages, such as reduced analysis time, great sensitivity and small 
amounts of waste, which represents less ambiental impact. The electrophoretic conditions 
employed in the proposed method were: 40 cm barefused silica capilar with 50 µm of internal 
diameter, electrolyte 100 mM sodium borate buffer at pH 8.0, hydrodynamic injection (50 
mBar, 5s), applied voltage of 15 kV, temperature of 25 ± 1 ºC, wavelength detection of 298 nm 
and procainamide hydrochloride as internal standard (IS). The equipment was an Agilent 3DCE 
with PDA detection. The migration times of IS and doripenem were 2.2 and 3.2 minutes, 
respectively. The method proved to be specific, under forced degradation studies, linear in the 
range of 25-250 µg/mL, (r =0.9995), precise (RSD = 0.80 inter-days), accurate (101.86% of 
mean recovery, RSD 0.78) and robust under small modifications made in the electrophoretic 
conditions established. The forced degradation studies performed demonstrated doripenem is 
labile under thermal, oxidative, acid, alkaline and UVC light conditions, but the degradation 
products formed can only be seen in 214 nm. System suitability parameters were according 
to the recommendation: tailing factor = 0.8, theoretical plates = 158,000, resolution = 22 and 
RSD between injections = 0.80. Based on these results, CE method was satisfactory validated 
for the intended use and carry an important advantage over the existing method of literature: 
no organic solvent is need. 
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DISPERSIVE LIQUID-LIQUID MICROEXTRACTION FOR 
DETERMINATION OF THE DRUG HYDROXYZINE AND ITS 

ACTIVE METABOLITE CETIRIZINE

Simone Silveira Fortes, Thiago Barth, Cristiane M. de Gaitani, Anderson R. M. de 
Oliveira

Dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) is a novel environmental friendly sample 
preparation technique. This technique presents several advantages such as simple operation, 
low consumption of organic solvent, high enrichment factor, low cost and high throughput 
analysis. The method is based on the formation of tiny droplets of an water-immiscible 
extractor organic solvent dissolved in an water-miscible dispersive organic solvent. The 
mixture of these solvents with the sample material is agitated and further centrifugated. After 
that, the sedimented organic phase is withdraw by using a mycrosyringe and evaporated. 
The residue is reconstituted in an appropriated solvent and injected in the equipment. The 
procedure employing DLLME was evaluated for the extraction of the drug hydroxyzine and its 
active metabolite cetirizine in liquid culture medium to be further applied in a stereoselective 
biotransformation study using fungi as catalytic agents. The main parameters that influence 
DLLME procedure such as the type (chloroform, dichloromethane and dichloroethane) and 
volume of extractor solvent (100.0 at 500.0 µL), the type (acetone, acetonitrile, methanol and 
ethanol) and volume of disperser solvent (300.0-700.0 µL), sample agitation (mixer during 
30 seconds and no mixing) and extraction time (0-30 min) were optimized. The analysis of 
these drugs was performed by capillary electrophoresis by using 50mM sodium borate buffer 
solution (pH 9.0) with sulfated β-CD (0.8% w / v). After centrifugation, 250 µL of sedimented 
organic phase was removed using a microsyringe. Then it was evaporated to dryness under 
compressed air at 25ºC. The residue was reconstituted in 120 µL of the water and this final 
solution was directly injected into the CE system. The results showed that the best extraction 
condition was accomplished by using 200 µL of extraction solvent (CHCl3) and 400 µL of 
disperser solvent (ethanol).
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DEVELOPMENT AND VALIDATION OF ANALYTICAL METHOD 
FOR DETERMINATION OF THE INTERFERON ALPHA-2A BY 

CAPILLARY ELECTROPHORESIS.

Fernando Armani Aguiar, Anderson Rodrigo Moraes de Oliveira, Cristiane Masetto de 
Gaitani

Interferon α-2a is a cytokine with antiviral, antiproliferative, and immunomodulatory 
properties. It is produced by recombinant DNA technology, and it is being used worldwide for 
the therapy of chronic viral diseases, with or without other complementary drugs. Therefore, 
a simple, rapid, precise and accurate electrophoretic method was developed and validated 
for application in the determination, quantitation, and quality control of interferon α-2a. All 
analyses were carried out in a fused-silica uncoated capillary with total length of 62.0 cm (75 
µm I.D.), maintained at 20 °C. After optimization, the best results were obtained using sodium 
tetraborate 30 mmol L-1, pH 8.5 and 50 mmol L-1 of sodium dodecyl sulfate as background 
electrolyte, and a diode array detector (DAD) at 200 nm was used. The applied voltage was + 
25 kV, and the sample injection was performed in the hydrodynamic mode. The migration time 
of 11.1 min was obtained, and was linear curve in the concentration range of 10 - 75 µg mL-1 (r 
= 0.998). The RSD (%) and relative errors (%) obtained in precision and accuracy studies 
(intra-day and inter-day) were lower than 5%. Moreover, method validation demonstrated 
acceptable results for precision, accuracy, selectivity and robustness. Therefore, this method 
was found to be appropriate for controlling pharmaceutical formulations containing interferon 
α-2a. 
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OPTIMIZATION OF AN LLE (LIQUID-LIQUID EXTRACTION) 
METHOD OF FLUVASTATIN ENANTIOMERS FROM PLASMA 

USING CAPILLARY ELECTROPHORESIS

Jennifer Michiko Chauca Yokoya, Cristiane Masetto de Gaitani, Anderson Rodrigo 
Moraes de Oliveira

Chiral analysis has been required by pharmaceutical regulatory agencies due to possible 
different therapeutic effects related to enantiomeric pairs. Fluvastatin (FLV), a synthetic statin 
used as a first choice treatment of hypercholesterolemia, is marketed as a racemic mixture, 
however, the therapeutic activity is 30-fold higher for the (+)-3R,5S-FLV enantiomer. 
Capillary electrophoresis (CE) is a relatively new and powerful analytical technique, which 
provides high resolution and efficiency, associated with a lower consumption of solvents or 
reagents. So, the aim of this study was to develop a CE method for chiral separation of FLV 
enantiomers and to perform its extraction from a biological matrix (plasma) using LLE. A 
Beckman P/ACE MDQ CE system equipped with a diode array detector set at 239 nm was 
used. Different background electrolytes (BGEs) were evaluated in several pH values and 
concentrations, using a fused-silica uncoated capillary with 75 µm internal diameter (ID), 
and 50.0cm effective length. Other experimental parameters tested for the choice of the best 
analytical conditions were voltage, temperature, concentration and type of chiral selectors. A 
successful separation of FLV enantiomers was obtained in 6.16 minutes for the first enantiomer, 
and 6.31 minutes for the second one, using a 50.0cm effective capillary length with 75 µm ID, 
75 mM sodium tetraborate buffer (pH 9.3) as a BGE, containing 15 mM 2-hydroxypropyl-β-
cyclodextrin as a chiral selector, and a constant voltage of +30kV at 15°C. For the LLE of FLV 
enantiomers the parameters optimized were pH, type and time of agitation, organic solvent 
employed or combinations in different proportions. The LLE extraction was finally performed 
with diisopropyl ether, under pH4.0 in a shaker for 45 minutes, with recovery values of 73.9% 
for the first enantiomer and 76.8% for the second one. The selected group of conditions using 
both, the capillary electrophoresis and LLE techniques, allowed us to obtain the separation 
of FLV enantiomers with high efficiency, resolution, suitable migration times and adequate 
recovery values.

Agradecimentos: The authors would like to thank CNPq and FAPESP.
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ESTUDO DA DEGRADAÇÃO QUÍMICA DE DUAS 
SULFONAMIDAS UTILIZANDO LC-ESI-QTOF/MS

Leonardo Piccoli Medinilha, Lucas Sponton de Carvalho, Tanare Cambraia R. Ferreira, 
Daiane Marqui, Fernando Mauro Lanças, Álvaro J. Santos-Neto

As sulfonamidas compõem uma classe de fármacos amplamente utilizada no ramo veterinário. 
Sua produção, manipulação e descarte (grande parte do que é consumido não é metabolizado 
pelo organismo) podem contaminar o solo e os rios, gerando resistência microbiana e danos 
ao ambiente como um todo. Dessa forma, é necessário que se faça constante monitoramento 
desses compostos no ambiente, juntamente a estudos sobre a toxicidade dos metabólitos/
produtos de degradação formados a partir dos compostos iniciais. Esse trabalho tem como 
objetivo avaliar os produtos da degradação química da sulfacetamida e da sulfadimetoxina 
quanto submetidas à processos oxidativos e hidrólises ácida/básica como ferramenta de 
estudo preliminar para a avaliação posterior delas em biorreatores. Além disso, pretende-se 
criar metodologias utilizando SPE para extração e concentração dos analitos iniciais e seus 
produtos de degradação, o que auxiliará na detecção dos metabólitos/produtos de degradação 
eventualmente formados. Resultados preliminares obtidos utilizando-se cromatografia líquida 
acoplada a um detector de massas hídrido do tipo quadrupolo/tempo-de-voo mostraram que 
tanto a hidrólise ácida quanto a alcalina geraram produtos de degradação para os dois analitos 
estudados. Observou-se, porém, que a degradação em meio ácido gerou mais produtos do que 
em meio básico. Foi possível constatar, também, a influência da estrutura do composto no 
tempo de degradação. A sulfadimetoxina, por possuir uma estrutura mais estável, levou mais 
tempo para iniciar o processo de degradação do que a sulfacetamida. A sulfadimetoxina sofreu 
degradação quando submetida ao processo H2O2/UV formando produtos de degradação mais 
polares que a molécula inicial. Tais resultados permitirão que as rotas de formação dos produtos 
sejam traçadas, com o intuito de se fazer um comparativo com os processos biológicos.
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A INFLUÊNCIA DO TIPO DE GÁS E INJETOR NA ANÁLISE DE 
PCBS POR GC-ECD

Daiane Cristina Marqui, Maraíssa Silva Franco, Meire da Silva Ribeiro, Ana Carolina 
Rangel Port, Marta Neves Campanelli Marçal Vieira, Fernando Mauro Lanças, Álvaro 

José dos Santos-Neto 

Os PCBs são hidrocarbonetos clorados sintéticos utilizados na indústria desde a década de 
1920, como fluido dielétrico e de troca de calor, entre outras aplicações. O uso destes compostos 
foi proibido na década de 1980, mas eles ainda persistem no ambiente por apresentarem uma 
meia-vida extensa. Resíduos desses contaminantes são encontrados nos gêneros alimentícios, 
principalmente em produtos de origem animal ricos em gorduras, como o leite e seus derivados. 
Em função dos baixos níveis encontrados, a cromatografia gasosa com detector de captura de 
elétrons (GC-ECD) tem sido a técnica mais utilizada para separação e detecção dos isômeros de 
PCBs. Nesse contexto, buscou-se otimizar essa análise avaliando-se a influência dos injetores 
Split/Splitless e PTV-Programmed Temperature Vaporizing e dos gases de arraste N2 e H2 na 
separação e detecção dos PCBs quando utilizado o detector ECD. Sendo assim, utilizou-se um 
GC-ECD 17A, equipado com uma coluna NST-5 30m x 0,25 mm x 0,25µm, para separação 
do mix de PCBs a 8,0 µg L-1. As condições cromatográficas foram: vazão de 1,3 mL min-1, 
temperatura do injetor de 280 ºC (no modo splitless) e isotérmico a 280 ºC no PTV, e detector 
a 320 ºC. Programação de temperatura do forno: 40 ºC (2 min), elevada a 30 ºC min-1 até 190 
ºC (5,0 min), 8,0 ºC min-1 até 220 ºC (5,0 min) e 5,0 ºC min-1 até 250 ºC (5,0 min). No detector 
ECD é comumente utilizado N2 tanto como gás de make-up quanto como gás de arraste, sendo 
que a proporção do gás de make-up no detector é maior quando comparada ao gás de arraste. 
Ao utilizar-se como gás de arraste o H2 e como make-up o N2, observou-se piora na relação 
sinal/ruído. Ambos injetores foram avaliados com diferentes tempos de amostragem (sampling 
time) (1 2, 5 e 10 min). Comparando-se as áreas dos picos, apesar de injeções idênticas do mix, 
verificou-se que o injetor Splitless apresentou melhor resposta. Observou-se nítida diferença 
favorável ao uso do injetor Split/Splitless, e, apesar de diferentes gases poderem ser utilizados 
(desde que mantido o N2 como make-up), o uso de N2 como arraste foi a melhor opção.
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LC-Q-TOF MS AND QUECHERS METHOD FOR PESTICIDE 
MULTIRESIDUE DETERMINATION IN FRUITS

Juliana Scariot Munaretto, Mariela De Souza Viera, Celso Blatt, Manoel Leonardo 
Martins, Martha Bohrer Adaime, Renato Zanella

The monitoring of pesticides in food is very important to assess compliance with maximum 
residue limits (MRLs) established in current legislations [1]. Therefore, it is necessary to 
develop analytical methods more and more sensitive and selective for the quantification of 
pesticide residues. The use of instruments as the LC-Q-TOF MS (Liquid Chromatography 
coupled to Mass Spectrometry with Quadrupole – Time of Flight) shows advantages, because 
it combines high resolution and high mass accuracy [2]. Thus, the goal of this work was to 
develop a method for pesticide multiresidue determination in apple, pear and grape employing 
modified QuEChERS method for sample preparation and LC-Q-TOF MS, in the full scan 
mode. The three matrices were extracted using acetonitrile acidified with 1% of acetic acid 
and for the partition step it was used anhydrous magnesium sulfate (MgSO4) and anhydrous 
sodium acetate. The extract clean-up was performed with MgSO4 and PSA, followed by the 
dilution 1:1 (v/v) in the mobile phase and chromatographic analysis in an LC-Q-TOF MS 
model 6530, from Agilent. The mobile phase was methanol and water/methanol 98:2 (v/v), 
both with addiction of 0.1% of formic acid and 5 mmol L-1 of ammonium formate. The column 
was a Zorbax Eclipse Plus C18 of 100x2.1 mm; 1.8 µm, with electrospray ionization (ESI) in 
the positive mode. It was applied a range of 100 to 1000 m/z and 2 GHz of acquisition rate. 
For the validation procedure, recovery tests were performed with blank samples spiked at 10, 
40 and 100 µg kg-1. Recovery values between 70 and 120% were obtained for 105 pesticides 
with RSD ≤ 19.8% and average mass accuracy of 2.6 ppm. Determination coefficients (r2) ≥ 
0.99 demonstrated good linearity of the analytes in the concentration range between 1 and 
100 µg L-1. In this way it is possible to conclude that the proposed method showed to be 
adequate for the quantification of pesticide residues in apple, pear and grape by LC-Q-TOF 
MS. This detection system indicated great benefit, because the good sensibility allowed the 
multiresidue determination of a wide quantity of analytes in a short time. Linearity obtained in 
this method was adequate to determinate concentrations levels according to MRLs established 
for the studied pesticides. 

[1] Gómez, M.J. et al. Journal of Chromatography A, 2010, 1217, 7038. 
[2] García-Reyes, J. F. et al. Trends in Analytical Chemistry, 2007, 26, 828.

Agradecimentos: Agilent Technologies, CNPq, CAPES, FINEP



Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV | 455

| H455 |
04 de Outubro (5a feira) 

Last Minute Posters

DETERMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS 
AROMÁTICOS EM CAFÉ POR CROMATOGRAFIA GASOSA 

ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASSAS: OTIMIZAÇÃO 
DAS CONDIÇÕES DE EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO

Rafael Pissinatti, Amauri Geraldo de Souza, Roberto Gonçalves Junqueira, Scheilla 
Vitorino Carvalho de Souza 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) compreendem uma classe de 
compostos orgânicos que contém carbono e hidrogênio combinados em dois ou mais anéis 
aromáticos condensados, podendo haver ou não substituição. A presença dos HPAs em 
alimentos representa um perigo potencial para a saúde humana, devido à genotoxicidade e 
carcinogenicidade desses contaminantes. A presença de HPAs no café pode ser atribuída à 
contaminação dos grãos verdes ou à formação durante o processo de secagem e torrefação. 
Nesse contexto, o café se destaca como matriz a ser monitorada, tanto pelo fato de o Brasil 
ser o maior produtor mundial, quanto por se tratar do segundo maior mercado consumidor em 
termos de consumo absoluto. Desta forma, um método para determinação de dezesseis HPAs 
considerados prioritários pela Environment Protection Agency (EPA) em café torrado foi 
otimizado empregando cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM). 
O método utilizou extração líquida pressurizada (ELP) empregando ASE 350® (Dionex) com 
pré-purificação simultânea, seguido de partição líquido-líquido e purificação em coluna de 
sílica. Foi realizado delineamento fatorial 2x2 com 4 repetições do ponto central, totalizando 
12 experimentos (α = 0,05), sendo considerados os seguintes parâmetros: volume de rinse da 
ELP (volume de solvente utilizado para lavagem da cela de extração), tempo de purga da ELP 
(tempo de utilização de nitrogênio para secagem da cela de extração) e volume de hexano 
utilizado na partição líquido-líquido. O procedimento foi repetido para confirmação dos 
resultados. O volume de rinse da ELP e o volume de hexano da etapa de partição influenciaram 
significativamente (p< 0,05) a recuperação dos analitos de maior massa molecular, enquanto 
os tempos de purga avaliados não afetaram a detecção de nenhum dos analitos estudados 
(p>0,05). As condições otimizadas foram 100 mL de volume de rinse, 50 s de tempo de purga 
e 50 mL de volume de hexano na partição, o que possibilitou um aumento da recuperação para 
valores próximos a 80 % para os HPAs de maior massa molecular. 
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OBTENÇÃO DE BIO-ÓLEOS POR PIRÓLISE DE RESÍDUOS DE 
INDÚSTRIA DE CELULOSE E SUA CARACTERIZAÇÃO POR 

CROMATOGRAFIA GASOSA BIDIMENSIONAL ABRANGENTE 
COM DETECTOR DE ESPECTROMETRIA DE MASSAS POR 

TEMPO DE VOO

Cláudia Alcaraz Zini, Candice Schmitt Faccini, Isadora Dalla Vecchia, Elina B. 
Caramão 

A indústria de celulose e papel no Brasil progrediu muito nas últimas décadas no que tange 
ao gerenciamento ambientalmente correto de seus resíduos. Entretanto, vários destes resíduos 
poderiam ser destinados para fins mais nobres, abrindo perspectivas para um gerenciamento 
ambiental ainda melhor e, eventualmente, economicamente vantajoso. Neste trabalho, a 
serragem, o resíduo do digestor e o lodo da estação de tratamento de efluentes, gerados no 
decorrer do processo de obtenção de celulose, foram submetidos à pirólise rápida a fim de 
avaliar o potencial destes para a produção de bio-óleos. A cromatografia gasosa bidimensional 
abrangente com detector de espectrometria de massa por tempo de voo (GC×GC/TOFMS) foi 
utilizada para análise qualitativa dos bio-óleos obtidos. Uma atenção especial foi dada para 
um estudo detalhado da composição dos bio-óleos e para as vantagens proporcionadas por esta 
técnica analítica. A pirólise é um processo de degradação térmica que gera produtos sólido, 
líquido e gasoso, na ausência de oxigênio. Alguns parâmetros foram testados para otimizar 
o processo de pirólise, como a massa de resíduo (3, 5 e 7 g) e a temperatura final de pirólise 
(350, 450 e 550 ºC), enquanto a taxa de aquecimento (100ºC/min) e o fluxo de nitrogênio (1 
mL/min) foram mantidos constantes. A melhor condição foi obtida com 7 g de biomassa e 
temperatura de 550 ºC. No bio-óleo do lodo, que foi o mais complexo entre os três bio-óleos, 
aproximadamente 530 compostos foram tentativamente identificados e classificados como 
hidrocarbonetos, fenóis, álcoois, ácidos carboxílicos, ésteres, aldeidos, cetonas e compostos 
nitrogenados e sulfurados. O uso de deconvolução espectral e de gráficos de dispersão foram 
importantes ferramentas na caracterização destes bio-óleos. Os bio-óleos da serragem e resíduo 
do digestor também resultaram em uma mistura complexa de compostos, porém diferente do 
bio-óleo de lodo. De maneira geral, produtos de grande importância industrial como fenóis, 
cetonas, aldeídos e compostos nitrogenados foram identificados nestes bio-óleos, indicando o 
seu uso potencial como fontes destas matérias-primas.
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CARACTERIZAÇÃO DO BIO-ÓLEO PROVENIENTE DA 
PIRÓLISE RÁPIDA SEMENTE DE MANGABA

Lisiane dos Santos Freitas, Juciara Santos Nascimento, Géssica Matias Gomes, Roberta 
Meneses Santos, Bruna Voli, Elina Bastos Caramão

A Biomassa é um recurso renovável derivado de material orgânico produzido por atividades 
humanas ou recursos naturais. O resíduo sólido da indústria de alimentos tem recebido 
considerada atenção no mundo devido a alta quantidade, baixo poder de degradação e mistura 
complexa de compostos orgânicos. O processamento da mangaba através da industrialização 
do suco da fruta é de grande importância para a região nordeste do Brasil. Tradicionalmente 
os resíduos são compostos basicamente de sementes que são destinados a ração animal ou 
disposição no solo. A semente rica em óleo é descartada sem nenhum controle e qualquer 
beneficiamento a fins de reaproveitamento. A produção de bio-óleo proveniente desta 
biomassa agroindustrial é um meio para reaproveitamento do resíduo como matéria prima para 
um produto com alto valor agregado na indústria química. A pirólise controlada exige uma 
atmosfera inerte com fluxo de nitrogênio, temperatura e tempo controlado. Estes parâmetros 
influenciam no rendimento e na distribuição dos compostos presentes no bio-óleo. Por isso 
o trabalho teve como objetivo a investigação da pirólise rápida de resíduo agroindustrial de 
semente de mangaba. A temperatura de pirólise da amostra foi estabelecida através da análise 
termogravimétrica (TGA) e a pirólise realizada em reator em de leito fixo. Os compostos 
majoritários identificados no estudo foram os compostos fenólicos como fenol e metoxi-
fenois, porém também foram encontrados ácidos carboxílicos, alcoóis, cetonas e ésteres. 
Devido a grande quantidade de compostos fenólicos a amostra foi analisada em cromatografia 
gasosa acoplada com espectrometria de massas antes e após a derivatização com BSTFA para 
confirmar os compostos encontrados. 
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CARACTERIZAÇÃO DO BIO-ÓLEO DE SERRAGEM DE 
EUCALIPTO UTILIZANDO CROMATOGRAFIA GASOSA 

BIDIMENSIONAL ABRANGENTE COM DETECTOR 
ESPECTROMÉTRICO DE MASSAS POR TEMPO DE VOO

Claudia Alcaraz Zini, Isadora Dalla Vecchia, Candice Faccini, Desyree Ribeiro, Elina 
Bastos Caramão 

A bi omassa lignoc e lulós ica é  um mat e r ial comple me nt ar  pr omissor  r e lat iva me nt e  ao pe t r ól e o, 
no que  diz  r e spe it o à  pr oduç ã o de  pr odut os de  maior  va lor  agr e ga do e  t ambé m de  combus t í ve is, 
at r avé s de  pr oce ssos de  de gr adaç ã o t é r mica. O  uso de  r e sí duos agr í colas e  indust r iais par a e st e  
fim é de extremo interesse, visto que esta pode ser uma opção ambientalmente amigável e 
financeiramente adequada. A pirólise é uma opção para a transformação de resíduos industriais 
e pode ser definida como a decomposição térmica de qualquer material orgânico em ausência 
parcial ou total de um agente oxidante. O processo pirolítico produz gás, líquido (bio-óleo) 
e sólido, sendo a fração líquida de aspecto escuro e alto conteúdo de compostos oxigenados. 
Neste trabalho, serragem de eucalipto foi pirolisada em um reator de escala laboratorial e 
a fração orgânica foi separada através de extração líquido-líquido. As condições de pirólise 
foram otimizadas a partir dos seguintes parâmetros: massa de serragem (5, 7 e 9 g), temperatura 
final (400, 550 and 700 °C), enquanto a taxa de aquecimento (100 °C/min) e o fluxo de 
nitrogênio (1 mL/min) foram mantidos constantes. As melhores condições experimentais 
foram escolhidas com base no melhor rendimento de bio-óleo obtido (50 %): 7 g de biomassa 
e temperatura final de pirólise de 550 °C. O bio-óleo foi analisado por cromatografia gasosa 
bi dime nsional abr ange nt e  com de t e cç ã o e spe ct r omé t r ica de  massas por  t e mpo de  voo. O s 
compostos majoritários do bio-óleo foram fenóis, aldeídos, éteres e cetonas, indicando que 
e st e  pr odut o t e m pot e ncial par a ge r aç ã o de  pr odut os quí micos de  maior  va lor  agr e ga do, de pois 
de submetido a uma etapa posterior de melhoramento (“upgrade”). 
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CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE SCHINUS 
TEREBINTHIFOLIUS POR CROMATOGRAFIA GASOSA 

BIDIMENSIONAL ABRANGENTE E ESPECTROMETRIA DE 
MASSAS POR TEMPO DE VOO

Ângela Pawlowski, Maria Elisabete Machado, Elina Bastos Caramão, Geraldo Luiz 
Gonçalves Soares, Cláudia Alcaraz Zini

Conhecida popularmente como aroeira-vermelha, Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae) é 
uma espécie reconhecida por diferentes atividades biológicas tais como atividade antifúngica, 
antibactericida e fitotóxica. Ela é produtora de óleos essenciais, que são misturas complexas 
de substâncias voláteis, lipofílicas, geralmente incolores ou ligeiramente amareladas, sendo 
compostos, em sua maioria, por mono- e sesquiterpenos. A cromatografia gasosa bidimensional 
abrangente acoplada à espectrometria de massas por tempo de voo (GC×GC/TOFMS) tem se 
mostrado uma poderosa ferramenta analítica na análise de matrizes complexas devido a sua 
superior resolução. Desse modo, o objetivo do presente trabalho foi identificar os compostos 
presentes no óleo essencial de Schinus terebinthifolius por GC×GC/TOFMS. O óleo essencial 
foi obtido através da hidrodestilação das folhas da planta em aparelho do tipo Clevenger, 
durante 3 horas. As amostras foram analisadas por GC×GC/TOFMS, utilizando-se o injetor 
no modo de divisão de fluxo (1:20). As colunas cromatográficas empregadas foram DB5-MS 
de 60 m x 0,25 mm x 0,25 μm na primeira dimensão (1D) e DB-17ms 2m x 0,18 x 0,18 μm na 
segunda dimensão (2D). A temperatura do forno foi mantida a 50°C durante 5 min e submetida 
a uma taxa de aquecimento de 4 ° C / min até 280°C (10 min). A temperatura da segunda coluna 
foi mantida a 10°C acima da temperatura da primeira. O período de modulação foi de 7 s. Um 
número maior de compostos (120), foi tentativamente identificado por GC×GC/TOFMS, o 
que evidenciou a maior capacidade de pico e seletividade desta técnica para a análise deste 
óleo essencial. Co-eluições na 1D cromatográfica puderam ser resolvidas na 2D, como por 
exemplo a separação e identificação tentativa do β-felandreno e do limoneno A investigação da 
composição deste óleo essencial mostra o potencial da GC×GC/TOFMS para análise de óleos 
essenciais que apresentam complexidade moderada por 1D-GC/MS, visto que compostos 
que não foram anteriormente separados e identificados pela técnica monodimensional podem 
auxiliar a esclarecer quais componentes poderiam ser relevantes para a atividade biológica 
destes óleos. 

Agradecimentos: Os autores agradecem a FAPERGS, CNPq e CAPES pelo suporte financeiro 
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO POR 
HPLC-MS/MS PARA ANÁLISE DOS ENANTIÔMEROS DO 
QUIMIOTERÁPICO IFOSFAMIDA EM PLASMA HUMANO

Otávio Pelegrino Rocha, Jurandyr Moreira de Andrade, Francine Attié de Castro, Maria 
Paula Marques, Vera Lucia Lanchote

A ifosfamida, quimioterápico utilizado em esquema tríplice no tratamento do câncer de colo do 
útero, contém um átomo de fósforo quiral e está disponível na clínica como mistura racêmica. 
O presente estudo teve por objetivo desenvolver e validar um método por LC-MS/MS para 
analisar os enantiômeros da ifosfamida em plasma humano, auxiliando futuros estudos de 
farmacocinética em pacientes com câncer. Alíquotas de 25 μL de plasma humano foram 
enriquecidas com 25 mL do padrão interno antipirina (100 ηg/ml) e extraídas com 5 mL de 
clorofórmio. Os enantiômeros da ifosfamida foram eluídos e separados em coluna Chiracel® 
OD-R utilizando como fase móvel mistura de água:acetonitrila (80:20 v/v) adicionada de 
0,2 % de ácido fórmico. Os enantiômeros foram eluídos na sequência (+)-(R)- e (-)-(S)-
ifosfamida, com tempos de retenção respectivamente de 13,5 e 14,4 min. A fonte de ionização 
por eletronebulização foi ajustada para operar no modo íon positivo, com a monitorização 
das m/z 261>92 para a ifosfamida e m/z 189>104 para a antipirina. A farmacocinética dos 
enantiômeros da ifosfamida foi avaliada com o auxílio do programa WinNonlin® em duas 
pacientes tratadas com infusão de 12 h de ifosfamida racêmica na dose de 2,5 g/m2. O efeito 
matriz foi considerado ausente. A recuperação foi superior a 75 % para ambos os enantiômeros. 
O limite de quantificação foi de 1 μg de cada enantiômero/mL de plasma e a linearidade entre 1 
e 100 μg de cada enantiômero da ifosfamida/mL de plasma. Os estudos de precisão e exatidão 
mostraram coeficientes de variação e % de inexatidão menores que 10 %. Os enantiômeros 
da ifosfamida mostraram-se estáveis após 3 ciclos de congelamento/descongelamento, à 25 
oC durante 5 h e pós-processamento a 12 oC durante 12 h. O método permitiu a análise das 
amostras de plasma das 2 pacientes investigadas até 22 h após a administração do fármaco 
racêmico, com obtenção de concentrações entre 1,5-70 μg de cada enantiômero/mL de plasma. 
O baixo volume de plasma (25 μL) e os parâmetros de validação permitem a aplicação do 
método em estudos de enantiosseletividade na farmacocinética em pacientes que utilizam a 
ifosfamida durante o tratamento quimioterápico. 

Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
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ANÁLISE DA OXCARBAZEPINA E DOS ENANTIÔMEROS DO 
10-HIDROXICARBAZEPINA EM PLASMA POR LC MS/MS: 

APLICAÇÃO EM ESTUDO DE FARMACOCINÉTICA

Natalícia de Jesus Antunes, Lauro Wichert Ana, Eduardo Barbosa Coelho, Oscar Della 
Pasqua, Veriano Alexandre Junior, Osvaldo Massaiti Takayanagui, Eduardo Tozatto, 

Vera Lucia Lanchote

A oxcarbazepina é um antiepiléptico de segunda geração indicado como terapia adjuvante 
ou monoterapia no tratamento de crises epilépticas parciais ou crises tônico-clônicas 
generalizadas em adultos e crianças. Ela sofre rápida redução pré-sistêmica com formação do 
metabólito ativo 10,11-dihidro-10-hidroxi-carbazepina (MHD), o qual possui um centro quiral 
na posição 10, tendo como enantiômeros o (S)-(+)- e o R-(-)-MHD com efeitos antiepilépticos 
similares. O estudo apresenta o desenvolvimento e a validação de um método de análise 
sequencial da oxcarbazepina e dos enantiômeros do MHD em plasma utilizando LC-MS/
MS. Alíquotas de 100 μL de plasma foram extraídas com a mistura éter tert-butil metílico: 
diclorometano (2:1). A separação da oxcarbazepina e dos enantiômeros do metabólito MHD 
foi obtida na coluna de fase quiral Chiralcel® OD-H, empregando a fase móvel constituída por 
mistura de hexano:etanol:isopropanol (80:15:5, v/v/v) na vazão de 1,3 mL/min, com tempo 
de corrida de aproximadamente 12 min. O limite de quantificação obtido foi de 12,5 ng de 
oxcarbazepina e 31,25 ng de cada enantiômero do MHD/mL de plasma. Foi demonstrada 
ausência de racemização e efeito matriz praticamente ausente. O método foi aplicado no estudo 
da disposição cinética da oxcarbazepina e dos enantiômero do MHD no estado de equilíbrio 
após administração de 300 mg/12h de oxcarbazepina por via oral em um voluntário sadio. A 
concentração plasmática máxima da oxcarbazepina foi de 1,2 µg/mL em 0,75 h. A disposição 
cinética do MHD é enantiosseletiva com observação de maior proporção para o enantiômero 
S-(+)-MHD em relação ao R-(-)-MHD, com razão AUC0-12

S-(+)/R-(-) de 5,44.
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ANÁLISE ENANTIOSSELETIVA DO ETODOLACO EM PLASMA 
EMPREGANDO LC-MS/MS: APLICAÇÃO EM ESTUDO DE 
FARMACOCINÉTICA DE DOSE ÚNICA EM VOLUNTÁRIO 

SADIO

MIRANDA SILVA, C., ROCHA, A., TOZATTO, E., SILVA, L.M., DONADI, E.A., 
LANCHOTE, V.L.

O etodolaco é um antiinflamatório não esteroidal, apresenta inibição preferencial da 
ciclooxigenase-2 (COX-2) e é amplamente utilizado no tratamento da dor aguda e crônica. É 
um fármaco quiral disponível na clínica como a mistura racêmica dos seus enantiômeros (S)-
(+)-Etodolaco (S-ETO) e (R)-(-)-Etodolaco (R-ETO). Dados in vitro e in vivo demonstram que 
o S-ETO é o maior responsável pela atividade inibidora das COXs. O presente estudo relata o 
desenvolvimento e a validação de um micrométodo de análise dos enantiômeros do etodolaco 
em plasma empregando LC-MS/MS e com aplicação em estudo clínico de farmacocinética de 
dose única. Alíquotas de 25 µL de plasma enriquecidas com padrão interno (PI - ibuprofeno 10 
µg/mL) foram extraídas com mistura de hexano-acetato de etila (95:5% v/v) em meio ácido. 
Os enantiômeros do etodolaco foram resolvidos na coluna Chiralcel OD-H utilizando como 
fase móvel a mistura de hexano-etanol-ácido acético (80:20:0,1% v/v/v). O eluente da coluna 
cromatográfica foi adicionado de acetato de amônio 5mM e analisado no espectrômetro de 
massas triplo quadrupolo, com interface de eletronebulização, operando no modo negativo, 
monitorando as transições de 286>242 para o etodolaco e 205>161 para o PI. O método se 
mostrou linear nas concentrações de 3,2 ng-10 µg/mL de plasma para cada enantiômero, com 
recuperação maior que 90%, independente da concentração. Os coeficientes de variação e 
os erros relativos foram menores que 15%. O método mostrou sensibilidade e linearidade 
para quantificar ambos os enantiômeros do etodolaco nas amostras de plasma obtidas até 36 
h após a administração de dose única de 300 mg de etodolaco racêmico a um voluntário 
sadio. Foram observados os seguintes parâmetros farmacocinéticos, respectivamente, para os 
enatiômeros S-ETO e R-ETO: Cmax 2,83 vs 11,55 µg/mL, tmax 1,25 vs 1,5 h, AUCo-∞ 5,93 
vs 106,22 µg.h/mL, Cl/f 50,59 vs 2,80 L/h, Vd/f 119,88 vs 22,39 L, t1/2β 8,21 vs 10,40 h. Os 
resultados permitem inferir a ocorrência do acúmulo plasmático do R-ETO, o qual apresenta 
menor atividade farmacológica. 
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PETROLEÔMICA POR ESPECTROMETRIA DE MASSAS 
COM ANALISADOR POR TEMPO DE VÔO DE ALTÍSSIMA 

RESOLUÇÃO

Clécio F. Klitzke, Yuri E. Corilo, Kevin Siek, Joe Binkley, Jeffrey Patrick, Marcos N. 
Eberlin

Neste estudo avaliamos a potencialidade do uso da espectrometria de massas por tempo-
de-vôo (TOF MS) com analisador de altíssima resolução (UHRT) com 100.000@400 m/z 
nos estudos de petroleômica. Foi testado o desempenho deste novo analisador TOF do tipo 
multi-reflectron e os resultados comparados com análises realizadas por espectrometria 
de massas de ressonância ciclotrônica de íons com transformada de Fourier (FT-ICR MS) 
em distintas resoluções (100.000, 200.000 e 400.000@400 m/z). Os espectros de massas 
obtidos foram processados em um programa específico para análise petroleômica (PetroMS) 
desenvolvido no Laboratório ThoMSon de Espectrometria de Massas. Os resultados mostram 
que as análises por UHRT MS com 100.000@400 m/z são equivalentes ao FT-ICR MS 
em 200.000@400 m/z. UHRT MS com 100.000@400 m/z caracteriza adequadamente as 
amostras de petróleo e apresenta resolução suficiente para resolver corretamente a maioria das 
interferências isobáricas e apresenta altíssima exatidão de massa possibilitanto a atribuição 
correta de fórmulas moleculares. Os resultados obtidos pela ionização por electrospray (ESI) 
permitiram diferenciar classes de heteroátomos e sua abundância relativa nas amostras. Bem 
como a construção de diagramas de número de carbono versus equivalentes de duplas ligações 
(DBE) que medem o nível de aromatização e ciclização das diferentes classes de compostos 
encontradas nas amostras de petróleo. Estes resultados mostram que UHRT MS permite a 
análise petroleômica de maneira rápida, precisa e econômica tanto para cortes de destilação 
quanto para amostras de petróleo, sendo um substitito nas análises de rotina ao FT-ICR MS.
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ANALYTICAL METHOD FOR DETERMINATION OF 
LEVAMISOLE IN COCAINE

Elias Paulo Tessaro, Deleon Nascimento Correa, Nicolas V. Schwab, Marcos F. Franco, 
Eduardo M. Schmidt, Jorge J. Zacca, Silvia O. S. Cazenave, José Luiz Costa, Marcos Nogueira 
Eberlin

Adulterants and contaminants are commonly found in illicit street drugs; cocaine is one of the 
most widespread used illicit street drugs world-wide. They are used primarily to increase the 
product weight, resulting in higher profit. Some adulterants are added in attempts to enhance or 
mimic the effects of cocaine, or in some cases, reduce the harmful side effects associated with 
cocaine use. Levamisole is a widely used veterinary antihelmintic agent, human antineoplastic 
agent and has increasingly been discovered in street cocaine as an adulterant and there are 
three hypotheses for the Levamisole addition on cocaine: is it a low-cost crystalline powder, 
suggesting the drug appear more pure; theory that it potentiates the effects of cocaine resulting 
in increased nicotinic and dopaminergic effects in the central nervous system; within the body, 
becomes aminorex, whose effect is similar to those of cocaine and amphetamines with respect 
to their stimulant effects to that caused by amphetamines. However, if the drug is administered 
daily or in large amounts, can cause side effects such as reducing the body’s defense and the 
obstruction of blood vessels followed by the appearance of black spots (vasculitis) in the skin, 
especially on the face, arms and leg, which can lead to necrosis and amputation. 

For extraction of the samples was used acetontrila: water (1:1). A method for identification and 
quantification of levamisole in seized cocaine by liquid chromatography coupled to electrospray 
mass spectrometry (LC/ESI-MS/MS). Levamisole was determined and unambiguously 
confirmed by tandem mass spectrometry, on the basis of two product ions. The method was 
in-house validated, evaluating trueness, repeatability, within-laboratory reproducibility, 
ruggedness, specificity, and the limit of quantification (LOQ). Two transitions were monitored 
for levamisole: 205.10 → 91.20 (quantification) and 205.10 → 178.10 (qualification). The 
method developed showed a detection limit of 2.5 ppb and quantification limit of 7.5 ppb. 
The curve showed linearity of quantification of 2.5 to 250ppb with a coefficient of linear 
correlation (r) 0.9979, all spiked samples showed recoveries from 92.8 to 119.5%.
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EFEITO DE MATRIZ NA DETERMINAÇÃO DE 
CONTAMINANTES EMERGENTES EM ÁGUA DE 
ABASTECIMENTO PÚBLICO POR LC-ESI-MS/MS

Cristiane Vidal, Iolana Campestrini, Genikelly C. Machado, Fernanda V. Almeida, 
Fernando F. Sodré, Maria C. Canela, Marco T. Grassi, Wilson F. Jardim

 Este trabalho apresenta resultados sobre o efeito de matriz na determinação de estrógenos 
naturais (estrona, 17-β-estradiol, estriol, progesterona, testosterona), estrógenos sintéticos 
(17-α-etinilestradiol, dietilestilbestrol, levonorgestrel, mestranol) e xenoestrogênicos 
(fenolftaleína, bisfenol A, n-nonilfenol, n-octilfenol, triclosan, atrazina e cafeína) em águas 
de abastecimento de Campinas/SP e Curitiba/PR. Como consequência do aporte de esgotos, 
estes compostos podem ocorrer em níveis traço em mananciais que abastecem as estações 
de tratamento de água. Por não serem removidos pelos métodos tradicionais de tratamento, 
estes contaminantes podem persistir na água de consumo humano. Exceto atrazina, estes 
analitos não são legislados e não se sabe seus efeitos nocivos. As amostras foram submetidas 
à extração em fase sólida, os eluatos levados à secura e ressuspendidos em solução padrão 
175 µg L-1 (i.e. fortificação pós-extração). A métrica utilizada foi a comparação das áreas dos 
picos dos analitos no eluato pós-fortificado com as respectivas áreas dos picos em solvente 
puro, e o resultado do efeito de matriz foi expresso em porcentagem de supressão de sinal. 
Para estrógenos naturais, o efeito variou de -13% (estrona) a -70% (progesterona) e para os 
estrógenos sintéticos a faixa foi de -26% a -90% (dietilestilbestrol, PR e SP respectivamente). 
Para os compostos xenoestrogênicos, os menores efeitos foram para os alquilfenóis, bisfenol 
A e triclosan (-19% a -48%) e maiores para a cafeína (-76%), cujo efeito foi avaliado com 
padrão isotópico.  Para redução de efeito de matriz foram estudadas diferentes condições 
de clean-up, utilizando água purificada, ácido fórmico 0,1% e solução 5% de metanol em 
água. Também foram estudados volumes variáveis de ressuspensão do eluato, visando avaliar 
a diluição de interferentes frente à concentração inicial dos analitos. Os clean-up propostos 
não foram eficientes para evitar a supressão de sinal, entretanto, as diluições aumentaram o 
sinal analítico. Para o menor volume de ressuspensão (400 µL), substâncias como cafeína, 
progesterona e testosterona apresentaram efeito de matriz em torno de -70%, enquanto que 
para um volume de 1600 µL (diluição 1:4 dos interferentes), o efeito de matriz foi reduzido 
para aproximadamente -15%, resultado considerado satisfatório. 
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ALTERNATIVE STRATEGIES FOR COLD-FIBER 
OPERATION ON DYNAMIC HEADSPACE SOLID PHASE 

MICROEXTRACTION

Bruna R.Toledo, Leandro W. Hantao, Soraia C. G. N. Braga, Fabio Augusto

The refrigeration of the fiber coating during headspace SPME has been pointed as one of the 
more effective ways to improve the extraction effciency, since it allows to simultaneously 
operated under optimum conditions for removal of the analyte from the sample to the HS (by 
increasing the temperature) and for collection of the analyte from the headspace to the fiber 
(by decreasing the fiber temperature). This demands specially-made SPME fibers, internally 
cooled with cryogenic fluids. Here we present strategies allowing the cooling of conventional, 
non-modified commercial SPME fibers during their use as sorptive devices for isolation 
of analytes from varied samples using dynamic headspace sampling (DHS). The principal 
parameters for the operation of this device - the extraction time and the flow of purging gas 
- were studied using aqueous test solutions of volatile and semi-volatile analytes. Compared 
to conventional a substantial reduction in the extraction time with linearity, accuracy and 
precision comparable to the conventional approach. Also, it is possible simultaneously heat up 
the sample (increasing the both the speed and efficiency of mass transfer of volatile and semi-
volatile analytes to the stripping gas) and refrigerate the fiber (which increases the HS/ fiber 
partition or adsorption constants, further improving the extraction efficiencies). For complex 
matrixes such as Eucalyptus leaves or cocoa, the extraction efficiency of volatiles using this 
strategy was several times higher than that of conventional HS-SPME, with reduced sample 
manipulation time.
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DETERMINATION OF BOAR TAINT COMPOUNDS ON PORK 
FAT USING HS-SPME COMBINED TO GC×GC-QMS

Soraia Cristina Gonzaga Neves Braga, Leandro Wang Hantao, Stanislau Bogusz Jr, 
Fabio Augusto 

One of the main problems related to pork meat quality is the off-flavor known as boar taint: 
an offensive odor present especially on meat from non-castrated male pigs. The compounds 
responsible are skatole and androstenone. Since these compounds are lipophilic, they 
accumulate on adipose tissues. Their determination on pork fat is an important tool both 
for quality control; however, it is also a formidable analytical problem. Although the levels 
present are not low (µg g-1), their affinity with the fatty matrix renders their isolation difficult. 
In this paper we describe a method combining Headspace Solid Phase Microextraction (HS-
SPME) and Comprehensive Bidimensional Gas Chromatography with Fast Quadrupole Mass 
Spectrometric Detection (GC×GC-qMS) to detect and quantify these compounds on pig fat. 
The GC×GC-qMS system was based on a Shimadzu QP2010+ GC-MS with a lab-made 
modulator. For extractions a SPME fiber coated with 50+30 µm DVB/Carboxen/PDMS was 
used tested. The general procedure consisted on transfer 150 mg of finely ground pork fat to 
a 5 mL septum-sealed glass vial with 500 µL 5 Mol L-1 aqueous KOH. The suspension was 
stirred for 15 min at 80 °C to hydrolyze the lipids and improve fiber / sample distribution 
coefficients. Then, 500 µL of aqueous HCl was added to neutralize the excess base and a 
SPME fiber exposed to the headspace of the solution for 30 min. After extraction the fiber was 
exposed to the injector of the GC×GC-qMS operating on multi-SIM mode (m/z = 130, 131, 
77 and 104 up to 9.0 min run for skatole and then m/z = 272 e 239 for androstenone). The 
sample preparation variables here addopted were previously optmized according to a Doehlert 
matrix arrangement. The method was validated by determination of the relevant parameters: 
linearity, repeatibility, detection and quantitation limits. For skatole, the method was found to 
be linear from 0.05 to 0.35 µg g-1 and for androstenone, 2.2 to 7.7 µg g-1. Detection limits were, 
respectively, 0.02 and 0.7 µg g-1 and the quantitation limits, 0.07 and 2.2 µg g-1.
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EVALUATION OF DIFFERENT EXTRACTION METHODS OF 
BRAZILIAN GINSENG ROOTS

Marili Villa Nova Rodrigues, Adriana Silva Santos de Oliveira, Marcelo Anselmo Oseas 
da Silva, Rodney Alexandre Ferreira Rodrigues, Marco Aurélio Arruda Zezzi

Hebanthe eriantha (Poir.) Pedersen (Amaranthaceae), which is known as “Brazilian ginseng” 
because of the similar morphology between its roots and Asian ginseng (Panax ginseng - 
Araliaceae), is widely used in folk medicine as an aphrodisiac and antidiabetic tonic. The 
anti-tumor activity, attributed to the pfaffic acid present in roots of H. eriantha, is responsible 
for the great interest in the commercialization of this species. The pfaffic acid (PFA) present 
in the roots of H. eriantha is mainly conjugated with sugars (pfaffosides) and can be used as 
an active marker of H. eriantha, which helps to differentiate this species from others marketed 
as Brazilian ginseng. In this work the microwave-assisted extraction was compared to the 
conventional extraction methods (reflux and turbo extraction) in terms of the extraction time, 
yield in pfaffic acid, and the nature of saponins extracted from Brazilian ginseng (Hebanthe 
eriantha). For comparison of the three techniques, all extraction parameters (solvent, sample 
to solvent ratio, temperature) were kept the same; the microwave extractor was operated at 
optimized conditions (400 W under closed vials). The performance of methods for extraction 
of saponins was determined by quantifying pfaffic acid (LC-DAD) after acid hydrolysis of the 
extract. Pfaffic acid content were determined chromatographically and the results indicated 
that the MAE was more precise and efficient (PFA 2.36% m/m; CV 1.6%; n=7) than reflux 
(PFA 2.27 % m/m; CV 5.7%; n=7) and turbo extraction methods (PFA 1.36% m/m; CV 2.5%; 
n=7), in addition it dramatically reduced the extraction time from 4.0 h to a 20 min suggesting 
that it can be an alternative technique to the time-consuming conventional reflux method and 
gives greater precision to the method.
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CROMATOGRAFIA GASOSA DE ALTA TEMPERATURA (CG-AT) 
APLICADA À ANÁLISE DAS LACTONAS MACROCÍCLICAS, 

AVERMECTINAS E MOXIDECTINA

Fábio Junior Moreira Novaes, Francisco Radler de Aquino Neto

 A volatilidade inerente baixa de diversos compostos de origem natural ou semi-sintética 
tais como as Lactonas Macrocíclicas (LM), Avermectinas e Moxidectina, tem dificultado a 
aplicação da Cromatografia Gasosa para sua análise. Essa limitação foi superada pelo uso 
da Cromatografia Gasosa de Alta Temperatura (CG-AT) após transformação em derivados 
de silila e subseqüente introdução no sistema por injeção na coluna a frio.  As LM são 
antiparasitários de polaridade e massa molecular elevada (639 a 914 Da). Extremamente 
lipofílicos cujos coeficientes de partição (Koctanol/água) variam de 3,2 a 6,0. Lipofilicidade 
essa que em concentrações reduzidas (0,2 – 0,5 µg/Kg) garante a eficiência alta no combate 
aos parasitas de ação interna e externa no gado brasileiro.  A silanização das LMs aumentou 
a volatilidade desses, as quais foram quase mil vezes mais sensíveis do que em relação à 
forma livre no sistema da CGAT-EM, cuja fragmentografia confirmou a viabilidade de análises 
desses analitos considerados fora do escopo da CG.  O injetor na coluna a frio possui uma 
entrada para a agulha da seringa que assegura a deposição direta da amostra líquida no interior 
do capilar (Lacuna de Retenção ou coluna capilar). Essa técnica é perfeitamente aplicável para 
todos os tipos de amostras, mas essencial para determinação de analitos termolábeis e de ponto 
de ebulição elevado.  A CG-AT é a extensão natural do desenvolvimento da CG em função 
da estabilidade térmica das colunas capilares denominadas de “alta temperatura” (≥ 350 °C). 
Suas inércia e estabilidade térmica alta resultam em sangramento baixo e consequente melhor 
detectabilidade, tendo seu foco em compostos considerados fora do escopo para análises por 
CG, por possuírem pressão de vapor desprezível, daí serem analisados no nicho molecular da 
CLAE. Entre outras aplicações, o método está sendo avaliado para aplicação no controle de 
qualidade de medicamentos veterinários e na determinação desses como resíduos em fígado 
bovino visando o controle da qualidade de alimentos. 
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CROMATOGRAFIA GASOSA BIDIMENSIONAL ABRANGENTE 
ACOPLADA À ESPECTROMETRIA DE MASSAS POR TEMPO 
DE VOO (CG×CG-EMTDV): UMA PODEROSA FERRAMENTA 

NA INVESTIGAÇÃO GEOQUÍMICA DE BIOMARCADORES EM 
AMOSTRAS PETROQUÍMICAS

Alessandro Casilli, Angélica Perinni Kiepper, Débora A. Azevedo, Francisco R. Aquino 
Neto

Biomarcadores são constituintes do petróleo que sofreram pouca ou nenhuma alteração em 
relação às estruturas das substâncias orgânicas que lhe deram origem. A cromatografia gasosa 
com detecção por ionização em chama (CG-DIC) ou espectrometria de massas (CG-EM, CG-
EM/EM) são as técnicas mais comuns adotadas para a identificação destes compostos, porém 
a complexidade da matriz torna esta tarefa um desafio, principalmente devido às coeluições 
observadas e à similaridade estrutural dos componentes. A cromatografia gasosa bidimensional 
abrangente hifenada à espectrometria de massas por tempo de voo é a abordagem ideal para 
superar tanto os desafios relacionados às coeluições que ocorrem no CG-EM, quanto à 
falta dos espectros de massas das análises por CG-EM/EM. Neste trabalho, biomarcadores 
de petróleo foram caracterizadas através do uso da CG×CG-EMTdV. As amostras de óleo 
foram fracionadas em hidrocarbonetos saturados, aromáticos e compostos polares através de 
cromatografia líquida. As frações de hidrocarbonetos saturados e aromáticos foram analisadas 
por CG×CG-EMTdV (Pegasus4D, Leco). O alto poder de resolução da CG×CG-EMTdV 
permitiu a separação de diversos componentes, além da obtenção dos espectros de massas 
gerados pelo EMTdV, que suportam a sua identificação. Informações adicionais foram obtidas 
utilizando a separação por grupos estruturais bem ordenados no plano bidimensional, assim 
como um algoritmo específico para a separação de espectros de picos coeluídos (deconvolução 
espectral). Nas frações de hidrocarbonetos saturados, além dos biomarcadores usuais, foram 
identificadas os 3β e 2α-metil-hopanos, 8,14-seco-hopanos e isômeros de onocerano. Na fração 
de hidrocarbonetos aromáticos foram identificados, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, 
esteroides monoaromáticos, triaromáticos e metil-triaromáticos, benzohopanos e compostos 
sulfurados. Poucos trabalhos têm relatado a utilização de compostos aromáticos em estudos de 
prospecção geoquímica de petróleo, devido às dificuldades na sua identificação inequívoca. A 
CGxCG-EMTdV poderá auxiliar na caracterização adequada dos biomarcadores do petróleo 
disponibilizando uma informação essencial para um melhor entendimento dos Sistemas 
Petrolíferos e sua relevância na exploração de petróleo. 
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CHARACTERIZATION OF FIVE NEW LEUCINOSTATINS 
PRODUCED BY PAECILOMYCES LILACINUS BY LC-MS/MS

Ana Flávia Canovas Martinez, Itamar Soares de Mello, Luiz Alberto Beraldo de Moraes

Leucinostatins are characterized by a linear sequence of 9 α-amino acid residues including the 
unusual amino-acids cis-4-methyl-L-proline (MePro), L-threo-P-hydroxyleucine (Hy- Leu), 
and α-aminoisobutyric acid (Aib), as well as the fatty acyl moieties from 7 carbon atoms 
at the N terminus. Substitutions in the structure of leucinostatin occur in specific positions, 
R1, R2, R3, or R4, which allows for the accomplishment of experiments by tandem mass 
spectrometry, like precursor ions to find out about more structures owning to these alterations. 
These experiments are high selective and sensitive, thus enabling identification of compounds 
present at low concentration in the extract. This study aimed to develop and evaluate a method 
based on integrated product and precursor ion scans coupled with liquid chromatography (LC-
ESI-MS/MS) for identification and characterization of a range of leucinostatins produced by 
Paecilomyces lilacinus during submerged fermentation. It was possible to characterize five 
new leucinostatins present in ethyl acetate crude extracts of the fungal strain Paecilomyces 
lillacinus. On the basis of precursor ion experiments and LC-MS/MS, five new structures 
belonging to the class of leucinostatin were characterized. These experiments accelerate the 
discovery of new compounds, aiding studies of natural products. They are useful because the 
amount of mass obtained in most experiments is low, which calls for sensitive techniques for 
structural elucidation. 
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DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ANALÍTICA DE 
HPLC-UV E UHPLC-MS PARA IDENTIFICAÇÃO E ISOLAMENTO 

DE FITOTOXINAS PRODUZIDAS POR ACTINOBACTÉRIAS

Tahuana Luiza Bim Grigoletto, Fernanda Sales Figueiró, Tiago Zucchi, Luiz Alberto 
Beraldo de Moraes

Metabólitos secundários provenientes de micro-organismos apresentam-se como uma 
poderosa fonte de novos compostos com potente atividade biológica. A atividade fitotóxica 
de metabólitos secundários excretados ou secretados por actinobactérias dos gêneros 
Streptomyces ou Actinomyces é amplamente descrita na literatura. A maioria das fitotoxinas 
com potencial aplicação herbicida produzida por micro-organismos possui vantagens 
significativas quando comparadas aos herbicidas sintéticos, tais como: tempo de meia vida 
relativamente curto, maior biodegradabilidade, deixam menos resíduos tóxicos no meio 
ambiente e especificidade do modo de ação, sendo por isso, muitas vezes, utilizadas como 
modelo para o desenvolvimento de novos herbicidas menos agressivos ao meio ambiente e 
aos seres humanos. Diante deste cenário, o presente trabalho teve como objetivo principal o 
desenvolvimento de métodos analíticos rápidos que propiciem a identificação e isolamento 
de fitotoxinas produzidas pelo metabolismo secundário das actinobactérias Streptomyces 
violascens e Streptomyces phaeofaciens isoladas de solo de área de reflorestamento. 
Inicialmente, as duas espécies estudadas foram fermentadas em diferentes meios de cultivo, 
sendo que apenas os extratos brutos de S.violascens em meio ISP-2 e S. phaeofaciens em meio 
GYE apresentaram atividade fitotóxica. Não há registros na literatura até o presente momento 
de que esses microorganismos sejam produtores de compostos com potencial aplicação como 
herbicidas. O isolamento dos compostos de interesse biotecnológico utilizando as técnicas 
de cromatografia líquida em escala preparativa (HPLC-UV) e acoplada à espectrometria de 
massas (UHPLC-MS) foi guiado por bioensaios de fitotoxicidade empregando Lemna minor 
e microalga Chlorella vulgaris.
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APLICAÇÃO DE UHPLC-MS/MS PARA A DETECÇÃO RÁPIDA DE 
COMPOSTOS DE INTERESSE BIOTECNOLÓGICO

Fernanda Sales Figueiro, Anelize Bauermeister, Luiz Alberto Beraldo de Moraes, Tiago 
Zucchi, Itamar Soares de Melo

A técnica analítica de UHPLC acoplado a espectrometria de massas tem sido amplamente 
aplicada para a determinação de analitos em baixas concentrações em matrizes complexas 
principalmente em análises de multiresíduos englobando toxinas, fármacos, agrotóxicos, 
herbicidas, dentre outros compostos. O reduzido tempo de análise aliado à alta resolução 
cromatográfica e sensibilidade dos sistemas de UHPLC-MS tem possibilitado seu emprego 
nos programas de screening viabilizando, por sua vez, a análise de grande número de amostras 
de produtos naturais promovendo rápida obtenção de informações estruturais de uma ampla 
gama de metabólitos presentes nos extratos brutos em uma única corrida cromatográfica. No 
presente trabalho foi desenvolvido um método rápido e sensível empregando a metodologia de 
UHPLC-MS/MS para o monitoramento da produção de 7 metabólitos secundários produzidos 
por actinobactérias, dentre os quais, Tacrolimus, Espinosina A, Espinosina D, Abamectina, 
Ivermectina, Anfotericina e Estaurosporina, todos estes associados à importantes atividades 
biológicas. O monitoramento desses compostos nos diferentes extratos brutos foi realizado 
empregando o modo de varredura MRM. O emprego desta metodologia analítica permitiu a 
detecção de Espinosina A e D em dois extratos brutos dos 157 submetidos a presente triagem.
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DESENVOLVIMENTO DE UM DISCO DE EXTRAÇÃO EM 
FASE SÓLIDA MOLECULARMENTE IMPRESSO PARA PRÉ-

CONCENTRAÇÃO SELETIVA DE TETRACICLINAS EM 
AMOSTRAS DE ÁGUA SEGUIDA DE ANÁLISE POR HPLC-UV

Lailah Cristina de Carvalho Abrão, Patrícia Penido Maia de Alvarenga, Eduardo Costa 
de Figueiredo

Os poluentes orgânicos emergentes vêm se tornando fonte crescente de preocupação ambiental. 
Entre as classes mais comumente encontradas em amostras de águas estão os antibióticos, 
com destaque para as tetraciclinas. A presença destes analitos em níveis muito baixos torna 
necessária a utilização de técnicas de extração seletivas e sensíveis capazes de pré-concentrar 
tais analitos na presença de concomitantes mais abundantes. Nesse sentido, acredita-se que 
os polímeros de impressão molecular (MIP) se enquadram perfeitamente para tal aplicação 
principalmente devido a características como seletividade e sensibilidade. Adicionalmente, o 
emprego de 2-hidroxietil metacrilato (HEMA) e o glicerol dimetacrilato (GDMA) durante a 
síntese aumenta a densidade de hidroxilas superficiais, que por sua vez tornam o material mais 
compatível com sistemas aquosos, uma vez que há predomínio de interações de hidrogênio 
entre a água e as hidroxilas superficiais, minimizando a perturbação desse solvente na ligação 
analito-MIP. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver um disco de MIP 
para extração de tetraciclinas em águas seguido de análise por HPLC-UV. O MIP foi sintetizado 
utilizando-se oxitetraciclina como molécula-modelo, ácido metacrílico como monômero 
funcional, etileno glicol dimetacrilato como agente de ligação cruzada, azobisisobutironitrila 
como iniciador radicalar e HEMA e GDMA como comonômeros hidrofílicos. O material (1 
g) foi então comprimido na forma de um disco de 40 mm de d.i. por 2 mm de espessura e 
empregado em procedimentos de extração em fase sólida em disco (técnica bastante utilizada 
no preparo de amostras ambientais, já que permite a passagem de volumes maiores de amostra 
em comparação ao cartucho convencional). Para o condicionamento do disco, foram testados 
metanol e a fase móvel (ácido oxálico 0,01mol L-1, acetonitrila, trietilamina, nas proporções de 
90:9,9:0,1) e os melhores resultados foram obtidos com 30 mL de fase móvel. O pH da amostra 
foi avaliado na faixa de 1 a 11 e o melhor resultado foi obtido em pH 3. Fase móvel, etanol e 
acetona foram avaliados como solvente de eluição (5 mL cada) e os melhores resultados foram 
obtidos com acetona. A metodologia tem se mostrado promissora para a extração seletiva de 
tetraciclinas com elevados fatores de pré-concentração. 
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AQUISIÇÃO E VARIAÇÃO DA ASSINATURA QUÍMICA EM 
ADULTOS DA VESPA MISCHOCYTTARUS CONSIMILIS ZIKÁN, 

1949 (HYMENOPTERA: VESPIDAE)

Ana Cristina Ferreira, Claudia Andrea Lima Cardoso, Erika Fernandes Neves, William 
Fernando Antonialli-Junior

Na sociedade dos insetos a divisão reprodutiva de trabalho representa um importante papel na 
manutenção da estrutura da colônia. Para coordenar estas ações estes insetos desenvolveram 
um sistema de comunicação química e habilidade de reconhecimento dos companheiros de 
outros indivíduos. Estes sinais químicos são adquiridos pelo inseto logo após sua emergência, 
em parte por meio de interações com outros companheiros e também com o próprio material do 
ninho, sendo que essa assinatura química varia de acordo com as funções desempenhadas na 
colônia. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o momento em que adultos da vespa 
M. consimilis adquirem a assinatura química de suas colônias. Os hidrocarbonetos cuticulares 
presentes nos abdomens de cada indivíduo que definem a sua assinatura colonial, foram extraídos 
com hexano em banho ultrassônico e analisados por cromatografia gasosa com detector de 
ionização em chama (CG-DIC), numa coluna capilar OV-5 (30 m de comprimento x 0,25 mm 
de diâmetro x 0,25 µm de espessura de filme) a pressão constante de 0,8 bar. As análises foram 
realizadas em modo splitless, com temperatura do injetor de 250oC, programação do forno 
com três rampas de temperatura e temperatura do detector de 320oC. Foi utilizada uma mistura 
padrão de hidrocarbonetos lineares de C7 a C40 (4 µg mL-1) para identificação dos compostos 
químicos, por comparação de tempos de retenção e quantificados nas amostras. Os dados 
foram avaliados por meio da análise estatística discriminante. As análises cromatográficas 
de alcanos lineares nos permitem afirmar que adultos de Mischocyttarus consimilis levam 
de 4 a 5 dias para adquirir a assinatura química da colônia representada pelo seu perfil de 
hidrocarbonetos. Contudo, somente alguns dos elementos encontrados são responsáveis pela 
variação e distinção dos grupos de idades e na definição da assinatura química dos adultos. 
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO 
PARA ANÁLISE DA ESTABILIDADE DO FLUAZURON EM 
FORMULAÇÃO “POUR ON” PARA APLICAÇÃO EM CÃES

Nathália Corado Cavalcanti da Silva, Rodrigo Machado de Oliveira, Rodrigo da Rocha 
Pais Esteves de Oliveira, Viviane de Souza Magalhães, Yara Peluso Cid, Fábio Barbour 

Scott

Os animais de companhia tem se tornado cada vez mais importantes na vida das pessoas, 
e devido a esta proximidade não é raro a transmissão cruzada de parasitoses. O carrapato 
Rhipicephalus sanguineus está entre ectoparasitos mais comuns em cães. A preocupação 
com o controle de parasitas impulsiona o mercado farmacêutico veterinário a desenvolver 
novas formas farmacêuticas. Dentre os acaricidas utilizados neste sentido, destacam-se: 
amidinas, carbamatos, organofosforados, fenilpirazoles, piretróides, lactonas macrocíclicas 
e benzoilfeniluréias disponíveis no mercado na forma de sabonetes, xampus, talcos, 
“spray”, colares impregnados, injetáveis e “pour-on”. O fluazuron pertence à classe das 
benzoilfeniluréias com atividade específica contra carrapatos. Seu mecanismo de ação está 
envolvido com a formação e deposição da quitina inibindo a incorporação desta na cutícula do 
carrapato. Dentro deste contexto, o emprego do fluazuron sob a forma de “pour-on” seria uma 
alternativa para o controle do carrapato em cães, apresentando vantagens como facilidade de 
aplicação, segurança para o aplicador e baixo nível de contaminação ambiental. O objetivo do 
estudo foi o desenvolvimento e validação de um método analítico para avaliação o estudo de 
estabilidade da formulação “pour-on” de fluazuron 10% para cães. Um método analítico por 
CLAE-UV foi desenvolvido e validado segundo as recomendações da ANVISA para validação 
de métodos analíticos. A separação cromatográfica foi realizada em uma coluna Nucleosil 
C18 (150 × 4,6 mm; 5µm) a um fluxo de 1mL/min com fase móvel composta de acetonitrila: 
metanol: ácido fosfórico 1% pH 3 (35:50:15). O comprimento de onda UV foi fixado em 220 
nm. O método analítico apresentou seletividade devido à ausência de interferentes no mesmo 
tempo de retenção do fluazuron. A linearidade foi comprovada na faixa de 50 a 150 µg/mL 
face os valores de r = 0, 999. As precisões intradia e interdia apresentaram valores de 0,5% 
e 2,4% respectivamente; e a exatidão 109,9%. O método analítico se mostrou adequado para 
utilização em análises de teor na avaliação da estabilidade do produto veterinário a base de 
fluazuron, apresentando facilidade de execução, rapidez e baixo custo.
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EFEITO DA ADIÇÃO DE GLUTATIONA SOBRE A QUANTIDADE 
DE ÁCIDOS HIDROXICINÂMICOS EM ESPUMANTES

Vanessa Webber, Fernanda Rodrigues Spinelli, Jéssica Panassol Menegat, Ângela Rossi 
Marcon, Sandra Valduga Dutra, Regina Vanderlinde 

A deterioração oxidativa dos vinhos espumantes é um problema conhecido na enologia. 
Um dos principais responsáveis pelo escurecimento oxidativo são os compostos fenólicos, 
que sofrem oxidação, resultando em polifenóis polimerizados que precipitam na forma de 
pigmentos escuros. Entre os compostos fenólicos envolvidos no escurecimento de vinhos 
brancos estão os ácidos hidroxicinâmicos (ácidos p-cumárico, caféico e ferrúlico) que podem 
ser oxidados rapidamente a quinona, a qual é muito reativa. A glutationa (GSH), um tripeptídeo 
constituído por ácido glutâmico, cisteína e glicina, está presente naturalmente em uvas em 
vinhos em quantidades muito pequenas e tem propriedades antioxidantes. Na presença de 
GSH, a quinona – formada através da oxidação de um dos ácidos hidroxicinâmicos – reage 
espontaneamente com esta para formar o composto ácido 2-S-glutationilcaftárico, o qual não 
pode ser subsequentemente oxidado, impedindo desta forma que a reação de escurecimento 
prossiga. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da adição de GSH 
sobre o conteúdo de ácidos hidroxicinâmicos em espumantes. Para isso, durante a elaboração 
dos espumantes foram adicionados 10 e 20 mg.L-1 de GSH no mosto e no vinho base, conforme 
planejamento experimental fatorial 32. Os espumantes foram elaborados com levedura 
Saccharomyces cerevisiae em ambas as fermentações e ficaram em contato com as borras 
por oito meses. A quantificação dos ácidos caféico, cumárico e ferrúlico foram realizadas por 
cromatografia líquida de alta eficiência. A adição de GSH no mosto, independente da quantidade 
adicionada, provocou uma redução no conteúdo de ácidos hidroxicinâmicos, porém, sua 
adição no vinho base não interferiu na quantidade desses ácidos no espumante. Os espumantes 
sem adição de GSH no mosto apresentaram teores médios de ácido caféico, cumárico e 
ferrúlico de 0,666; 0,137 e 0,338 mg.L-1,, respectivamente, enquanto que, os adicionados de 
GSH mostraram teores médios de 0,432; 0,088 e 0,193 mg.L-1, respectivamente. Os resultados 
sugerem que a adição de GSH nos mostos reduz o conteúdo de ácidos hidroxicinâmicos nos 
espumantes e, portanto, pode auxiliar na prevenção da oxidação de espumantes. 
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VALIDAÇÃO DE MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO 
SIMULTÂNEA DE AMOXICILINA E CEFALEXINA EM 

AMOSTRAS DE URINA POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE 
ALTA EFICIÊNCIA (CLAE)

Raquel Cardoso de Souza, Claudia Regina dos Santos, Maria Elisa Magri, Luiz Sérgio 
Philippi

A urina humana é rica em nitrogênio, fósforo e potássio, substâncias essenciais ao solo e as 
plantas, podendo ser utilizada como fertilizante agrícola. Esta premissa insere-se na linha do 
saneamento ecológico. O reuso da urina humana na agricultura requer atenção pela presença 
dos fármacos, dentre estes os antibióticos, em função do desenvolvimento da resistência 
microbiana além dos reconhecidos impactos ambientais. A amoxicilina (AMX) e a cefalexina 
(CFX) são amplamente consumidas na região Sul do Brasil. Ambas são excretadas inalteradas 
na urina em taxas superiores a 80% da dose administrada. Os métodos descritos para a 
determinação da AMX e CFX em urina são escassos e aplicados a ensaios farmacocinéticos 
ou de monitorização terapêutica. O objetivo deste trabalho foi validar um método por CLAE, 
visando à determinação simultânea de AMX e CFX em amostras de urina, de acordo com 
as recomendações da ANVISA/EUROCHEM. O método considerou as condições descritas 
por SAMANIDOU et al., 2004, com adaptações. A validação foi realizada em urina humana 
armazenada e reforçada com os respectivos antibióticos bem como com ampicilina (AMP) 
como o Padrão Interno (PI). A urina (20mL) foi filtrada através de membrana de nylon 0,22 
µm e diluída 1:100 em água ultra pura previamente filtrada, sendo estas as únicas etapas de 
tratamento das amostras. Utilizou-se fase móvel constituída por metanol e tampão acetato 
10 mM, pH 3,8 (22:78, v/v). A detecção deu-se em 265 nm, utilizando coluna C18 (250 x 
4,6 mm; 5µm) e pré-coluna C18 (21 x 4,6; 5 µm). A linearidade do método foi de 50 - 200 
µgmL-1 para AMX e de 1-50 µgmL-1 para a CFX, sendo para ambas o coeficiente de correlação 
(r) maior que 0,99. Os limites de detecção e quantificação foram de 25 µgmL-1 e 50 µgmL-1 
para AMX e 0,5 µgmL-1 e 1 µgmL-1 para CFX. A precisão intra/interdias foi realizada para 
três concentrações (50, 110 e 200 µgmL-1 para AMX e 1, 10 e 50 µgmL-1 para CFX) sendo 
os valores de Coeficiente de Variação (CV) inferiores a 20% para a menor concentração 
avaliada de ambos antibióticos e abaixo de 20% para AMX e 10% para CFX para as demais 
concentrações. O método revelou-se mais sensível e reprodutível para a CFX. No entanto, está 
adequado à determinação da AMX e CFX com vistas a avaliação da presença, bem como da 
remoção destes agentes da urina. 
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EVALUATION OF SIMVASTATIN ENTRAPPED INTO OIL-IN-
WATER MICROEMULSION BY HPLC

Laura da Fonseca Ferreira, Walteçá Louis Lima da Silveira, Izabel Larissa Silva 
Ribeiro, Themístocles da Silva Negreiros Neto, Nednaldo Dantas dos Santos, Eryvaldo 

Sócrates Tabosa do Egito

The current study emphasizes the determination by HPLC of sinvastatin (SIV), a drug that 
exhibits important pleiotropic properties, incorporated into microemulsion (ME) droplets. The 
SIV content of ME was determined using a hypersil BDS C18 column (250 x 4.6 mm) in a 
Chromatograph Finnigan Surveyor Plus HPLC system (USA) equipped with an UV-visible 
detector at a wavelength of 238 nm. The flow rate was 0.9 mL/min and the mobile phase 
consisted of a mixture of analytical grade acetonitrile and methanol, 90:10 v/v. A sample aliquot 
of 25 µL was injected. Previously, a calibration curve was established, in triplicate, by diluting 
the stock solution at 400 µg/mL of SIV in acetonitrile at the following concentrations: 2,4,6,8, 
10, 12, 14, 16, 18 and 20 µg/mL. The results showed a retention time of 6.4 ± 0.033 min, a 
RSD value of 1.09 % and a determination coefficient (r2) of 0.9972, which represents a good 
linear relationship. The SIV was successfully incorporated to ME at a concentration of 10 mg/
mL (98.3 ± 1.75%), since the HPLC analysis for the drug content of the systems gave a mean 
recovered percentage (n=3) of 100.1%. No indication of SIV decomposition in the analyzed 
samples was observed. The HPLC analysis may be, therefore, considered an excellent tool 
to determine the SIV content into ME. The present method, established and validated, can 
be used to evaluate the quality control procedure of SIV-ME formulations. Therefore, for 
SIV, the employed method revealed to be simple, fast and reliable, becoming a tool of prime 
importance for further analytical studies.
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MONITORING OF RACTOPAMINE CONCENTRATION IN THE 
MIXTURE OF THIS FEED ADDITIVE WITH VITAMIN MINERAL 

COMPLEX AND WITH SWINE FEED BY HPLC-UV

Ellen Figueiredo Freire, Keyller Bastos Borges, Hélio Tanimoto, Raquel Tassara 
Nogueira, Lucimara Cristiane Toso Bertolini, Cristiane Masetto de Gaitani

The analysis of ractopamine (RAC) in all stages until its final mixture with swine feed is 
necessary to ensure safe to all meat consumers and to decrease waste and the cost of 
alimentary supplementation. So, two rapid, simple and suitable. The best optimized HPLC-
UV conditions for RAC determination in vitamin mineral complex (VMC) were: Gemini 
C18 column Phenomenex (250 x 4.6 mm id, 5.0 µm particle size) at 40ºC under isocratic 
conditions, 0.1 mol L-1 sodium phosphate buffer pH 7.6: acetonitrile (74: 26, v/v) as mobile 
phase at a flow rate of 1.1 mL min-1, and UV detection at 275 nm. For RAC analysis in swine 
feed, the conditions were: Gemini C18 column Phenomenex (250 x 4.6 mm id, 5.0 µm particle 
size) at 40ºC under isocratic conditions, 0.02 mol L-1 ammonium formiate buffer pH 3.0: 
acetonitrile (80: 20, v/v) as mobile phase at a flow rate of 1.1 mL min-1 and UV detection at 223 
nm. In these conditions, the RAC retention times were less than 6.0 min, and the calibration 
graphs were linear, presenting (r) ≥ 0.99. Validation parameters, such as, selectivity, linearity, 
precision, accuracy, and robustness presented results within the acceptable range. Therefore, 
the developed methods can be successfully applied for the monitoring of RAC concentrations 
in samples of VMC and swine feed ensuring economy to producers and security to consumers 
of swine meat. 
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INFLUÊNCIA DO MEIO DE CULTIVO NA REGULAÇÃO DAS 
ENZIMAS NRPS E PKS NA BIOSSÍNTESE DE ANTIBIÓTICOS EM 

STREPTOMYCES SP.

Ana Paula Ferranti Peti, Eduardo José Crevelin, Fernanda Sales Figueiró, Itamar 
Soares de Mello, Luiz Alberto Beraldo de Moraes

Metabólitos secundários produzidos por micro-organismos constituem uma poderosa fonte 
de novos compostos com estruturas intrínsecas e com potentes atividades biológicas. O 
aumento da produção de um metabólito secundário e, a variedade estrutural dos metabólitos 
biossintetizados por um micro-organismo pode ser aumentada com pequenas variações do 
meio de cultivo objetivando-se otimizações do processo fermentativo. Desta forma, nesse 
trabalho foi avaliado a influência do meio de cultivo na regulação das vias biossintéticas da 
actinobactéria Streptomyces sp., linhagem AMC 23 envolvidas na produção dos antibióticos 
valinomicina e as tetralactonas cíclicas pertencentes à classe dos macrotetrolídeos. Esses 
compostos são biossintetizados por enzimas multifuncionais denominadas de Peptídeo Sintetase 
Não Ribossomal (NRPS) e Policetídeo Sintetase (PKS), respectivamente. A actinobactéria 
Streptomyces sp., linhagem AMC 23 foi cultivada em diferentes meios de cultivo líquidos e 
semissólidos. Os extratos brutos obtidos foram analisados por Cromatografia Líquida acoplada 
a Espectrometria de Massas (LC-MS) com fonte de ionização por eletrospray operando em 
modo positivo de análise. Os cromatogramas obtidos nas análises por LC-MS dos extratos 
brutos provenientes de dois meios de cultivo distintos, Batata-Dextros (BD) e Amido-Caseína 
(AC), apresentaram perfis metabólicos distintos. Para os espectros de massas do extrato bruto 
BD nota-se um conjunto de sinais com diferença de 14 u (-CH2-) na faixa de m/z 750-900, 
os quais se referem as tetralactonas cíclicas pertencentes à classe dos macrotetrolídeos. Tais 
sinais não foram encontrados nas análises do extrato bruto AC, entretanto foi observado no 
espectro de massas um sinal de m/z 1129 referente ao ciclodepsipeptídeo conhecido como 
valinomicina. Desta forma, foi possível concluir que os diferentes meios de cultivo testados 
influenciaram na produção dos compostos, pois, em meio BD, a enzima PKS é ativada 
favorecendo a produção dos macrotetrolídeos. Ao contrário, em meio AC, apenas a enzima 
NRPS é ativada para biossintetizar o ciclodepsipetídeo conhecido como valinomicina.

Agradecimentos: Os autores agradecem à FAPESP, CNPq e CAPES pelo apoio financeiro.
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IDENTIFICAÇÃO DE AMINOÁCIDOS EM FORMULAÇÃO DE 
VACINA INJETÁVEL UTILIZANDO DERIVATIZAÇÃO PRÉ-

COLUNA E CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA 
COM DETECÇÃO POR UV/VISÍVEL

Melissa Chamon Alves Premazzi, Lauro de Senna Laurentino, Ana Lucia Palmigiani, 
Ayres Guimarães Dias

Aminoácidos são frequentemente utilizados como excipientes em vacinas. Com a função de 
estabilizar as cepas de vírus atenuados, responsáveis por gerar imunidade em uma vacina, 
utiliza-se uma mistura de 15 aminoácidos (serina, glicina, arginina, monocloridrato de 
L-lisina, treonina, prolina, alanina, histidina, metionina, valina, triptofano, fenilalanina, 
isoleucina, leucina e tirosina). A ANVISA regulamenta que tanto a vacina, quanto suas 
matérias-primas sejam submetidas a uma rotina de Controle de Qualidade. Assim, surgiu 
a necessidade da verificação da presença dos aminoácidos constituintes da mistura, o que 
levou ao desenvolvimento de uma metodologia capaz de separar e identificar cada um 
destes aminoácidos. Inicialmente foi realizada a reação de derivatização pré-coluna da 
mistura de aminoácidos com o reagente de Sanger (2,4-dinitro-1-flúor-benzeno ou FDNB) 
em meio tamponado, utilizando solvente adequado, à temperatura controlada e ao abrigo da 
luminosidade por 24 horas, para a adição de um grupamento, o 2,4-dinitrofenil, que absorve 
radiação eletromagnética na faixa do ultravioleta (190 - 400 nm) e consequente formação de 
um derivatizado estável e detectável. Posteriormente foi feita a separação por cromatografia 
líquida de alta eficiência de fase reversa, coluna C-18, gradiente de fases, e detecção por UV/
Vis. O cromatógrafo utilizado foi um Alliance 2695 com detector PDA 2996 fabricado pela 
Waters. Banho termostático HAAKE DL30-V26 fabricado pela Thermo Electron Corporation. 
A comparação foi feita através da preparação de uma mistura de iguais constituintes e 
quantidades de aminoácidos. Foram utilizados durante o experimento água Milli-Q, padrões 
de aminoácidos USP, acetonitrila grau HPLC e demais reagentes da marca Merck. Todos os 
aminoácidos contidos na mistura tiveram seus picos resolvidos, porém para o aminoácido 
tirosina precisamos realizar um ensaio de fortificação para confirmar sua presença e seu tempo 
de retenção, uma vez que sua concentração na mistura é muito baixa.
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PURIFICAÇÃO DE PEROXIDASE DE ORIGEM VEGETAL PELO 
EMPREGO DE CROMATOGRAFIA DE EXCLUSÃO MOLECULAR

Ana Carla P. Feltrin, Stéfani Lucero, Rosana B. Kraus, Tiago S. Lima, Júlio Cezar J. 
Flores, Eliana Badiale Furlong, Jaqueline Garda Buffon

A cromatografia é uma técnica de valiosa importância em processos de purificação enzimática, 
tendo em vista que preparados enzimáticas com diferentes graus de purificação vem sendo 
largamente aplicados em indústrias e este varia de acordo com sua finalidade comercial, o 
que pode encarecer as operações durante downstream. Relacionado às enzimas de interesse 
industrial, a peroxidase (PO) destaca-se por ser empregada no mecanismo de defesa contra 
patógenos de metabolismo secundário, utilizando HO como cofator catalítico em reações 
de oxidação na descontaminação ambiental, como por exemplo, corantes e águas residuais. 
Com base nestes dados, esse trabalho avaliou a purificação da PO através do emprego de 
solvente orgânico, precipitação por centrifugação e cromatografia de exclusão, expresso 
através do fator de purificação e recuperação da enzima, avaliando assim a sua aplicabilidade 
na descontaminação ambiental. O extrato enzimático foi obtido de farelo de soja por tampão 
fosfato pH 5,0. Este foi submetido à purificação através da adição do solvente orgânico 
acetona na proporção 1:3 (extrato enzimático:solvente), seguido da centrifugação a 3220 
g a 4 °C durante 40 min. O precipitado foi dissolvido em tampão fosfato pH 5,5 e eluído 
em coluna cromatográfica empacotada com Sephadex G-100 (30x1,5 cm) com vazão de 24 
mL/h. Em cada etapa foi realizada a quantificação proteica pelo método de Lowry (1951) e 
atividade específica da enzima PO segundo método descrito por Shetty e Devaiah (2009), 
expressa em U/mg. Um aumento da atividade específica foi verificado a partir do emprego 
da cromatografia de exclusão, 46% vezes maior, demonstrando um fator de purificação de 
1,23 e um grau de purificação próximo a 100%. Esses resultados são um indicativo de que 
técnicas mais sofisticadas de purificação como cromatografia de exclusão são necessárias para 
o emprego do PO obtida de farelo de soja quando requerido maior especificidade para os 
processos industriais que visam à descontaminação ambiental. 
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EFECTO DEL ESCALDADO SOBRE LA SÍNTESIS DE 
SULFORAFANO EN COLIFLOR MORADO Y RUMANESCA

Andrea Mahn, Carmen E. Pérez, Herna Barrientos, Mariela Miranda

Los vegetales del género Brassicaceae son una fuente rica en glucosinolatos, siendo el de 
mayor importancia la glucorafarina, precursor del anticancerígeno sulforafano. Dentro de estos 
vegetales se encuentra la coliflor morada y la rumanesca, las que generalmente son sometidas 
a tratamientos térmicos antes de su consumo, lo que afecta la concentración de glucosinolatos 
y por ende la síntesis de sulforafano, cuya síntesis depende de los tratamientos poscosecha, 
de la acción de la enzima mirosinasa, de la ausencia de la proteína epitioespecífica, y las 
condiciones químicas de hidrólisis. El objetivo de esta investigación fue estudiar el efecto 
del proceso de escaldado por inmersión en agua, sobre la síntesis de sulforafano en coliflor 
morada y rumanesca. Se empleó un diseño experimental 23 en dos bloques, para los factores 
variedad (coliflor morada y rumanesca), temperatura (50 y 70°C) y tiempo (5 y 15 min.). Se 
implementó una técnica para cuantificación de sulforafano, mediante HPLC-DAD (Agilent 
mod. 1110), utilizando una columna de fase reversa XDB-C18 (15,5 * 4,6 mm i.d 5 μm), con 
un volumen de inyección de 20 μL, a una longitud de onda de 254 nm, usando acetonitrilo en un 
gradiente isotáctico. El análisis de varianza muestró que la concentración de sulforafano se ve 
afectada significativamente por la variedad (p=0,0048), temperatura de escaldado (p=0,0222) 
y tiempo de escaldado (p= 0,0375), y la interacción variedad-tiempo (p=0,0329), con un nivel 
de confianza del 95%. La mayor concentración de sulforafano se obtuvo en la rumenesca, 
al ser escaldada a 70°C y 15 min. Al aplicar la prueba de Dunnett al coliflor morado, no se 
encontró diferencia significativa entre el control y el tratamiento de escaldado a 50°C y 5 
min (p=0,0945), mientras que los demás tratamientos mostraron diferencias con respecto al 
control. Para la rumanesca, se encontró que el control sólo difiere de las muestras escaldadas 
a 70°C y 15 min (p=0,0036). Estos resultados están de acuerdo con algunas investigaciones 
que reportan que a determinadas condiciones de escaldado, las Brassica oleracea presenta 
un aumento en la síntesis del sulforafano, ya que se evita la pérdida por lixiviación de la 
glucorafarina o su degradación por efecto de las altas temperaturas, manteniendo la actividad 
de la enzima mirosinasa e inactivando la proteína epitioespecífica.
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EFECTO DE LA FORTIFICACIÓN CON SELENIO 
SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE SULFORAFANO Y 

SELENOMETILSELENOCISTEINA EN BRÓCOLI

Andrea Mahn, Herna Barrientos, Carmen Pérez 

El brócoli (Brassica oleracea var. Italica) es un vegetal cultivado y consumido el todo 
el mundo, cuya popularidad ha aumentado en los últimos años debido al conocimiento de 
sus propiedades anticancerígenas y antioxidantes. Dichas propiedades están asociadas con 
los metabolitos secundarios, como sulforafano y seleno-aminoácidos. El objetivo de este 
trabajo fue determinar el efecto de la fortificación con selenato de sodio en brócoli, sobre 
las concentraciones del seleno-aminoácido selenometilselenocisteina (SMSeC) y sulforafano. 
Se empleó un diseño experimental 32 en tres bloques, cuyos factores fueron concentración 
de selenato de sodio (10¸ 50 y 100 µM) y momento de aplicación del tratamiento (2, 4 y 
6 semanas post-trasplante). La cuantificación de ambos compuestos se realizó mediante 
HPLC (Agilent modelo 1110), utilizando una columna de fase reversa XDB-C18 (15,5 * 4,6 
mm i.d 5 μm), con un volumen de inyección de 20 μL. Para sulforafano se usó un detector 
de arreglo de diodos (DAD), a una longitud de 205 nm, usando acetonitrilo y agua bajo un 
gradiente isocrático. Para SMSeC se usó un detector de fluorescencia (FD) con una longitud 
de excitación y emisión de 250 y 395 nm, respectivamente, usando acetato de sodio 140 mM 
con 17 mM de trietilamina (TEA) a pH=5,05 y acetonitrilo 60%, como fase móvil. El análisis 
de variancia mostró que la concentración de selenato de sodio tiene un efecto significativo 
sobre la concentración de sulforafano (p= 0,0438) a un 95% de confianza, encontrándose 
la mayor concentración de sulforafano a la concentración de 10 µM de selenato de sodio, 
por otro lado la concentración de SMSeC se vió afectada por los factores tiempo (p=0,0002) 
concentración (p=0,0049) y las interacción (p=0,0005) encontrándose diferencias significativa 
en la acumulación de Se, presentándose la mayor a una concentración de fertilización de 
100 uM de selenato de sodio. Estos resultados están de acuerdo con investigaciones previas, 
donde se ha encontrado que la fertilización con Se aumenta la concentración de sulforafano, 
hasta cierto punto de concentración de fertilización, ya que concentraciones altas de Se puede 
disminuir la producción de glucosinolatos.
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DETERMINAÇÃO DE HMF EM LEITE E DERIVADOS POR 
QUECHERS COM LIMPEZA A BAIXA TEMPERATURA E HPLC-

DAD

Lucas Leites Mello, Liziara da Costa Cabrera, Ednei Gilberto Primel

O leite e seus derivados são alimentos comuns na dieta diária em vários países, sendo 
consumidos por todas faixas etárias, mas principalmente por crianças, o que torna maior a 
preocupação em relação a sua qualidade. Para evitar a proliferação de microrganismos são 
necessários processos térmicos para sua conservação. Quando submetido a esses tratamentos 
podem ocorrer alterações, resultando em algumas reações como a de Maillard, que ocorre entre 
um açúcar redutor e um grupamento amino, pode ser desejável ou não, dependendo do alimento. 
Durante a fase intermediária dessa reação pode ocorrer a formação do hidróximetilfurfural 
(HMF) em reações paralelas. O HMF atua como um indicador de qualidade no leite, indicando 
as condições do processamento térmico, tornando importante seu monitoramento devido 
aos efeitos citotóxicos e carcinogênicos desse composto. Nesse trabalho foi otimizada a 
metodologia de analise por HPLC-DAD, para determinação de HMF em leite e derivados. As 
condições cromatográficas foram: coluna Phenomenex 4,6 mm x 250 mm (4 µm), com fase 
móvel composta por 20% de acetonitrila e 80% de água ultrapura. A extração foi realizado 
pelo método QuEChERS com etapa de limpeza a baixa temperatura, tendo sido congelada a 
-20 C por 12h. Dessa forma, foi retirado o extrato, onde a fração aquosa e demais componentes 
da matriz como gordura e proteínas ficaram congeladas. O extrato foi centrifugado e ainda 
congelado por mais 2h. Para otimização do método QuEChERS foram realizados os ensaios 
de fortificação nos níveis de concentração de 1 a 10 mg kg -1. Para validação do método 
foram determinados a linearidade através das curvas analíticas no solvente, no extrato e na 
curva trabalho, efeito matriz e a eficiência do processo, além da robustez do método, precisão 
(repetibilidade e precisão intermediária) e exatidão. A linearidade método foi acima de 0,997. 
Não foi observado efeito matriz ( menor que 5% ). As recuperações para o leite foram de 80-
88% e desvio padrão relativo (RSD) menor que 8%. O método mostrou-se robusto, preciso e 
exato sendo adequado para determinação de HMF, tendo baixo custo e com etapa de limpeza 
a baixa temperatura eficiente para eliminar a interferência dos coextrativos da matriz como 
lipídios. 
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DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE HCS PRESENTES NO AR 
DE UM LABORATÓRIO

Cleverson J. F. Oliveira, Sandra Brandão Jorge, Marcellus Guedes F. de Moraes

A amostragem passiva é uma técnica de amostragem do ar que utiliza os princípios de 
adsorção e difusão de poluentes do ar em relação a um leito capaz de reter os poluentes de 
interesse. Nesta pesquisa, um conjunto de 15 amostradores passivos foram utilizados para 
avaliar qualitativamente os tipos de hidrocarbonetos (HC) presentes no ar de um laboratório 
(Laboratório A) que realiza a análise de traços de HC. O objetivo foi determinar possíveis 
fontes de contaminação das amostras manuseadas no laboratório. Os amostradores foram 
espalhados por vários pontos do laboratório em proximidade com os diversos processos que 
são realizados no ambiente laboratorial. Como forma de comparação, outros amostradores 
foram instalados em outros laboratórios (B, C, D e E) e terraços de prédios próximos. No 
laboratório A, foram investigados a bancada de trabalho, a capela, a área próxima a um 
moinho. Nos demais laboratórios, os amostradores foram colocados em bancada. Nos terraços, 
os amostradores foram colocados ao abrigo da chuva e do sol direto. As análises mostraram 
que o Laboratório A sofre problema de contaminação do ar por hidrocarbonetos. Os resultados 
analíticos dos demais sítios de amostragem indicam que a emissão veicular seria uma fonte 
de poluição comum entre eles. A partir da comparação com os resultados de amostragem dos 
demais locais chegou-se a conclusão de que a fonte da contaminação por HC do Laboratório 
A teria também a origem predominante na emissão veicular. Uma vez que, em todos os casos 
observou-se a presença de uma série homóloga de HC no intervalo de C23-C35. O sistema de 
ventilação do ar condicionado seria o responsável por trazer os poluentes para o interior do 
laboratório contaminando as amostras.
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ANALYSIS OF VOLATILE COMPOUNDS IN COFFEE 
IRRADIATED BY GC / MS

Monique Cardozo, Stefânia Priscilla de Souza, Keila dos Santos Copla Lima, Antonio 
Luís dos Santos Lima

Arabica coffee is the main type produced in the countries of Central and South America, with 
Brazil leading the world in its production. Currently Arabica coffee accounts for about 70% of 
world production. Its production is an important source of income for more than 70 countries. 
The coffee bean has in its composition carbohydrates, proteins, lipids and minerals, like the 
other products of plant origin. Irradiation such as decontamination technique can be applied 
to the coffee.. The Arabica coffee was acquired in a retail market of Rio de Janeiro. This work 
aimed to analyze the volatile compounds in coffee irradiated by GC / MS. The samples were 
irradiated in a research irradiator with cesium-137 source, at doses of 1.0, 3.0 and 5.0 kGy, 
with dose rate 1.8 kGy / h. For volatile compounds, was used solid phase microextraction 
(SPME) with polydimethylsioxane (PDMS) fiber and manual injection in gas chromatography 
(GC) associated with mass (MS).The chromatographic analysis was performed under the 
following conditions: linear heating from 40 to 250ºC, with rate of 10ºC/min; gun split-splitless 
“rate split” of 1/5, and rate of flow of 1 mL/min. Some compounds found: methylpyrazine, 
furanmethanol, dimethypyrazine, ethyl 2-furanmethane, 2-ethyl-6-methyl-pyrazine, trimethyl 
pyrazine and other.compounds. 
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DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DO EFEITO DA ADIÇÃO 
DA ENZIMA LACTASE EM SORVETE DE MORANGO DIET COM 

ADIÇÃO DE CONCENTRADO PROTÉICO DE SORO (CPSs) E 
EDULCORANTE

A hidrólise da lactose é cada vez mais importante para o uso alimentar, considerando-se que 
modifica a solubilidade da lactose, o dulçor, o poder redutor e a fermentabilidade, permitindo 
a digestão por consumidores intolerantes a esse carboidrato. Diversos produtos têm surgido no 
mercado com a finalidade de substituir a sacarose e reduzir as gorduras em produtos lácteos, 
como resultado da crescente preocupação em reduzir o consumo de carboidratos e gorduras na 
dieta. Os concentrados protéicos de soro são produtos que contém de 25 a 90 % de proteínas. 
Sorvetes são obtidos a partir de uma emulsão de gorduras e proteínas, rico em vitaminas A, 
B1, B2, B6, C, D, E, K; e minerais como cálcio e fósforo. O objetivo deste trabalho foi o 
desenvolvimento e avaliação do efeito da adição da enzima lactase em sorvete de morango 
diet com adição de concentrado protéico de soro (CPSs) e edulcorante. As amostras foram 
codificadas (-1), (0) e (+1), com adição de 0,9 G L-1, 1,3 G L-1e 1,7 G L-1 da enzima lactase 
incubadas por 90 minutos a 20 ºC, 30 ºC e 40 ºC, respectivamente. Após a inativação da 
enzima, elaborou-se o desenvolvimento do sorvete. O preparo da amostra foi feito de acordo 
com Wathesed & Kramer, 1979. Pesou-se 1,5 g da amostra de sorvete, adicionando 720 µL 
de H20, e em seguida 6 mL de etanol. A mistura foi agitada em Omni Mixer por 1 minuto, 
centrifugada a 2000 rpm por 10 minutos, decantada por 1 minuto, e filtrada em membrana para 
solvente orgânico de 0,45 µm (Merck). As análises cromatográficas foram realizadas em três 
repetições e utilizou-se sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (Shimadzu Class-
VP) com detector de índice de refração (modelo RID 6 A). A fase móvel foi acetonitrila: água 
(75:25, v/v) em vazão de 1,0 mL min-1, na temperatura de 30 °C, tendo sido injetados 20 µL 
em coluna Shimadzu (CLC-NH2, 6,0 x 150 mm). Os resultados foram submetidos à análise 
de variância, ao nível de 5 %, e mostrou que não houve diferenças significativas para o teor 
de açúcares solúveis, nos 3 níveis de temperatura, nos sorvetes de morango, utilizando leite 
pasteurizado com a adição da enzima lactase.

Palavras-chave: gelados comestíveis, enzima lactase, alimento funcional, controle de 
qualidade, edulcorante
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A HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHIC 
DETERMINATION OF AMPHOTERICIN B IN FUNGIZON

Scheyla Daniela Vieira da Silva Siqueira, Miguel Adelino da Silva-Filho, Francisco 
Humberto Xavier-Junior, Christian Assunção da Silva, Themístocles da Silva Negreiros 

Neto, Ivonete Batista de Araújo, Eryvaldo Sócrates Tabosa Egito

A validated method for quantitation of amphotericin B (AmB) in a micellar pharmaceutical 
product such as Fungizon was developed. Piroxicam was used as the internal standard 
(IS). The column (250 x 4.6 mm) was a hypersil BDS C18. The mobile phase was made of 
acetonitrile:acetic acid (10%) (70:30) and the flow rate was 1.5 ml.min-1. The detector was set 
at 408 nm. Stock solutions of AmB (20 µg.mL-1) and piroxicam (50 µg.mL-1) were prepared 
in a mixture of dimethyl sulfoxide-methanol (1:1, v/v) and acetonitrile, respectively. The 
calibration curve was constructed by plotting the peak-area ratio of AmB (1.5 – 8.5 µg.mL-1) 
to that of the IS. Determination of the intra-day precision was performed by data analysis of 
three concentrations (1.5, 4.5 and 8.5 µg.mL-1) on the same day and the values of relative 
standard deviation (RSD) were calculated to determine the intra-day precision. These studies 
were also repeated at different days to evaluate the inter-day precision. For accuracy, the 
percent recoveries of AmB were calculated from the concentrations recovered in the synthetic 
mixtures divided by the theoretical concentration added to the synthetic mixtures. In order to 
ensure the specificity of the assay, the drug-free mixture prepared from Fungizon ingredients 
was examined. The linear regression of AmB was y = 0,1800 x + 0,0382 with a coefficient of 
determination of 0.9993 (±0,015). The limit of detection and quantification were 0.04 μg/mL 
and 0.13 μg/mL, respectively (signal/noise=3:1). The mean retention times for AmB and the 
IS were 9.89 ± 0.04 min (RSD 0.40%) and 3.95 ± 0.02 min (RSD 0.567%, n=10), respectively. 
The peak areas and shapes were similar. The data of the intra-day and the inter-day precision 
indicated that the assay was reproducible within the same day and within different days, RSDs 
were less than 5% for the all samples over the concentration range assayed. The accuracy 
results were higher than 99% for all tested concentrations.There was no difference between the 
peak responses of AmB and the IS and the Fungizon ingredients. The method demonstrated to 
be accurate, precise and sensitive for the quantification of AmB without showing interference 
from the Fungizon excipients

Agradecimentos: CAPES e UNICAT
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO 
CROMATOGRÁFICO GASOSO ULTRARRÁPIDO PARA 

DETERMINAÇÃO DE BTEX EM GASOLINAS COMERCIAIS 
BRASILEIRAS

Nahieh Toscano Miranda, Priscila da Silva Ferreira, Miller Pulito Rufino, Rafael 
Rodrigues Hatanaka, Rodrigo Sequinel, José Eduardo de Oliveira, Aristeu Gomes 

Tininis, Danilo Luiz Flumignan

O Programa de Monitoramento da Qualidade de Combustíveis, criado em 2005, mantém ativa a 
finalidade de levantar os indicadores gerais da qualidade dos combustíveis comercializados no 
país. Na gasolina, por exemplo, um dos parâmetros de qualidade é a concentração de benzeno. 
Neste trabalho é proposto um método por cromatografia gasosa ultrarrápida com detecção por 
ionização por chama para determinação de benzeno, além de componentes complementares 
tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX) em amostras de gasolina comerciais. As análises foram 
realizadas em coluna UFGC Fase PH5 (5 m x 0,10 mm d.i. x 0,40 μm), com injetor e detector a 
270 °C; hidrogênio como gás de arraste (0,8 mL/min); modo de injeção split (1:500) e volume 
de injeção 0,1 µL. Programação do forno: 30°C (1 min) e taxa de 100°C/min até 250°C. Para 
validação do método foram construídas curvas analíticas, sendo que o intervalo de trabalho 
utilizado foi: benzeno (0,10 a 1,90% v/v - R2 = 0,991); tolueno (0,20 a 5,00% v/v - R2 = 0,995); 
etilbenzeno (0,40 a 3,40% v/v - R2 = 0,994); e xilenos (0,30 a 5,70% v/v - R2 = 0,997). Os 
LD e LQ foram de 0,0324% e 0,10%; 0,0842% e 0,20%; 0,036% e 0,40%; 0,0508% e 0,30% 
para os BTEXs respectivamente. A exatidão (via adição e recuperação) e a precisão (desvio 
padrão relativo em parênteses) foram avaliadas em amostra de gasolina comercial em dois 
níveis de concentração (nível baixo e/ou alto), as quais apresentaram os seguintes resultados: 
104,18% (4,5%), benzeno; 92,84% (4,60%), tolueno; 96,79% e 90,77 (6,83%), etilbenzeno; 
96,39% (5,05%), xilenos. A precisão intermediária apresentou os seguintes resultados: 100,6% 
(6,36%); 94,08% (6,22%); 94,62% e 89,87% (8,25%); 99,26% (7,14%), respectivamente, 
BTEX. Após a validação do método desenvolvido, o mesmo foi aplicado em 50 amostras 
de gasolina comercial, das quais 25 amostras conformes e 25 não-conformes. A partir dos 
resultados podemos concluir que o método mostrou-se eficiente para determinar e quantificar 
BTEX em amostras de gasolinas comerciais. 

Agradecimentos: Ao PIBITI/CNPq pela bolsa concedida neste projeto, ao CEMPEQC e ao 
IFSP.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM MÉTODO 
ANALÍTICO PARA QUANTIFICAÇÃO DO FÁRMACO 

ANFOTERICINA B EM NANOEMULSÃO POR 
CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA

Leila Rodrigues Caldeira, Renata Barbosa de Oliveira, Lucas Antônio Miranda Ferreira

Os métodos microbiológicos de doseamento de antibióticos revelam-se, muitas vezes, 
inviáveis na rotina de um laboratório farmacêutico, pelo tempo excessivo para o fornecimento 
do resultado. É importante o desenvolvimento de métodos analíticos alternativos, que sejam 
rápidos e altamente sensíveis, como os métodos de cromatografia de alta eficiência (CLAE). 
No presente trabalho foi desenvolvido e validado um método de CLAE para determinação 
da concentração de anfotericina B (AmB) a partir de uma nanoemulsão (NE). A fase móvel 
proposta foi solução de edetato dissódico 20 mM pH 5,00 e acetonitrila na proporção 65:35. O 
volume de injeção foi de 20 µL, o fluxo de 1,2 mL/min e utilizou-se 405 nm como comprimento 
de onda de detecção. Foi utilizado o cromatógrafo Waters (bomba Waters 515, autoinjetor 
Waters 717 Plus) acoplado a detector Waters 486 UV-Vis e coluna de fase reversa C8 (ACE® 
HPLC Columns, 5 µm, 4,6 x 250 mm). A validação foi realizada de acordo com a Resolução 
(RE) n° 899/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O tempo de retenção da 
AmB foi 7,15 minutos. O método foi linear na faixa de concentração de 0,05 a 10 µg/mL, 
apresentando coeficiente de correlação linear (r2) da curva analítica igual a 0,9961 e equação 
da reta Y = 19940 + 95460x. Cromatogramas de amostras da NE sem fármaco mostraram 
que não há interferentes que possam absorver em 405 nm, sendo o método seletivo para 
AmB. A precisão, avaliada por repetibilidade e precisão intermediária, e a exatidão do método 
foram satisfatórias, estando de acordo com a RE 899/2003. No teste de degradação forçada, 
soluções padrão de AmB foram expostas à luz e condições drásticas de pH e temperatura e, 
então analisadas pelo método de CLAE. Os resultados indicaram que o método é capaz de 
detectar presença de produtos de degradação em meio alcalino e que estes não interferem na 
quantificação de AmB. O método analítico desenvolvido apresenta-se como uma alternativa 
promissora no doseamento rotineiro de AmB.
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ao Sr Diretor Coronel Farmacêutico Petry e todo o efetivo do LAQFA pelo incentivo para meu 
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OPTIMIZATION OF ATRAZINE DEGRADATION BY OXIDATION 
USING H2O2/FE-FLUORINATED PORPHYRIN AND GC-FID/UV-

VIS ANALYSES

Kelly A. Ribeiro Tagliaferro, Maria A. Braga de Oliveira, Caroline Sassaki Veras, Maria 
A. Carvalho de Medeiros*

Atrazine (2-chlorine-4-ethyl-6-isopropyl-1,3,5-triazine) is a herbicide of extensive use in 
Brazilian agriculture mostly for corn, cotton, sorghum and sugar-cane. Although many 
European countries have banned atrazine, this triazine herbicide is still used in other countries, 
such as Brazil, China and the USA [1]. Due to its high mobility, atrazine is frequently detected 
in surface and ground waters, leading on environmental problems. Numerous studies have 
been carried out on the degradation atrazine by applying different methods such as advanced 
oxidation[1]. In the present study we investigated H2O2 concentrations, in acetonitrile 
solvent, ranging between 10 mg/L and 25 mg/L, using a iron fluorinated porphyrin catalyst 
(5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphyrin iron(III) chloride). Higher 
concentrations of H2O2 gave improved atrazine degradation rates. Lower concentrations 
of H2O2 do not lead to a significant degradation. H2O2 concentrations higher than 25 mg/L 
did not improve atrazine degradation, probably due to other side reactions that occurred 
simultaneously. The degradation of atrazine was monitored by Gas Chromatography with 
Flame ionization Detector(GC-FID), using a Thermo Finnigan chromatograph, model Trace, 
equipped with a capillary GC column, with 0.25 mm (i.d.) x 30 m Ohio Valley (OV-05), 
as well as UV-vis spetrophotometry, using a GBC Cintra double beam spectrophotometer, 
with a wavelength ranging between 200 and 800 nm. The path length of the quartz cell was 
10.00 mm. The formation of degradation products took place inversely to the degradation 
of atrazine. All experiments were carried out in a batch reactor. For each measurement the 
baseline was established by placing with HPLC grade acetonitrile in the reference and the 
sample compartment. All measurements were carried out at room temperature. The peak of 
atrazine (retention time-tr = 14.802 min) decreased quickly with the formation of a number of 
by-products in the presence of 25 mg/L of hydrogen peroxide at 23 °C. Further experiments 
are being undertaken with GC/MS to elucidate the by-products formed during the oxidation 
reactions.

[1] Huilun Chen, Emilia Bramanti, Iginio Longo, Massimo Onor, Carlo Ferrari. Oxidative 
decomposition of atrazine in water in the presence of hydrogen peroxide using an innovative 
microwave photochemical reactor.Journal of Hazardous Materials, 186, 28, 2011, 1808-1815.
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DETERMINAÇÃO DE CASEÍNOMACROPEPTÍDEO (CMP) EM 
LEITE CRU NO ESTADO DE GOIÁS

Moacir Evandro LAGE, Francine Oliveira Souza DUARTE, Patrícia Bueno ANDRADE, 
Maria Izabel Amaral SOUZA, Tiago Jube de OLIVEIRA, Géssica Bueno BÁRBARA, 

Patrícia Rodrigues FERNANDES

A ausência de fraudes é considerada um parâmetro importante para se determinar a qualidade 
de um leite. Entretanto, a adulteração deste produto tem se tornado prática constante nas 
indústrias brasileiras, citando entre as mais comuns, a adição intencional do soro de queijo 
ao leite. Esta adição fraudulenta é geralmente detectada e quantificada pela determinação do 
caseinomacropeptídeo (CMP). Nesse trabalho, foi analisado um total de 75 amostras de leite 
cru de três marcas diferentes no período de março a julho de 2012. A metodologia empregada 
para a determinação e quantificação de caseínomacropeptídeo nas alíquotas de leite seguiu 
a Instrução Normativa nº 68 de 12 de dezembro de 2006 do MAPA, realizadas por meio da 
cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) com separação em coluna de filtração em gel 
e detecção ultravioleta (UV). Pela Instrução Normativa nº 69 do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), quando o índice de CMP for de até 30mg/L o leite poderá 
ser destinado ao abastecimento direto, índices de CMP do leite que estiverem entre 30 mg/L 
e 75 mg/L poderão ser destinados a produção de derivados lácteos e índices de CMP acima 
de 75 mg/L poderão ser destinados a alimentação animal, à indústria de química em geral 
ou outro destino a ser avaliado tecnicamente caso a caso, pelo Departamento de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal (DIPOA). A análise mostrou que 65% das amostras obtiveram 
menos que 30 mg/L, 16% entre 30 e 75 mg/L e 19% acima de 75 mg/L, sendo que entre as 
marcas houve entre 12 e 56% de amostras que não poderiam ser destinadas ao abastecimento 
direto. Contudo, esta presença de CMP não seria condição conclusiva de fraude, cogitando-
se ainda possível proteólise progressiva resultante de condições inadequadas de estocagem, 
transporte ou temperatura de refrigeração do leite, seja na propriedade ou no laticínio. Os 
valores encontrados acima de 75mg de CMP por litro de leite evidenciam, portanto possível 
adição de soro de queijo no leite ou, ainda, intensa atividade proteolítica, características 
indicativas de leite fraudado ou com qualidade comprometida para o consumo humano.
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CARACTERIZAÇÃO DOS CONSTITUINTES DE ÓLEOS DE 
MACAÚBA E PROSPECÇÃO DE SEU USO COMO ADITIVO

Silmara Cássia Pereira Couto, Vagner Fernandes Knupp, Ana Maria de Oliveira

A macaúba tem se mostrado uma planta promissora, pois ela é uma espécie oleaginosa de alta 
produtividade, com subprodutos de aproveitamento rentável. Além disso, produz dois tipos 
de óleos com características e aplicações diversificadas (indústrias farmacêutica, cosmética, 
alimentícia, de energia, etc). Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a composição 
de diferentes óleos de macaúba e propor alternativas para o uso dos seus ácidos graxos e 
derivados como aditivos. Para tanto, as amostras dos óleos de polpa e amêndoa de macaúba 
foram caracterizadas quanto à sua acidez e os triacilglicerídeos separados criogenicamente em 
temperaturas de 20 ºC, 15 ºC, 10 ºC, 5 ºC, 0 ºC e -10 ºC. As frações foram então submetidas 
ao processo de transesterificação ou esterificação/transesterificação, seguida da purificação 
do produto final. Os derivados ésteres foram analisados por cromatografia gasosa acoplada 
à espectrometria de massas para identificação e quantificação de seus constituintes. Além 
disso, a partir dos óleos foram obtidos seus ácidos graxos através de reações de hidrólise e 
extrações com hexano. Após a separação dos ácidos graxos, estes e seus derivados foram 
testados como aditivos. Os resultados mostraram uma alta acidez para o óleo da polpa de 
macaúba (54,9 (± 0,1) mg KOH/g de óleo), evidenciando a alta concentração de ácidos graxos 
livres oriundos de reações de hidrólise após a colheita do fruto. Em relação às composições em 
termos de ácidos graxos verificou-se que as mesmas se assemelham às apresentadas em outros 
trabalhos da literatura, tendo como constituinte majoritário do óleo de polpa o ácido oleico e 
do óleo da amêndoa, os ácidos láurico e oleico. Em relação à aplicação dos ácidos graxos e 
seus derivados, os resultados mostraram que a aplicação é ampla e eficiente, sobretudo nas 
indústrias alimentícia e de energia. Portanto, conclui-se que as diferenças nas propriedades 
físico-químicas e na composição dos óleos de polpa e amêndoa de macaúba é acentuada, o 
que os credencia para diferentes aplicações. Além disso, os estudos para utilização dos ácidos 
graxos e seus derivados como aditivos se mostraram promissores.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO 
POR CLAE PARA QUANTIFICAÇÃO DO FLAVONÓIDE 

BAICALINA PARA ANÁLISE DE PERFUNDIDO INTESTINAL.

Lea Mari Sakiyama, Andréa Diniz

A perfusão intestinal é uma técnica utilizada para se estudar o perfil farmacocinético de 
fármacos, mas que anteriomente exige o desenvolvimento e a validação da metodologia que 
será utilizada na quantificação do analito após a perfusão intestinal. Estuda-se neste trabalho 
a baicalina, um flavonóide glicosídeo com denominação química de 5,6-di-hidroxi-7-O-
glucuronido, extraído da raíz de Scutellaria baicalensis Georgi. As análises foram feitas no 
cromatógrafo líquido Shimadzu SCL-10Avp (degasser DGU-14A; bomba LC-10ATvp; forno 
CTO-10Avp e injetor manual) acoplado ao detector de UV-vis SPD10AVvp, utilizando o 
software Class-VP. A fase móvel utilizada foi metanol:água acidificada com ácido fosfórico 
com pH 3 (70:30 v/v), num fluxo isocrático de 1mL/min, a temperatura do forno foi 36°C, o 
comprimento de onda utilizado foi 280nm, a coluna cromatográfica utilizada foi Waters nova-
Pak® C18 4 µm 3,9x150 mm. A curva de calibração da baicalina abrangeu os pontos de 25, 50, 
75, 90 e 100µg/mL e o tempo de retenção do composto foi de 1,20 min. Cada ponto da curva 
foi injetado em triplicata e as análises repetidas em três dias diferentes, a fim de comprovar os 
parâmetros de repetibilidade e precisão intermediária. O guideline ICH Q2(R1) foi utilizado 
como referencial para as análises, e o método apresentou-se linear em toda faixa dinâmica de 
trabalho (r > 0,99). Foi observada adequada repetibilidade e precisão intermediária em todas 
as concentrações testadas. Finalizada a validação os resultados preliminares dos experimentos 
de permeação intestinal do flavonóide baicalina (n=4) mostraram que após 30 minutos o 
percentual absorvido do flavonóide foi de 41,2±13,3%. Os resultados mostraram que o método 
analítico foi capaz de quantificar as amostras biológicas de perfundido intestinal contendo 
baicalina.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM MÉTODO 
POR UPLC PARA QUANTIFICAÇÃO DE IBUPROFENO E 

IBUPROFENO/CARREADOR EM PLASMA DE CAMUNDONGOS

Ana Carolina Maués dos Santos, Milton Nascimento da Silva, Consuelo Yumiko 
Yoshioka e Silva, Carlos Emerson F. da Costa, Gilmara de Nazareth Tavares Bastos, 
Dalglish Gomes, Geyse do Carmo D. Sampaio, Wanessa C. Aires, Aline Collares. V. 

Pinheiro, Dayanni Michely B. de Lima

O objetivo deste trabalho é avaliar a farmacocinética do ibuprofeno na presença de 
nanocarreador no plasma de camundongos via UPLC-PDA em comparação com o ibuprofeno 
na ausência do carreador, com o intuito de avaliar sua biodisponibilidade e, assim, comprovar 
a eficiência do nanocarreador. O pré-tratamento da amostra foi realizado por extração em 
fase sólida (SPE) usando um cartucho C18 de 50 mg/1 mL, o qual foi condicionado com 1 
mL de MeOH seguido por 1 mL de H2O. A 120 µL de plasma foram adicionados 30 µL de 
MeOH e 350 µL de água acidificada com ácido fórmico a 5%; a etapa de lavagem foi feita 
com 500 µL de água acidificada; na etapa de extração, o analito foi eluido com dois volumes 
de 250 µL de MeOH. As amostras foram secas e ressuspendidas em 300 µL da MeCN/H2O 
60/40. Em seguida, 10 uL foram injetados em UPLC Acquit da Waters, utilizando-se método 
cromatográfico composto pela fase móvel: MeCN/H2O 60/40, água a pH 2.6, fase estacionária: 
C18 com partículas de 1.8 µm, em uma coluna de 10 cm, sob vazão de 0.6 mL/min. As análises 
foram realizadas em comprimento de onda de 220 nm, com tempo total de 4 min. A validação 
do método está sendo realizada segundo a resolução nº 899 da ANVISA e o novo guia de 
validação European Medicines Agency. O método demonstrou-se seletivo e sensível, com 
LD igual a 0.15 µg/mL. O limite de quantificação (LQ) encontrado foi de 1.5 µg/mL. Uma 
curva de 7 pontos em triplicata foi construída utilizando os seguintes níveis de calibração: 1.5, 
3, 6, 12, 24, 48 e 96 µg/mL, esta curva apresentou a seguinte equação da reta: y= 30410x-
31678. A linearidade está dentro do limite aceitável para ambas as resoluções (r2= 0.9968), 
além disso, o coeficiente de variação (CV) foi inferior a 15% para todos os níveis. Será dado 
prosseguimento no processo de validação deste método, onde parâmetros como precisão e 
exatidão intra e interdias, robustez e estabilidade, entre outros, serão avaliados, sendo que todo 
o procedimento de desenvolvimento e validação será repetido para ibuprofeno/carreador. Este 
método apresenta vantagens por ser rápido e econômico, e, apesar de existirem vários métodos 
de quantificação de ibuprofeno em plasma, não foram encontrados registros de algum que 
utilize a técnica de UPLC-PDA.

Agradecimentos: A Deus, à UFPA, a Waters e a todos os integrantes do Labcrol (Laboratório 
de cromatografia líquida).
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO 
POR CLAE PARA QUANTIFICAÇÃO DO FLAVONÓIDE 

BAICALINA PARA ANÁLISE DE PERFUNDIDO INTESTINAL.

Lea Mari Sakiyama, adinizbe@gmail.com

A perfusão intestinal é uma técnica utilizada para se estudar o perfil farmacocinético de 
fármacos, mas que anteriomente exige o desenvolvimento e a validação da metodologia que 
será utilizada na quantificação do analito após a perfusão intestinal. Estuda-se neste trabalho 
a baicalina, um flavonóide glicosídeo com denominação química de 5,6-di-hidroxi-7-O-
glucuronido, extraído da raíz de Scutellaria baicalensis Georgi. As análises foram feitas no 
cromatógrafo líquido Shimadzu SCL-10Avp (degasser DGU-14A; bomba LC-10ATvp; forno 
CTO-10Avp e injetor manual) acoplado ao detector de UV-vis SPD10AVvp, utilizando o 
software Class-VP. A fase móvel utilizada foi metanol:água acidificada com ácido fosfórico 
com pH 3 (70:30 v/v), num fluxo isocrático de 1mL/min, a temperatura do forno foi 36°C, o 
comprimento de onda utilizado foi 280nm, a coluna cromatográfica utilizada foi Waters nova-
Pak® C18 4 µm 3,9x150 mm. A curva de calibração da baicalina abrangeu os pontos de 25, 50, 
75, 90 e 100µg/mL e o tempo de retenção do composto foi de 1,20 min. Cada ponto da curva 
foi injetado em triplicata e as análises repetidas em três dias diferentes, a fim de comprovar os 
parâmetros de repetibilidade e precisão intermediária. O guideline ICH Q2(R1) foi utilizado 
como referencial para as análises, e o método apresentou-se linear em toda faixa dinâmica de 
trabalho (r > 0,99). Foi observada adequada repetibilidade e precisão intermediária em todas 
as concentrações testadas. Finalizada a validação os resultados preliminares dos experimentos 
de permeação intestinal do flavonóide baicalina (n=4) mostraram que após 30 minutos o 
percentual absorvido do flavonóide foi de 41,2±13,3%. Os resultados mostraram que o método 
analítico foi capaz de quantificar as amostras biológicas de perfundido intestinal contendo 
baicalina.



Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV | 499

| H499 |
04 de Outubro (5a feira) 

Last Minute Posters

ANÁLISE POR HPLC, ISOLAMENTO E DETERMINAÇÃO 
ESTRUTURAL DE COMPOSTOS FENÓLICOS DA ESPÉCIE 

DEGUELIA UTILIS

Dalglish Gomes, Ana Carolina Maués dos Santos, Milton Nascimento da Silva, Geyse do 
Carmo D. Sampaio, Wanessa C. Aires, Aline Collares V. Pinheiro, Dayanni Michely B. 

de Lima

O objetivo desse trabalho é isolar e identificar compostos fenólicos a partir dos extratos e frações 
da espécie Deguelia utilis, planta conhecida como Timbó verdadeiro. Aproximadamente 1,5 
kg das folhas dessa espécie foram coletados, posteriormente, foram secas em estufa (45º C) e 
moídas em moinho de facas. Realizou-se duas extrações com 550 g de folhas e 5 L de etanol 
por 24 horas, cada extração, em temperatura ambiente. Após a extração, o extrato etanólico foi 
concentrado sob pressão reduzida (65º C) fornecendo 90 g de extrato bruto etanólico (EBE). 
50 g do EBE foi fracionado, por cromatografia clássica (CC) em coluna de sílica-gel, sendo 
utilizados 850 mL, para cada fração, de uma mistura de solventes. Dessa forma, obtiveram-
se seis frações resultantes do fracionamento do EBE. Foi registrado o perfil cromatográfico 
das frações: Fr-2 (Hex/AcOEt 20%), Fr-3 (100% AcOEt) e a Fr-4 (AcOEt/MeOH 20%), em 
cromatografia líquida de alta eficiência e de espectro de hidrogênios, que indicaram a presença 
de compostos fenólicos como flavonoides e estilbenos. As Fr-3 e Fr-4 foram fracionadas por 
CC, obtendo-se 97 e 30 subfrações, respectivamente, que foram organizadas em grupos. Sendo 
que a SubFr-C e E (resultante da Fr-3) e a SubFr-4B (resultante da Fr-4) foram utilizadas para 
dar prosseguimento ao estudo. As Fr-2 (1,6 g), SubFr-C (1 g), SubFr-E (1 g) e SubFr-4B 
(303 mg) foram submetidas a um pré-tratamento por extração em fase sólida (SPE) usando 
um cartucho C18 de 5 g/20 mL, o qual foi condicionado com 20 mL de ACN seguido por 20 
mL de H2O ultra pura. Para cada fração foram adicionados 16 mL de ACN e 4 mL de H2O 
ultra pura. Após a etapa de extração, as amostras foram secas e ressuspendidas em ACN. Em 
seguida injetados em HPLC-semi-preparativo da marca Varian, com coluna semi-preparativa 
Gemini C18 (250 nm x 10 nm, 5 µm), alça de amostragem de 500 µL, fase móvel composta 
por H2O/ACN 30:70, vazão de 4,7 mL/min e comprimento de onda de 282 nm e 319 nm. 
Foram isoladas e identificadas sete substâncias, sendo 5 flavanoides: (utilina e prenil-utilina, 
SubFr-C), (urucuol E e diprenil-utiliol, SubFr-E), (utiliol, SubFr-4B). E dois estilbenos 
(lonchocarpeno, Fr-2 e Metoxilonchocarpeno, SubFr-C). O Lonchocarpeno, resultante da Fr-2 
foi isolado e identificado pela 1ª vez na espécie Deguelia utilis. 

Agradecimentos: A Deus, minha Família e amigos, a UFPA e todos os integrantes do Labcrol 
(Laboratório de cromatografia líquida)
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IDENTIFICAÇÃO DE FLAVONOIDES DA CASCA DE CALABURA 
(MUNTINGIA CALABURA L.)

Allien Monique Rosa Machado, Manuela Cristina Pessanha de Araujo Santiago, Sidney 
Pacheco, Ronoel Luiz de Oliveira Godoy, Ana Cristina Miranda Senna Gouvêa, Renata 

Galhardo Borguini, Helena de Souza Torquilho

Os frutos da calabura (Muntingia calabura L.) apresentam alto valor nutricional. O consumo 
destes é indicado devido à presença de vitamina C, pró-vitamina A, carboidratos, proteínas, 
fibras, cálcio, ferro, fósforo e compostos antioxidantes, como flavonoides que combatem os 
radicais livres e podem ser usados no controle de células malignas. Os flavonoides constituem 
um grupo de compostos fenólicos, que de acordo com o estado de oxidação e a presença de 
determinados grupos funcionais, podem ser divididos em seis subclasses: flavonas, flavanonas, 
flavanóis, flavonóis, isoflavonas e antocianidinas. O objetivo deste trabalho foi identificar os 
flavonoides majoritários presentes na casca dos frutos de calabura por Cromatografia Líquida 
de Alta Eficiência com detecção de UV/VIS e Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência 
acoplada a espectrômetro de massas. Os frutos foram coletados na cidade de Santo Antônio 
de Pádua-RJ. Para análise dos flavonoides, utilizou-se a casca do fruto in natura e realizou-
se a extração com solução de ácido fórmico 10% em metanol. Para identificação preliminar 
da antocianina majoritária foi utilizado Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência Waters® 
modelo Alliance 2695, detector de arranjo de fotodiodos Waters® 2996, coluna Thermo® C18 
(100mm x 4,6mm; 2,4µm), fluxo de 1,0mL/min e modo de eluição gradiente com acetonitrila 
e ácido fórmico. A identificação da antocianina cianidina-3-O-glicosídeo, equivalente a 
95% das antocianinas totais, foi realizada através de comparação dos tempos de retenção e 
espectros de UV/VIS com padrão previamente isolado pelo laboratório. Para confirmação da 
mesma utilizou-se UPLC-ESI-QTOF-MSMS. Na identificação de flavonoides foi utilizado 
cromatógrafo ACQUITY (Waters®), coluna Waters® BEH C18 (2,1 x 150mm 1,7µm) a 45ºC, 
com eluição em modo gradiente de acetonitrila em água com 0,1% de ácido fórmico a 0,35mL/
min. A detecção foi realizada através do espectrômetro Synapt da Waters®, com fonte ESI em 
modo positivo. Com os espectros de massas foi possível confirmar a presença da antocianina 
cianidina-3-O-glicosídeo e identificar o flavonol quercetina. A partir dos resultados obtidos, 
a casca de calabura pode ser considerada fonte alternativa de compostos bioativos, sendo 
interessante um estudo maior sobre a mesma. 

Agradecimentos: Embrapa Agroindústria de Alimentos



Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV | 501

| H501 |
04 de Outubro (5a feira) 

Last Minute Posters

OPTIMIZATION OF ATRAZINE DEGRADATION BY OXIDATION 
USING H2O2/FE-FLUORINATED PORPHYRIN AND GC-FID/UV-

VIS ANALYSES

Kelly A. Ribeiro Tagliaferro, Maria A. Braga de Oliveira, Caroline Sassaki Veras, Maria 
A. Carvalho de Medeiros*

Atrazine (2-chlorine-4-ethyl-6-isopropyl-1,3,5-triazine) is a herbicide of extensive use in 
Brazilian agriculture mostly for corn, cotton, sorghum and sugar-cane. Although many 
European countries have banned its atrazine is still used in other countries, such as Brazil, China 
and the USA [1]. Due to its high mobility, atrazine is frequently detected in surface and ground 
waters, leading o environmental problems. Numerous studies have been carried out on the 
degradation atrazine by applying different methods such as advanced oxidation. In the present 
study we investigated H2O2 concentrations ranging between 25 mg/L and 300 mg/L. Higher 
concentrations of H2O2 gave improved atrazine degradation rates. Lower concentrations of 
H2O2 do not absorb radiation and hence do not lead to the formation of a significant hydroxyl 
radical concentration. H2O2 concentrations higher than 300 mg/L did not improve atrazine 
degradation because of other side reactions that occurred simultaneously. The degradation 
of atrazine was monitored by GC-FID, using a ThermoFinnigan Trace chromatograph as 
well as UV-vis spetrophotometry using a GBC Cintra double beam spectrophotometer with a 
wavelength ranging between 200 and 800 nm. The path length of the quartz cell was 10.00 mm. 
The formation of degradation products took place inversely to the degradation of atrazine. 
All experiments were carried out in the batch reactor. For each measurement the baseline 
was established by placing HPLC acetonitrile in the reference and the sample compartment. 
All measurements were carried out at room temperature. The peak of atrazine (retion time-
tR = 14.802 min) decreased quickly with the formation of a number of by-products in the 
presence of H2O2 at 23 °C. Further experiments are being undertaken with GC/MS to elucidate 
the by-products formed during the oxidation reactions.

[1] Huilun Chen, Emilia Bramanti, Iginio Longo, Massimo Onor, Carlo Ferrari. Oxidative 
decomposition of atrazine in water in the presence of hydrogen peroxide using an innovative 
microwave photochemical reactor. Journal of Hazardous Materials, 186, 28, 2011, 1808-1815.

Agradecimentos: The authors would like to acknowledge financial support from the FAPESP, 
project no. 2010/50647-2 and UNICAMP.
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ANÁLISE DE H2S EM NÍVEIS DE PPB MOLAR EM GÁS 
NATURAL UTILIZANDO CROMATOGRAFIA GASOSA COM 

DETECTOR DE QUIMILUMINESCÊNCIA DE ENXOFRE

Cleber Vinicius Ursini, Rafael Fragoso Ferreira, Rosicleide Santos Moura

A utilização de gás natural para síntese de parafinas através do processo Fisher-Tropsch 
exige um baixo nível de concentração de diversos contaminantes para evitar a desativação 
dos catalisadores envolvidos no processo. Um dos contaminantes monitorados é o sulfeto 
de hidrogênio, que deve estar abaixo 20 ppb (molar). Para a análise deste analito com 
a detectabilidade desejada, houve a necessidade de adaptar a metodologia utilizada no 
cromatógrafo com detector de quimiluminescência de enxofre normalmente usado para rotina 
de especificação de gás natural de venda (trabalhando na faixa de 0,1 a 20 ppm molar). Esta 
adaptação incluiu alterações no volume de amostra, razão de divisão de fluxo no injetor, 
temperatura inicial da programação de temperatura do forno, ajustes na sensibilidade e nos 
fluxos de hidrogênio e oxigênio do detector. Também houve a necessidade de utilizar um 
gerador dinâmico de padrões gasosos para a obtenção da curva de calibração. A partir de um 
padrão gasoso contendo 5 ppm molar de sulfeto de hidrogênio em metano, foram obtidas 
misturas na faixa de 25 a 2500 ppb molar de sulfeto de hidrogênio em uma matriz similar a do 
gás natural. Obteve-se um método calibrado na faixa de 25 a 200 ppb molar com linearidade 
adequada para uso na análise de gás natural que fomenta um processo GTL (Gás To Liquids) 
baseado em reações de Fischer-Tropsch.
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DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A NEW STABILITY 
INDICATING HPLC-UV METHOD FOR FUROSEMIDE USING 

EXPERIMENTAL DESIGN APPROACHES

Gabriela S. Rauber, Juliana Rosa, Manoela K. Riekes, Gislaine Kuminek, Silvia L. 
Cuffini, Simone G. Cardoso

Furosemide (FUR) is a diuretic drug particularly labile facing UV light and acidic pH. In 
order to develop a stability indicating method for FUR and improve the chromatographic 
performance using fewer experiments, without additional cost for solvents, columns or other 
equipment, the present study applied experimental designs for multivariate optimization of 
the analytical conditions. In the first stage of method development, different reverse stationary 
phases, organic modifiers, column temperature, buffer type and pH were investigated using 
fractional factorial design. The second development step employed a central composite 
design of two factors: acetonitrile concentration and buffer pH. Optimization criteria were 
evaluated under the maximization of the chromatographic resolution and retention times 
regarding the significant difference on polarity of the target analytes. Afterwards, satisfactory 
conditions for the separation of FUR and its major degradation products were obtained on a 
gradient reversed-phase HPLC-UV method, being baseline separated in less than 12 minutes. 
Chromatographic conditions were determined using a mobile phase consisted of acetonitrile – 
phosphate buffer (pH 4, 50 mM), a C8 column and a flow rate of 1.0 mL.min-1. The method was 
subjected to validation and it was found to be linear, specific, precise, sensitive and accurate. 
Stressed samples were analyzed showing good analytical profiles and %RSD. The successful 
applicability of the method on the determination of FUR in the presence of degradation 
impurities strengthens the high potential of experimental design approaches for a systematic 
development of chromatographic methods.

Agradecimentos: The authors thank the UFSC Post Graduate Program of Pharmacy, Capes 
and CNPq for financial support and student scholarships
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO EM LC-ESI-MS/MS QTRAP 
PARA ANÁLISE DE CORANTES AZO EM EFLUENTES DE 

INDÚSTRIAS TÊXTEIS

Guilherme Julião Zocolo, Gisela de Aragão Umbuzeiro, Maria Valnice Boldrin Zanoni 

Corantes são substâncias químicas sintéticas utilizadas na coloração de diferentes substratos, 
incluindo couro, papel e plásticos, mas o uso mais importante é em indústrias têxteis. Os 
corantes são geralmente aplicados ao tecido em meio aquoso, portanto, eles necessitam de 
água para serem dissolvidos. Corantes dispersos são utilizados em fibras de poliéster, eles 
são normalmente insolúveis em água e são aplicados como uma dispersão aquosa fina. 
Corantes azo são a classe mais importante, representando mais de 50% de todos os corantes 
comerciais, tal como é a classe que tem sido mais estudada. Essa classe apresenta propriedades 
mutagênicas e são na maioria das vezes hidrofóbicos, com grande facilidade de ser adsorvido 
sobre sedimentos do ambiente aquático. Entretanto, como na maioria das vezes é aplicada na 
presença de surfactantes, a suspensão resultante é estável e pode ser arrastado após lançamento 
em efluentes e atingir estações de tratamento de água. O objetivo do trabalho foi desenvolver 
um método em LC-ESI-MS/MS para investigar a presença de13 corantes azo potencialmente 
mutagênicos em águas superficiais. Neste estudo utilizou-se um sistema LC-ESI-MS/MS, 
3200 Qtrap da Applied Biosistens operando em polaridade positiva no modo MRM (as quatro 
transições mais intensas foram monitoradas). Utilizou-se um HPLC Agilent 1200, com coluna 
C18 3µm 150 x 2,6 mm (Varian Pursuit), em sistema eluente em modo gradiente H2O (A) e 
MeOH (B) (35 a 100% de B em 30 min) ambas as fases com 0,1% de ácido fórmico. A vazão 
de 300 µL min-1 com volume de injeção 10 µL. Nestas condições foi avaliada a linearidade, a 
precisão e calculados os limites de detecção e quantificação, através dos parâmetros da curva 
analítica. A faixa de linearidade do sistema analítico ficou entre 1 e 100 ng mL-1 com coeficiente 
de correlação de 0,9900, enquanto que os limites de detecção e quantificação foram de 0,5 ng 
mL-1 e 1,0 ng mL-1, respectivamente. O CV para as áreas em todas as concentrações ficou entre 
5-15%, sendo considerado adequado para o nível de concentração estudado.

Agradecimentos: FAPESP (Processo 2011/00607-7), CNPQ e Capes
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COMPARATIVE PHYSICO CHEMICAL QUALITY CONTROL 
STUDY OF COMPOUNDED NAPROXEN SODIUM ORAL 

SUSPENSIONS (25 MG/ML)

Lílian Grace da Silva Solon, Themístocles da Silva Negreiros Neto, Leandro Vinicius 
Fernandes de Morais, Aurigena Antunes de Araújo, Jairo Sotero Nogueira de Souza 

Naproxen is widely used for the treatment of rheumatic diseases and acute inflammatory 
processes. This drug is available in the Brazilian market as a tablet and suspension forms. 
The aim of this study was to perform a comparative physic-chemical quality control study 
among the reference naproxen sodium suspension Flanax®, called R, and compounded 
formulations obtained from six different compounding pharmacies (A, B, C, D, E and F) 
at a dosage of 25 mg/mL. The tests were carried out physical and physico-chemical quality 
control (description of the physical and organoleptic conditions, determination of volume, pH, 
content and identification). A method to determined the content was developed. The content 
was determined using a ACE C18 column (150 mm x 4,6 mm, 5 µm) coupled with a ACE 
RP guard column (4 mm x 4,6 mm, 5 µm) in a Varian ProStar HPLC system (Varian, USA) 
equipped with a PDA detector set at UV 280 nm. The flow rate was 1.2 mL/min and the 
mobile phase consisted of an isocratic flow of acetonitrile : NaH2PO4 0.01 M pH 4.00 (50:50, 
v/v). The injection volume was 20 µL. The method showed precision, accuracy, linearity and 
specificity. In this test, the samples B, C and E showed lower values of the content and the F 
sample showed a high value (above specification). The pH values of suspensions C, E and F 
was out of specification. In the homogeneity test, the samples C and E were disapproved. The 
most of samples showed a compatible volume labeled, except the sample C. These results 
indicate the need of a hard inspection of Brazilian compounding pharmacies in order to ensure 
the patient safety and the quality of these products.

Agradecimentos: CAPES and CNPq



506 | Congresso Latino Americano de Cromatogra�a e Técnicas Relacionadas – COLACRO XIV

| H506 |
04 de Outubro (5a feira) 

Last Minute Posters

EXTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE CAROTENOIDES NO 
RESÍDUO AGROINDUSTRIAL DE POLPA DE GOIABA

Lisiane dos Santos Freitas, Thatiana Santana Santos, Viviane Silva Rocha

A crescente industrialização dos alimentos leva a grande geração de resíduos orgânicos. 
O elevado índice de desperdício durante o processo de armazenagem, industrialização e 
comercialização de produtos manufaturados são fatores que influenciam diretamente o meio 
ambiente. A industrialização de polpa de goiaba tem contribuído significativamente para 
geração de tais resíduos através do descarte de sementes, partes da polpa e cascas. Devido 
o potencial deste resíduo este trabalho realizou a comparação de dois métodos de extração, 
ultra-som e Soxhlet, a fim de avaliar quantitativamente a presença de carotenóides no material 
e a influência dos métodos de extração sobre este analito. O resíduo foi coletado da indústria 
de processamento POMAR em Aracaju/SE e separado em duas partes, uma contendo restos 
de polpa e casca e outra contendo sementes, esta ultima parte não foi utilizada neste trabalho. 
Feito isto, a amostra foi seca em estufa, numa temperatura de 60ºC por 5 horas até a umidade 
próxima de 2%, em seguida foi realizada a extração por Soxhlet utilizando os solventes hexano 
e diclorometano. O solvente que apresentou melhor condições de extração dos carotenóides 
foi usado no planejamento fatorial para a extração por ultra-som. As variáveis foram massa, 
volume de solvente e tempo de extração. Os carotenoides totais da amostra foram quantificados 
em espectrofotômetro UV/VIS e o β- caroteno por HPLC com detector UV-Vis. Neste estudo o 
diclorometano apresentou maior recuperação de extrato e melhor recuperação de carotenóides 
no extrato comprovando os estudos de solubilidade de β- caroteno em diclorometano. O ultra-
som apresentou melhores resultados que a extração por Soxhlet utilizando menor tempo e 
quantidade de solvente mostrando que a temperatura atua de forma negativa para a integridade 
dos carotenóides. Dentre as variáveis estudadas a maior quantidade de resíduo (6 gramas), 
maior tempo de extração (30 min), e maior volume de solvente ( 80 mL) apresentou maior teor 
de carotenóides, embora não tenham maior rendimento de extrato. 

Agradecimentos: CNPq, FAPITEC, Capes
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PERFIL DE VOLÁTEIS DO SUCO DE MARACUJÁ-AMARELO 
EM CG/MS PELAS TÉCNICAS DE EXTRAÇÃO HEADSPACE 

ESTÁTICO E SPME

Gilberto Costa Braga, Severino Matias de Alencar, Adna Prado, Jair S. S. Pinto

O perfil de compostos voláteis do suco de maracujá-amarelo foi analisado pelas técnicas 
de extração solid phase microextraction headspace (SPME-HS) e static headspace (S-HS). 
A resposta das duas técnicas de extração da fração volátil, bem como a comparação de 
sensibilidade entre elas também foram avaliadas. Os parâmetros de equilíbrio do headspace 
tempo, temperatura, concentração de NaCl e volume da amostra foram ajustados para a técnica 
S-HS. Em ambas as técnicas de extração, a fase gasosa no headspace das amostras foi recolhida 
e injetada em um cromatógrafo gasoso acoplado a um espectrômetro de massas. Os resultados 
demonstram que a técnica de extração SPME-HS foi mais eficiente para a caracterização do 
perfil de voláteis do suco do maracujá-amarelo, onde foram identificados 44 compostos. Já na 
técnica S-HS foram identificados um total de 30 compostos voláteis. Em ambas as técnicas de 
extração, os compostos voláteis majoritários e com maior concentração foram os ésteres ethyl 
butanoate, ethyl hexanoate, (3z)-3-hexenyl acetate, hexyl acetate, hexyl butanoate e hexyl 
hexanoate. A técnica S-HS mostrou eficiência similar à SPME-HS na recuperação dos voláteis 
terpenos, onde foram identificados β-pinene, ρ-cimene, limonene, (Z)-β-ocimene, (E)-β-
ocimene, γ-terpinene, α-terpinolene e (E)-4,8-dimethyl-1,3,7-nonatriene, sugerindo também 
elevada afinidade da técnica S-HS para terpenos voláteis em suco do maracujá-amarelo. Não 
foram encontrados aldeídos e cetonas voláteis com a técnica S-HS.

Agradecimentos: Agradecimentos ao Departamento de Agroindustria, Alimentos e Nutrição-
LAN/ESALQ/USP e do Laboratório de Bioquímica e Nutrição do LAN/ESALQ/USP, pela 
infraestrutura de pesquisa cedida.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO DE MULTI-
RESÍDUOS EM ORGANOSFOSFORADOS (TRICLORFOM, 

DICLORVÓS, DIAZINONA E FOXIM) EM MÚSCULO BOVINO 
POR LC/MS/MS.

Renan Rodriguez Ravelli, Luiz Roberto Pimentel Trevizan, Leandro Masuco Lopes, 
Pedro Barbosa, Alexandre Barreto Almeida

O objetivo deste trabalho foi desenvolver e validar um método multi-resíduos para a 
confirmação de organofosforados (Triclorfom, Diclorvós, Diazinona e Foxim) em músculo 
bovino por LC/MS-MS. Todos os compostos foram analisados em uma única corrida e com 
o mesmo procedimento, sendo a extração realizada com acetonitrila em presença de cloreto 
de sódio, a etapa de clean-up realizada por extração em fase sólida dispersiva (d-SPE) com 
PSA e C18, e para quantificação utilizou-se LC/MS/MS no modo ESI+. O procedimento de 
validação foi realizado conforme o Manual de Garantia da Qualidade Analítica do MAPA. 
Durante o ensaio de seletividade não foram observados contaminantes com resposta superior 
correspondente a 20 % do LQ. Para determinação da faixa linear de trabalho do Triclorfom, 
Diclorvós e Foxim, foi realizada a curva de calibração na matriz com 7 níveis (de 12,5 a 150 
µg/kg) e para a Diazinona (de 5 a 60 µg/kg). Os valores calculados para Recuperação (96-
107,9%), Repetitividade (CV 2,4-10,2 %), Precisão Intermediária (CV 4,1-8,9 %), LD (2,39-
12,83 µg.kg-1), LQ (10-25 µg.kg-1), CCα (21,68-59,03 µg.kg-1), CCβ (23,33-60,68 µg.kg-1) 
foram aceitáveis e estão de acordo com o Manual de Garantia da Qualidade Analítica. Os 
resultados da validação demonstraram que o método pode ser aplicado para a determinação de 
organofosforados em músculo bovino.

Agradecimentos: Agradecemos ao COLACRO, pela oportunidade de exposição do trabalho 
realizado.
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APLICAÇÃO DE DOE (DESIGN OF EXPERIMENTS) NO 
DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO MÉTODO PARA A 

QUANTIFICAÇÃO DE VORICONAZOL POR CROMATOGRAFIA 
LÍQUIDA ASSOCIADA À ESPECTROMETRIA DE MASSAS EM 

TANDEM.

Jessica Silva Salgueiro, Karina Helena Morais Cardozo, Valdemir Melechco Carvalho

O voriconazol é um fármaco antifúngico triazólico utilizado frequentemente no tratamento 
de infecções por Aspergillus ssp.. A quantificação de Voriconazol é de extrema importância 
para o monitoramento da dosagem terapêutica. O monitoramento permite a individualização 
do tratamento proporcionando a otimização dos resultados. Nesse trabalho é descrito um 
novo método para a quantificação de voriconazol baseado em cromatografia líquida acoplada 
à espectrometria de massas em tandem utilizando extração líquido-líquido. As otimizações 
do processo de extração da amostra foram baseadas em Design of Experiments (DOE) onde 
diversos parâmetros são combinados em um único experimento e analisados estatisticamente 
para revelar a melhor combinação de fatores. O processo extração foi baseado em extração 
líquido-líquido imobilizada em placas de extração com Hydromatrix® preparadas “in-house”. 
Os extratos foram diretamente analisados por cromatografia líquida acoplada a espectrometria 
de massas em tandem no modo electrospray positivo. A validação foi executada segundo 
os procedimentos preconizados pelo CLSI. A utilização de DOE permitiu analisar em um 
curso intervalo de tempo diversos parâmetros como tipo de solvente de extração, tipo de 
tamponamento da extração e ação dos íons manganês na remoção de fosfolipídios. A estratégia 
de extração se mostrou muito eficiente permitindo a análise de número elevado de amostras 
em curto intervalo de tempo. A validação mostrou que o método apresenta boa precisão, 
sensibilidade e linearidade. A aplicação de DOE permitiu acelerar o desenvolvimento da 
metodologia resultando em uma estratégia de extração rápida e eficiente na eliminação dos 
interferentes mais importantes nas análises por espectrometria de massas, os fosfolipídios. A 
extensa validação analítica comprovou o bom desempenho da metodologia mesmo usando um 
equipamento de desempenho modesto. 
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DEVELOPMENT AND VALIDATION OF AN HPLC METHOD FOR 
BIODISTRIBUTION EVALUATING OF 6-METHYL COUMARIN IN 

WISTAR RATS.

Aura Rocío Hernández C., Paola Andrea Cárdenas C., Luis Fernando Ospina G., 
Marcela Aragón N.

A sensitive, specific, and reproducible method was developed and validated for quantitative 
determination of 6-methyl coumarin in samples of Wistar rats organs (liver, heart, lung, kidney, 
spleen, left paw and plasma) homogenized with 20% TCA individually. By High Performance 
Liquid Chromatography with Diode Array Detector (HPLC-DAD) in reverse phase and UV 
detection at 275 and 321 nm with a bonclone column 10µm C-18 (150 x 3.9 mm– 148A) 
and a mobile phase composed of A: methanol B: water: methanol: acetic acid (95:5:1 v / v) 
as gradient for 32 minutes at a flow 1 ml / min. It was obtained a linear relationship between 
the concentration of 6- methyl coumarin and the peak area in the range of 1,2 to 12,8 µg/mL 
with a correlation coefficient of r> 0.99 for each organ. No interference was observed between 
6- methyl coumarin and the matrices evaluated. In all cases, the relative error (RE) and the 
coefficient of variation (CV) were below 15% and 7% respectively. The LOQ was between 
0.94 and 0.97 µg / mL at 275nm and between 0.97 and 1.1 µg / mL at 321nm. The developed 
and validated method is adequate to continue with biodistribution and pharmacokinetic studies 
that do not exist for 6-methyl coumarin, which had shown anti-inflammatory activity in the 
model of carrageenan-induced paw oedema. 

Agradecimentos: A la DIB y a COLCIENCIAS
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AVALIAÇÃO DA TAXA DE COMPLEXAÇÃO DO GOSSIPOL 
LIVRE EM CAROÇO DE ALGODÃO MOÍDO (GOSSIPIUM 

HIRSUTUM), UTILIZANDO CLAE UV-VIS

Alessandra de Cássia Romero, Helder Louvandini, Adibe Luiz Abdalla

O caroço de algodão é um coproduto da indústria algodoeira, cuja torta e farelo podem ser 
utilizados na alimentação animal. Entretanto, é necessário quantificar o teor de gossipol, 
um composto polifenólico tóxico quando presente na forma livre (GL), mas que sofre 
complexação protéica após o processamento do caroço. Assim, objetivou-se avaliar a taxa 
de complexação do GL em caroço de algodão após a sua prensagem, utilizando CLAE UV-
Vis. A taxa de “complexação” (e/ou degradação) do gossipol livre foi avaliada ao longo dos 
tempos 0 (T0), 1 (T1), 3 (T3), 6 (T6), 9 (T9),12 (T12), 24 (T24), 36 (T36) e 72 (T72) horas. A 
influência da granulometria da moagem (1 mm e ≤0,25 mm) da amostra sobre o teor obtido 
também foi avaliada. A metodologia de Wang (1987) foi utilizada, com algumas modificações. 
A quantificação foi realizada em HPLC Agilent 1100 com detector DAD e coluna ODS-C18 
Zorbax 4,6 x 250 mm, 5 µm. A eluição foi realizada em gradiente, com 80% de MeOH (0,1% 
H3PO4):H2O (70:30, v/v) e 20% de CHCl3, com fluxo de 1,1 mL min-1 e detecção a 254 nm. 
A análise da complexação ao longo do tempo demonstrou que o teor de GL sofre a maior 
redução entre 1 e 3 horas (11%) e, aparentemente, apresenta uma constante redução tendendo 
ao equilíbrio a partir de 48 horas, quando as percentagens de redução estimadas para cada hora 
são de 0.09. Os valores de GL (g/100g) obtidos foram de 1,17% no tempo 0 (T0), de 1,11 em 
T1, 0,98 em T3, 0,95 em T6, 0,92 em T9, 0,88 em T12, 0,85 em T24, 0,79 em T48 e 0,77 em T72. 
Observa-se que a redução total no teor de GL proporcionada apenas pela complexação com as 
proteínas presentes no próprio caroço, ao longo de 72 horas, foi de 34.31%. Houve diferença 
de 62% entre os teores de gossipol obtidos nas duas granulometrias utilizadas, possivelmente 
devido à preservação de maior quantidade de vacúolos contendo o GL no interior das partículas 
maiores, impedindo ou reduzindo tanto o arraste mecânico proporcionado pela moagem, 
quanto à complexação. Embora a redução no teor de gossipol proporcione uma destoxificação 
parcial do caroço moído, observa-se que a qualidade protéica desse material também será 
prejudicada, considerando que o GL se complexa com grupos de aminoácidos disponíveis, 
principalmente a lisina, diminuindo seu valor nutricional. 

Agradecimentos: FAPESP (processo 2009/51265-9) e ao Sr. Amadeu Regitano Neto (IAC)
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VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DE 
MULTIRRESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM TABACO POR GC-

MS (NCI).

Katiane Rocha Oliveira, Marcia Victória Silveira, Daniele Silveira Soares, Luciana 
Sparremberger Brasil, Luciana dos Santos Canova, Carlos Felipe Gonçalves da Silva, 

Adriana Demoliner, Nadir Hermes

O monitoramento de resíduos de agrotóxicos é uma ferramenta de extrema importância 
para a garantia das boas práticas agrícolas. A produção “limpa” em termos de resíduos está 
entre as grandes questões da agricultura, o que tem se tornado uma exigência e também uma 
oportunidade para a conquista de mercados cada vez mais cientes, exigentes e regulamentados. 
A fumicultura figura entre as culturas que menos aplica agrotóxicos por hectare (somente 1,1 
kg/ha)1, e a introdução de novas técnicas analíticas que acompanham as evoluções dos pacotes 
tecnológicos disponíveis é requerida. Foi empregado neste estudo a metodologia QuEChERS 
(Quick, Easy, Cheap, Effect, Rugged and Safe) 2 bem como a técnica de Cromatografia Gasosa 
acoplada à Espectrometria de Massas operando com fonte de Ionização Química e modo 
Negativo de detecção (GC-MS-NCI). Esta técnica possibilita a identificação e quantificação 
de compostos halogenados com alta afinidade eletrônica. Neste trabalho, são apresentados 
os dados de validação para 39 agrotóxicos de multiclasses (Piretróides, Dinitroanilinas, 
Organoclorados e Organofosforados). A análise é realizada em um sistema de cromatografia 
gasosa modelo Agilent 7890A, acoplado a um analisador de massas modelo 5975C. O 
método utiliza coluna DB 5 com fluxo de 1mL/min, temperatura de injeção de 250 ºC, modo 
de injeção splitless com volume de 1 μL. A metodologia apresentou resultados satisfatórios 
para sensibilidade, seletividade e linearidade. O procedimento de recuperação foi realizado 
em amostras fortificadas de tabaco curado, com resultados entre 85 e 110% e desvio padrão 
relativo (precisão) inferior a 15%. A quantificação para os compostos organoclorados foi 
realizada com padronização interna utilizando PCB-209, já para as demais classes, utilizou-se 
padronização externa. A exatidão do método foi avaliada frente ao Programa Interlaboratorial 
FAPAS® FT0108/2012 no qual os resultados obtidos foram satisfatórios.

[1] http://sinditabaco.com.br/gestao-ambiental/reducao-do-uso-de-agrotoxicos/. Acesso 
10/09/12. 
[2] Anastassiades, M.; et al. - Journal of AOAC International, v. 86, n. 2, p.412-431, 2003.
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VALIDAÇÃO DE MÉTODO EM CROMATOGRAFIA LÍQUIDA 
DE ALTA EFICIÊNCIA NO DOSEAMENTO DE SUBSTÂNCIAS 

MARCADORAS EM DROGA VEGETAL DE SCHINUS 
TEREBINTHIFOLIUS RADDI

Marcio Soares, Alan Patrick Heringer, Maria Raquel Figueiredo, Maria Auxiliadora 
Coelho Kaplan, José Luiz Mazzei, Leonardo Cesar Machado Coutada

O doseamento de substâncias marcadoras torna-se um desafio no desenvolvimento de métodos 
visando o controle de qualidade e a padronização de fitoterápicos e drogas vegetais promissoras, 
em vista da complexidade da composição. Neste sentido as técnicas cromatográficas são 
ferramentas importantes ao resolverem as substâncias marcadoras e assegurarem sua 
caracterização e quantificação. Como exemplo, a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 
(CLAE) tem sido aplicada na quantificação de ácido gálico (AG) em extrato de folhas de 
Schinus terebinthifolius Raddi (aroeira vermelha, família Anacardiaceae), com a caracterização 
de outras duas substâncias marcadoras.- galato de metila (GM) e pentagaloilglicose (PG). 
Assim, o presente trabalho teve o objetivo de iniciar a validação de método para quantificação 
de dois marcadores (AG e GM) em extrato hidroalcoólico das folhas de S. terebinthifolius. 
A quantificação foi realizada em sistema LaChrom com bomba L-7100, degasador L-7614, 
injetor L-7250, forno L-7360 e detector por arranjo de fotodiodos L-7455 (UV, 200-400 nm) 
com aquisição de dados a 270 nm e controle com interface e software D-7000. Coluna (250 x 
4,6mm) e pré-coluna (2 cm) Supelcosil LC-18 (5 µm) foram utilizadas com fase composta de 
água a pH 2,5 com ácido trifluoracético (A) e metanol/acetonitrila 25:75 (B) na programação, 
a 40ºC e 1 mL/min, de 0-20 min com 3-20%B, 20-30 min com 20-30%B, 30-35 min com 30-
50%B e 35-40 min com 50-96%B. Amostras (10 mg/mL em metanol/água 1:4) foram injetadas 
(20µL) em triplicata. Os sinais foram identificados pelos tempos de retenção e similaridade 
dos espectros, comparando com materiais de referência. As faixas lineares de trabalho (R 
> 0,998) foram verificadas em calibração externa com mínimo de 5 níveis de concentração 
(18,1-226 µg/mL de AG e 2,0-200 µg/mL de GM). O limite de quantificação foi de 1 (AG) e 
de 0,2 µg/mL (GM). Quantificação de outros oito componentes (incluindo PG) foi estimada 
contra a curva de calibração de GM, considerando a similaridade dos espectros ao UV. Os 
coeficientes de variação foram menores que 3%. A determinação das condições em CLAE 
para doseamento é importante para a padronização química da droga vegetal, garantindo a 
qualidade do produto à população.
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QUANTIFICAÇÃO DE APIGENINA POR HPLC-DAD EM 
EXTRATOS DE PASSIFLORA COM ATIVIDADE SEDATIVA

Geison Modesti Costa, Andressa Córneo Gazola, Silvana Maria Zucolotto Langassner, 
Fernanda Angélica Madoglio, Leonardo Castellanos, Carmenza Duque, Freddy 

Alejandro Ramos, Flávio Henrique Reginatto, Eloir Paulo Schenkel

Espécies de Passiflora são amplamente distribuídas por toda América Latina, com usos 
etnofarmacológicos como sedativas e tranquilizantes. Diversos estudos são na literatura 
descrevem a atividade neurofarmacológica de espécies de Passiflora e recentemente vem 
sendo atribuído aos flavonoides um importante papel nos efeitos neurofarmacológicos destas 
espécies. O objetivo deste estudo foi quantificar por HPLC-DAD o flavonoide majoritário 
dos extratos aquosos dos pericarpos de P. alata e P. quadrangularis, previamente avaliados por 
nosso grupo no teste de sono induzido por éter etílico, onde apresentaram atividade sedativa 
observada pelo aumento da duração do sono. Os pericarpos frescos foram extraídos por infusão 
aquosa (1:3 m/v, 95°C) durante 10 minutos, filtrados e liofilizados. As análises por HPLC 
empregaram uma coluna C-18 (250 x 4.6mm i.d.; 5µm), com um gradiente de fase móvel de 
acetonitrila e ácido fórmico 0,5%, com detecção em 340 nm. Apigenina foi identificada como 
sendo o flavonoide majoritário destes extratos e seu teor foi de 2.45 mg/g de extrato aquoso 
de pericarpo de P. quadrangularis enquanto que o extrato aquoso do pericarpo de P. alata 
apresentou um teor de 0.23 mg/g de extrato. As análises mostraram-se lineares (r2>0.999) 
entre as concentrações 0.5 - 40 µg/mL e o D.R.P. para repetibilidade e precisão intermediária 
variou entre 0.5 e 1.9%, enquanto os dados de recuperação ficaram entre 99 e 103%. Os 
resultados demonstraram que o método por HPLC foi eficiente para esta quantificação, sendo 
que o teor de apigenina encontrado nos pericarpos de P. quadrangularis foi aproximadamente 
10 vezes maior do que o observado nos pericarpos de P. alata. 

Agradecimentos: CAPES; CNPq
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PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS DA TILÁPIA (OREOCHROMIS 
NILOTICUS) CULTIVADAS NO BREJO PARAIBANO

Josileide Carmem Belo de Lima1, Janaine Juliana Vieira de Almeida2, Oscar Oliveira 
Santos Junior3, Jesui Vergilio Visentainer3,Neiva Maria de Almeida4

A importância dos ácidos graxos poliinsaturados da família ômega 3 para a saúde humana, tem 
despertado o interesse para pesquisa dos ácidos graxos. Dentre os peixes cultivados, destaca-
se a tilápia (Oreochromis niloticus), conhecida como tilápia-do-nilo. As tilápias, apresentam 
todas as características favoráveis ao cultivo e apresentam boa aceitação pelo consumidor e 
preço acessível. O objetivo deste trabalho foi determinar o perfil de ácidos graxos em cabeças 
de tilápias (Oreochromis niloticus) cultivadas em sistema intensivo e capturadas nas cidades 
de Borborema e Bananeiras no Brejo paraibano. Foram estudados três lotes, constituído de dez 
peixes. A metilação foi de acordo com Joseph & Ackman (1992). Os ésteres foram separados 
através de um cromatógrafo a gás Varian. Os critérios para a identificação foram: valores 
equivalente de comprimento de cadeia (ECL), padrões puros, espectrometria de massas 
(Shimadzu QP 5000). No perfil para cabeça de tilápia cultivada em Borborema e Bananeiras, 
os majoritários foram os ácidos graxos: oléico (18:1ω9), palmítico (16:0), linoléico (18:2ω6) 
e esteárico (18:0). Os percentuais apresentados dos ácidos graxos majoritários nas cabeças de 
tilápias cultivadas em Borborema foram: 33.8%, 23.9%, 14.5%, 6.6% para oléico, palmítico, 
linoléico e esteárico, respectivamente. Para as tilápias cultivadas em Bananeiras os percentuais 
de ácidos graxos majoritários foram: 31.3%, 23.7%, 17.1%, 6.2% para oléico, palmítico, 
linoléico e esteárico, respectivamente. Devido a presença de importantes ácidos graxos nas 
cabeças de tilápias cultivadas em Borborema e Bananeiras e por ser a cabeça considerada 
resíduo de pescado é recomendado utilizar esse resíduo como alternativa para produtos quer 
sejam utilizados na dieta humana ou ração animal.

Agradecimentos: CNPq
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ANÁLISE QUANTITATIVA DE ÉSTERES DE FORBOL EM ÓLEO 
DE PINHÃO-MANSO (JATROPHA CURCAS) UTILIZANDO 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA

Alessandra De Cássia Romero, Helder Louvandini, Adibe Luiz Abdalla

Os ésteres de forbol (EF) são compostos tóxicos pertencentes a uma família de homólogos, 
presentes em espécies de Euphorbiaceas e podem ser encontrados em pinhão-manso (Jatropha 
curcas), cujas sementes tem sido utilizadas para obtenção de óleo para produção de biodiesel. 
Objetivou-se quantificar os EF em amostras de óleo obtidas de 5 acessos de sementes Embrapa 
(101, 150, 195 e 260) e IAC, utilizando CLAE UV-Vis, além de caracterizá-los quanto ao 
rendimento de óleo e porcentagem de cascas. Para obtenção do óleo, as sementes foram 
pesadas e prensadas à frio, até 24 mil psi. A porcentagem de cascas foi obtida pela quebra e 
separação manual de cada semente. A extração dos EF foi realizada com metanol sob agitação 
magnética e temperatura de 55 ºC, segundo metodologia descrita por Devappa et al. (2010), 
com algumas modificações na proporção de óleo e solvente (1:4) e no tempo de agitação (10 
minutos, 4 repetições). A quantificação foi realizada em cromatógrafo Agilent 1100 equipado 
com injetor automatico, detector DAD, coluna ODS-C18 Zorbax (250 x 4,6 mm), partículas 
de 5µm, eluição gradiente utilizando acetonitrila (60%), água (ácido ortofosfórico 0,175%, 
40%) e tetrahidrofurano e detecção/quantificação em 280 nm (MAKKAR et al, 2007). 
A curva analítica foi obtida utilizando padrão 12,13 didecanoato forbol acetato. O teor de 
óleo foi de 26% para os acessos 260 e 101 e 24, 15 e 12% para os acessos 150, IAC e 195, 
respectivamente. A porcentagem de cascas entre os acessos Embrapa e IAC foi de 33 (260), 
36 (101), 35 (150), 39 (IAC) e 45% (195). Com relação aos EF, foram observados três picos 
com espectros correspondentes aos compostos dessa família, os quais foram somados para 
compor o resultado em equivalentes de EF. Os acessos 101, 260, 150, IAC e 195, apresentaram 
respectivamente teores de 5,12, 4,71, 4,53, 3,92 e 3,22 mg g-1 de equivalentes de EF. Observa-
se que os maiores rendimentos de óleo foram obtidos nos acessos que apresentaram também 
um maior teor de EF e menor % de cascas. Embora os EF não constituam um problema para 
produção de biodiesel, observa-se que a torta residual da extração do oleo apresentará maior 
toxicidade e, portanto, menor potencial de utilização deste resíduo para alimentação animal 
sem a realização prévia de destoxificação. 

Agradecimentos: FAPESP (processo 2009/51265-9), Dr. Bruno G. Laviola (Embrapa) e Dr. 
Amadeu Regitano Neto (IAC)
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MONITORAMENTO DE CIANOTOXINAS DE UM 
RESARVATÓRIO PÚBLICO DE ÁGUA NA AMAZÔNIA (BELÉM-

PARÁ-BRASIL).

Cássia Christina da Silva Rocha², Raigor Gabriel Couto Rocha¹, Rosivaldo de Alcântara 
Mendes², Aline Lemos Gomes¹, Francisco Arimatéia dos Santos Alves¹

As cianobactérias constituem a fonte de uma vasta gama de cianotoxinas, que podem 
ser classificados em cinco grupos funcionais (hepatotoxinas, neurotoxinas, citotoxinas, 
dermatotoxinas e toxinas com potencial irritante). O objetivo deste trabalho foi: analise de 
cianotoxinas em água destinada ao consumo humano da cidade de Belém-PA. A amostragem foi 
realizada nos Lagos Água Preta e Bolonha (Agosto de 2011 a Junho de 2012). Foram realizados 
arrastos com auxílio de rede de plâncton de 20 μm. A partir das análises morfológicas foram 
identificados para a área de estudo um total de 22 táxons infragenéricos de cianobactérias, 
distribuídos em 11 gêneros, seis famílias, três ordens e uma classe. As amostras de água foram 
extraídas por um extrator em fase sólida automatizado (SPE-C18), identificadas e quantificadas 
por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detector de arranjo de diodo (HPLC-DAD) 
entre 280 e 331 nm, coluna C18 de fase reversa com 40° de termoregulação e eluição com água 
e acetonitrila. Foi encontrado uma variante de microcistina YR nas amostras de janeiro/2012 
no Água Preta (1,179 μg/L) e Bolonha (1,084 μg/L). Entre os meses de fevereiro a maio de 
2012 foram encontradas variantes de microcistina RR e YR nos lagos Água Preta e Bolonha 
e para estação de tratamento de água foi encontrado apenas a variante de microcistina YR, 
porém todas abaixo do limite de quantificação do método (0,0001 µg/L). O valor de referência 
da portaria (2914/11/MS) para água de consumo é 1 µg/L, entretanto os dados obtidos no 
Lagos Bolonha e Água Preta encontram-se acima dos valores referidos pela legislação para 
água de consumo. Apesar de variantes de microcistinas terem sido encontradas abaixo do 
limite referido na portaria na Estação de Tratamento de água as autoridades responsáveis 
pela produção de água deve monitorar a presença destas cianotoxinas. Este estudo mostra 
que o acompanhamento da qualidade das águas nos mananciais é necessário é de extrema 
importância, já que foi quantificado microcistinas nos lagos de abastecimento. 

Palavras-chave: cianobactéria, HPLC, cianotoxinas.
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DEVELOPMENT AND VALIDATION A HPLC METHOD FOR 
EVALUATED PLASMATIC LEVELS OF ADENOSINE AND 

INOSINE IN MICE

Leandro Vinicius Fernandes de Morais, Gabriel Araújo Silva, Themístocles da Silva 
Negreiros Neto, Lílian Grace da Silva Solon, Fernanda da Rocha Lapa, Adair R. S. 
Santos, Fransciney P. Nascimento, Maria das Graças Almeida, Adriana Augusto De 

Rezende

Adenosine (ADE) and Inosine (INO) are nucleotides associated of antinociceptive and anti-
inflammatory activity. In last years, these molecules were object of several studies, moreover 
becomes necessary the development of chromatographic method for evaluate the plasmatic 
levels. We aimed develop and validate high pressure liquid chromatography (HPLC) method 
for ADE and INO quantification in mice plasma. The method was developed and validates using 
standard addition and caffeine (125 pmol) like internal standard. The standard were diluted in 
buffer phosphate of potassium 50nM at six different concentrations, and the biological samples 
were collected by plexus eye, refrigerated and centrifuged at 3000 rpm/5min/4°C. The plasma 
(180µL) was spiked with standards solution (20µL), added of PCA 8% (200µL) and centrifuged 
at 12000g/10min/4ºC. The supernatant produced in last step (250µL) was added basic solution 
(15µL 2M K2CO3/6M KOH) for salt out by centrifugation at 12000g/12min/4ºC. The 
supernatant of this centrifugation (100µL) was diluted with phosphate buffer 50nM (100µL) 
and maintained at - 80°C until the analyses. The HPLC analyses were performed by a VARIAN 
PROSTAR, with quaternary pump (VARIAN PROSTAR 240); detector of photodiode array 
(VARIAN PROSTAR 335); auto sampler (VARIAN PROSTAR 410) and software GALAXIE 
v.1. The phases were (A) buffer phosphate of potassium 50nM and (B) methanol, the flow 
rate at 1,0mL/min. After the development of the method, it was procedure the validation, 
and observed sensibly and accurately in measurements. The standard curve was performed 
with six points (1.25 at 40 pmol) showing an acceptable linear coefficients (ADE R2=0.9996; 
INO R2=0.9995), with RT of 6.97min and 11.45min for INO and ADE, respectively. The 
repeatability showed acceptable values (ADE RSD=1.47%; INO RSD=2.53%), as well as the 
reproducibility (ADE REPRO=103.2±0.03%; INO REPRO=102.4±0.05%). we perspectives 
will be use others standards, like uric acid and xanthine, incorporated inside the method, and 
it will be used to evaluate the pharmacokinetics of these molecules in mice.
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ANÁLISE DE VOLÁTEIS DOS ÓLEOS COMERCIAIS DE 
GERGELIM (SESAMUM INDICUM) POR HEADSPACE-MEFS

Anna Tsukui, Rafael Ferreira da Silva, Claudia Moraes de Rezende, Humberto Ribeiro 
Bizzo

O óleo de gergelim é bastante apreciado pela culinária asiática de modo geral. O óleo apresenta 
maior estabilidade oxidativa comparado com outros óleos vegetais, devido as suas propriedades 
em antioxidantes naturais. O óleo de gergelim apresenta composições em ácidos graxos 
insaturados e ácidos voláteis, estes responsáveis pelo aroma agradável do mesmo. A técnica 
de microextração em fase sólida é uma técnica que concentra os analitos em um bastão de fibra 
ótica de sílica fundida recoberta por um polímero ou de um sólido adsorvente, neste caso, a 
fibra mista (divinilbenzeno/carboxen/polidimetilsiloxano). O objetivo do trabalho é avaliar a 
extração dos voláteis de dois óleos de gergelim natural e torrado vendidos comercialmente por 
técnica de extração Headspace-MEFS verificando a melhor condição para a obtenção de maior 
número de compostos voláteis nesses óleos. Foi utilizado 1 ml de cada amostra e foram deixados 
em banho a temperaturas de 40, 60, 80ºC, com tempo de estabilização de 60 minutos seguido 
do tempo de extração de 30 minutos utilizando fibra DVB/CAR/PDMS. A caracterização dos 
compostos foi por cromatografia gasosa acoplado à espectrometria de massa em equipamento 
Agilent. A separação dos compostos foi realizada em coluna capilar DB-5 (30m x 0,25mm x 
0,25µm), usando hélio como gás de arraste a 1mL/min. Tempo de dessorção foi de 3 minutos 
dentro do injetor em modo splitless a 250ºC. O programa de temperatura do forno foi de 40ºC 
mantendo por 5 minutos, 4°C/min até 240ºC mantendo por 7 minutos. O detector massa em 
modo de impacto de elétrons (70eV) com fonte de íons à 230ºC e quadrupolo à 150ºC. O 
maior número de picos cromatográficos foi observado na condição de temperatura de extração 
de 60ºC para ambos os óleos, sendo que o ácido tetradecanóico e ácido hexadecanoico foram 
os picos de maiores intensidade para o óleo de gergelim natural. Para o óleo de gergelim 
torrado o pico de maior intensidade foi o ácido benzeno-1,2-dicarboxílico seguido da cafeína, 
segundo o banco de dados Wiley275 do CG/EM. Para ambos os óleos foi possível observar 
picos cromatográficos a partir da técnica de extração Headspace-MEFS empregado para óleo 
de gergelim comercial. 

Agradecimentos: CAPES, CNPQ, UFRJ
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PRODUÇÃO DE HEPATOTOXINAS POR CEPAS DE 
CIANOBACTERIA ISOLADA DO RESERVATÓRIO DA USINA 

HIDROELÉTRICA DE TUCURUÍ, PARÁ - AMAZÔNIA.

Francisco Arimatéia dos Santos Alves¹, Raigor Gabriel Couto Rocha¹, Rosivaldo de 
Alcântara Mendes1, Cássia Christina da Silva Rocha¹, Aline Lemos Gomes¹, Ricardo 

Jorge Amorim de Deus2, Cláudio Nahum Alves2, Marcelo de Oliveira Lima¹

O Lago de Tucuruí formado a partir do represamento do rio Tocantins para produção de energia é 
atualmente usado como fonte de captação para consumo humano e recreação. O monitoramento 
de cianobactérias em águas usadas para consumo humano é considerada como prioridade pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). Este trabalho teve como objetivo analisar a presença 
de cianotoxinas em águas do lago de Tucurui. As amostras de água foram coletadas em frascos 
âmbar de 1 litro para análise de cianotoxinas. As amostras foram coletadas em janeiro e julho 
de 2011 do Lago da Usina Hidroelétrica de Tucuruí, no Estado do Pará. As amostras de água 
foram extraídas por um extrator em fase sólida automatizado (SPE-C18) e analisadas por 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detector de arranjo de diodo (HPLC-DAD) 
entre 280 e 331 nm, coluna C18 de fase reversa com 40° de termoregulação e eluição com água 
e acetonitrila. Na amostra de cianobactéria foi isolada uma cepa de Microcystis aeruginosa, 
a mesma foi cultivada em meio de cultivo BG 11. Uma alíquota da amostra cultivada (40mg) 
foi liofilizada e resuspendida com 100 mL de metanol 75% e sonicadas durante 30 minutos. 
A solução foi transferida para um tubo falcon de 50 mL e centrifugadas para separar a fração 
sólida. O sobrenadante foi transferido para um balão de evaporador rotativo e evaporado a 
40°C. O material precipitado foi resuspendido com 1 mL de metanol 20% e filtrada em filtro 
de 0,45 µm e em seguida transferido para um vial de 2 mL e injetado 100 µg no HPLC. Foi 
identificada e quantificada variante de microcistina LR na água no ponto 06 (0,0127µg/L) no 
mês de janeiro de 2011. Em julho foram identificadas e quantificadas microcistina RR nos 
pontos 02 (0,0006 µg/L) e 07 (0,0003 µg/L). O Limite de quantificação das miocrocistinas 
LR e RR em água no método foi de 0,0001(10-4) µg/L. Na amostra extraída das células de 
Microcystis aeruginosa coletadas em julho de 2011 foi identificada e quantificada microcistina 
LR na concentração de 0,0208 µg/L, abaixo do valor de referência da portaria ( 2914/11/MS) 
para água de consumo que é 1 µg/L. Estes resultados indicam a necessidade de estudos mais 
específicos sobre os níveis de cianotoxinas no Lago de Tucurui.

Palavras-chave: cianobactéria, HPLC, cianotoxinas. 
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DETERMINAÇÃO DE OCRATOXINA A EM CAFÉS 
ORIGINÁRIOS DAS ESPÉCIES ANIMAL JACU (PENELOPE 

OCHROGASTER) E LUWAK (CIVET-PARADOXUS 
HERMAPHRODITUS)

Luiz Severo da Silva Junior, Carlos Francisco Pedroso, Estela Nunes de Oliveira, 
Roberto Pontarolo, Carlos Ricardo Soccol

A qualidade do café depende de vários fatores, que influenciam diretamente no grão, 
tais como, adubação, tratamentos fitossanitários, tipo de colheita, maturação, secagem, 
beneficiamento e armazenamento. Além destes fatores, a falta de cuidados durante e após 
a colheita pode intensificar os defeitos provenientes da lavoura, entre eles a presença de 
contaminantes químicos, como a ocratoxina A (OTA A), que possui ação nefrotóxica, 
carcinogênica, teratogênica e imuno-supressora. Devido à importância desta micotoxina, 
como contaminante do café e aos possíveis riscos para a saúde do consumidor, os limites 
máximos de resíduos (LMR) estabelecidos pelos mercados externos, estão cada vez menores, 
surgindo à necessidade de estudos de métodos analíticos mais sensíveis, que atendam aos 
limites propostos. Neste trabalho foi estabelecido um método cromatográfico rápido e simples, 
com detector de fluorescência (λex=330nm e λem= 470nm), para a determinação de OTA A em 
café, utilizando coluna de imunoafinidade e separação em coluna de fase reversa (CLAE-FR) 
C18 Symetry 4,6x75mm, 3,5um, em fase móvel composta de acetoniotrila:acetato de sódio/
ácido acético, com eluição isocrática, totalizando um tempo de retenção de 9,8 min. Foram 
estudados os seguintes parâmetros: seletividade, verificando-se que não houve influencia da 
matriz; coeficiente de correlação de 0.999; faixa linear (0,625 a 30 ng mL-1); recuperação 
que foi avaliada em dois níveis de concentração e em triplicata, com resultados de 74,3 a 
120,4 % para o café da espécie Jacu e valores de 77,35 a 117,03% para o café originário da 
espécie Luwak. Os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) foram de LOD = 0,20 
ng mL-1 e LQ = 0.625 ng mL-1. O método foi aplicado na análise de café em pó, na presença 
de substâncias interferente da matriz. Com os resultados obtidos, foi possível mostrar que as 
amostras de café analisadas, não apresentaram níveis significativos de contaminação por OTA 
A.

Agradecimentos: Os Autores agradecem ao apoio das agências financiadoras FAPESC e 
CNPq, para a realização desta pesquisa.
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ALINHAMENTO DE PERFIS CROMATOGRÁFICOS EM DADOS 
ADQUIRIDOS POR GC-MS: UM PRÉ-PROCESSAMENTO 

NECESSÁRIO PARA DADOS MEGAVARIADOS COM POTENCIAL 
EM METABOLÔMICA.

Guilherme P. Sabin, Fernando C. Fontanive, Priscila S. M. Possamai, Fernando H. 
Rosa, Ronei J. Poppi

Na última década, o aumento da capacidade de processamento quimiométrico de dados tem 
possibilitado a utilização de perfis cromatográficos completos em análise de dados, gerando 
assim, novas possibilidades analíticas nas áreas de estudos da quimiometria. Na metabolômica, 
esta abordagem pode chegar a algumas dezenas de milhares de variáveis por amostra. 
Naturalmente, existe um ganho analítico importante, se comparado com a análise multivariada 
de dados provenientes da integração de um número reduzido de picos cromatográficos. 
Recentemente, a comercialização de computadores pessoais com memória elevada (ex.: 
32 Gb de RAM) abre novas possibilidades para a expansão da quimiometria no campo das 
análises megavariadas, ou seja, com mais de 1 milhão de variáveis por amostra. Estes dados 
podem ser facilmente obtidos em técnicas hifenadas, como GC-MS. A utilização desta matriz 
de dados por amostra requer alinhamento de toda a superfície de dados, ou seja, perfis de 
tempo por perfis de massas, adicionando uma complexidade necessária ao procedimento de 
pré-processamento de dados. Muitos trabalhos tem sido feito para implementar rotinas de 
alinhamento de dados unidimensionais, como por exemplo, perfis cromatográficos com um 
canal de resposta por tempo de aquisição (ex.: GC-FID), porém poucos pesquisadores tem se 
dedicado ao alinhamento de dados em superfície de resposta. Neste trabalho, foi elaborado 
um algoritmo (compatível com Matlab® e Octave®) capaz de alinhar tempos de retenção 
considerando simultaneamente todos os íons no modo scan de aquisisção, porém mantendo 
cada perfil massa/carga original. A rotina consiste na busca pela melhor correlação entre perfis 
de tempo, usando como base o cromatograma de íons totais, mas corrige os perfis de tempo em 
todos os íons individualmente, mantendo assim a integridade dos perfis de massas. Com isso, o 
resultado é o alinhamento da matriz de dados por amostra para aplicação em estudos de dados 
megavariados, extremamente informativos. Com este trabalho, é esperado um aumento de 
seletividade e sensibilidade na informação obtida pelos atuais cromatogramas de íons totais.
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ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DO LODO INDUSTRIAL DO SETOR 
DE RECICLAGEM DE PAPEL PARA PRODUÇÃO DE ETANOL

Diego Rizzana, Carin von Mühlen

A aceitação de papel reciclado é crescente, mas o resíduo sólido gerado após o processo 
de reciclagem de papel é ainda um problema que não tenha uma solução eficaz. Embora 
o processo de produção de etanol a partir deste resíduo foi descrito na literatura como um 
fornecimento de energia importante. O presente estudo tem como objetivo avaliar a presença 
de contaminantes orgânicos em etanol produzido em escala de laboratório que visa aplicar o 
lodo do papel reciclado para conversão em etanol, usando técnicas como a produção de glicose 
por hidrolise e fermentação com Saccharomyces cerevisiae. O processo de produção de etanol 
foi realizada em duas etapas: a produção de glicose por hidrólise enzimática e fermentação 
com Saccharomyces cerevisiae, usando um reator desenvolvido nesse projeto. As variáveis 
de controle de processo determinadas foram produção de glicose e etanol. A produção de 
glicose foi determinada por Grau BRIX. A quantificação do etanol foi realizada por extração 
por headspace e análise por cromatografia gasosa com detecção de ionização em chama (GC-
FID), usando o método desenvolvido nesse projeto. Os contaminantes orgânicos do etanol 
foram determinados por extração por headspace e análise por cromatografia gasosa acoplada 
à espectrometria de massas (GC-MS). Os resultados derivados desse estudo servirão para 
controle das variáveis de processo de transformação e produção do bio-etanol. A utilização de 
resíduo industrial para a produção de biocombustíveis é uma alternativa de sustentabilidade 
muito maior do que a disposição desse material em aterros sanitários. 
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COMPOSIÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DAS FOLHAS DE BIDENS 
GRAVEOLENS MART. (ASTERACEAE)

Rafael Ferreira da Silva, Claudia Moraes de Rezende, Humberto Ribeiro Bizzo, Hellen 
Santana, Roberto Fontes Vieira, Rosa de Belem das Neves Alves, Maria Aparecida Silva

Ocupando 13 estados brasileiros e com mais de 12 mil espécies descritas, o Cerrado é o 
segundo maior bioma brasileiro, atrás apenas da Floresta Amazônica. Considerando a riqueza 
e importância do Cerrado, a Embrapa deu início a um projeto de pesquisa com a finalidade 
de propor alternativas sustentáveis do uso de espécies de plantas aromáticas desse bioma. 
Indivíduos da espécie Bidens Graveolens Mart. (Asteraceae), de porte herbáceo, foram 
coletados na Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
- Brasília (DF), em abril de 2012. Um exemplar foi depositado no herbário da Embrapa 
Recursos Genéticos e Tecnológicos (CEN 2417). Aproximadamente 310g de folhas secas 
foram submetidas à extração do óleo essencial por hidrodestilação em aparelho do tipo 
Clevenger modificado por 2 horas. A análise dos componentes voláteis foi realizada por CG-
DIC e por CG-EM. A identificação das substâncias foi realizada por comparação dos espectros 
de massas fornecidos pelo banco de dados do CG-EM (Wiley) e por comparação dos Índices 
de Retenção calculados (IRc) dos componentes do óleo com os da literatura. A análise CG-
DIC foi realizada em equipamento Agilent 6890N, equipado com detector de ionização por 
chama, coluna capilar HP5ms (30m x 0,32mm x 0,25 µm), com hidrogênio como gás de 
arraste, a um fluxo de 1,0mL/min. A análise por CG-EM foi realizada em um cromatógrafo 
Agilent 5973N, com coluna capilar HP5MS (30m x 0,25mm x 0,25µm), o detector de massas 
foi operado no modo de ionização por impacto de elétrons (70eV), foi utilizado o hélio como 
gás de arraste, a um fluxo de 1mL/min. A programação de temperatura foi de 60 °C a 240 °C, 
a uma taxa de 3 °C/min, em ambas as análises. Os IRc foram obtidos a partir do tempo de 
retenção de uma série homóloga de hidrocarbonetos (C8-C22). O óleo essencial foi obtido 
com 0,92% (p/p) de rendimento. Sete compostos compõem cerca de 85,5%, entre eles estão 
alfa-pineno (16,63%), canfeno (2,59%), sabineno mais beta-pineno (11,12%), alfa-felandreno 
(5,9%) e delta-3-careno (25,01%).

Agradecimentos: CNPq, CAPES, EMBRAPA E IBGE (EM ESPECIAL A MARIA 
APARECIDA PELA COLABORAÇÃO NA COLETA)
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ENHANCING THE SELECTIVITY OF DANSYLATED 
ETHYNYLESTRADIOL QUANTITATION IN HUMAN 

SERUM USING LIQUID CHROMATOGRAPHY COUPLED 
TO DIFFERENTIAL ION MOBILITY-TANDEM MASS 

SPECTROMETRY (LC-DMS/MS/MS).

Helio Alves Martins-Júnior, Enikson Pontes da Silva, Keith Goodman, Lygia Marques, 
Iram Mundim, Fabiana Fernandes de S. e Silva Cardoso, Leonardo de Souza Teixeira

The analysis of ethynylestradiol (EES) is of high interest for bioequivalence laboratories. Due 
to its very low serum levels, the derivatization of EES became a strategic step to improve the 
compound ionization and fragmentation in order to achieve the required limit of quantitation. 
Even though the derivatization of EES with dansyl chloride is one of the most used derivatization 
reactions, this reaction produces many isobaric interferences from biological samples. These 
interferences can impact results accuracy by overestimating the real analyte concentration 
and increasing the analysis background. Therefore, in order to analyze the dansylated EES 
by LC-MS/MS, these interferences must be separated in very long chromatographic runs, 
compromising the method throughput. Recently, the Differential Ion Mobility Spectrometry 
(DMS) has been used to improve LC-MS/MS specificity in bioanalytical applications as an 
orthogonal separation technique. This technology allows the use of chemical modifiers to 
improve the separations of isobaric compounds in an ion mobility cell prior to mass spectrometry 
analysis. In this study, DMS was used to quantify dansylated EES in human plasma samples 
by LC-MS/MS in multiple reaction monitoring mode. The selectivity increase provided by 
DMS separation dramatically reduced the isobaric inferences leading to the unequivocal 
quantitation of the dansylated EES. As a consequence of the selectivity improvement, the 
chromatographic total run time was reduced, resulting in productivity gains. The ion mobility 
separation improved five-fold the lowest limit of quantitation for a calibration curve in matrix 
and showed better coefficients of variation percentages for all standard and control samples. 
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IDENTIFICATION AND STRUCTURAL ELUCIDATION OF 
POTENTIALLY TOXIC DEGRADATION PRODUCTS OF 

ZEARALENONE EXPOSED TO DIFFERENT LEVELS OF GAMMA 
RADIATION USING LIQUID CHROMATOGRAPHY/HIGH 

RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

José J. M. Xavier, Helio A. Martins-Júnior, Lygia de Azevedo Marques, Vildes M. Scussel

The zearalenone (ZON) is a non-steroid estrogen mycotoxin produced by numerous strains 
of Fusarium which usually contaminates different types of food. The metabolism of ZON 
can also produce derivatives with toxic effects, which were found to be related with the 
similarity of ZON and 17-β estradiol; therefore any ZON derivative can potentially cause 
similar or even higher toxic effects. The gamma radiation is a worldwide used technique for 
food preservation, which increases the storage time and shelf life of finished products. In 
this research, liquid chromatography coupled with high resolution tandem mass spectrometers 
(LC-HRMS/MS) was used for identification and structural elucidation of ZON degradation 
products. Five solutions were prepared at a concentration of 1 mg L-1 in methanol:water 
(50:50, v:v), and were exposed in triplicate, to different levels of gamma radiation of 5.0, 
10.0, 15.0, 20.0 and 25.0 kGy. The degradation profiles of these solutions were obtained and 
the radiated samples were compared versus control and blank solutions. The gamma radiation 
generated three different ZON oxidation products, in all tested radiation levels, assigned as the 
following mass-to-charge (m/z) negative ions 333.1338; 351.444 and 335.1495. In addition, 
two of the oxidation products revealed different isomers that were separated in the C18 
column and further identified based on their high resolution collision-induced dissociation 
(CID) experiments. The identification of these oxidation products increases the knowledge 
about this preservation technique, regarding to ZON contamination, and suggests that these 
compounds might be investigated regarding their toxicity and presence in foodstuff submitted 
to gamma radiation exposure.
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VALIDATION OF AN LC/MS/MS METHOD TO QUANTIFY 
MULTIPLE STEROID HORMONES IN HUMAN SERUM

Viviane do Nascimento, Helio A. Martins-Júnior, Carlos Augusto Rodrigues, José J. 
M. Xavier, Eduardo Kinio Sugawara, Lívia Rentas Sanches, Carlos Eduardo Santos 

Ferreira, Adriana Caschera Faulhaber, Marcelo Batista Cidade

The determination of a wide steroid panel in different biological fluids has been used in clinical 
research studies and supported the diagnostic of several nosological conditions. The steroid 
hormones have been analyzed at clinical laboratories by radioimmunoassay, immunoassay 
with chemiluminescense and electrochemiluminescense. Nowadays, these techniques have 
been replaced by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/
MS) due to its high reliability, sensitivity and easy-of-use features. In this study an LC-
MS/MS method was validated to quantify 11-deoxycortisol, 17-α-hydroxyprogesterone, 
androstenodione, corticosterone, cortisol, estradiol, progesterone and testosterone using 
Atmospheric Pressure Chemical Ionization (APCI) in positive ion mode. The method is based 
on a protein precipitation with zinc sulphate followed by centrifugation and injection into 
LC-MS/MS. The analytes were separated using a C18 column and mobile phase composed 
by methanol and water without any modifier. The total chromatography run time was 13 
minutes and an innovative peak modeling algorithm was used to increase the linear range 
for cortisol and testosterone. The method provided suitable sensitivity for all analytes and 
the limit of quantitation was 0.025 ng mL-1 for androstenodione and 11-deoxycortisol; 0.10 
ng mL-1 for estradiol, progesterone, 17-OH-progesterone and testosterone; 0.05 ng mL-1 for 
corticosterone and 5.0 ng mL-1 for cortisol. The method validation included linearity, dinamic 
range, precision, accuracy, selectivity, limit of detection and limit of quantitation, all of them 
in conformity with the RE/899. This methodology has been applied at the hospital laboratory 
routine to quantify those steroids in human serum.
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ESTUDO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO ESSENCIAL 
DAS FOLHAS DE BACCHARIS RETICULARIA DC. 

(ASTERACEAE) EXTRAÍDO POR DESTILAÇÃO POR ARRASTE 
À VAPOR

Rafael Ferreira da Silva, Humberto Ribeiro Bizzo, Claudia Moraes de Rezende, Hellen 
Santana, Roberto Fontes Vieira, Rosa de Belem das Neves Alves

Sendo o segundo maior bioma brasileiro, o Cerrado é considerado a savana com a maior 
riqueza natural entre as savanas do mundo. Considerando todo o seu potencial, a Embrapa deu 
início a um projeto de pesquisa com a finalidade de propor alternativas sustentáveis do uso 
de espécies de plantas aromáticas desse bioma. Indivíduos da espécie Baccharis reticularia 
dc. (asteraceae), de porte arbústeo, foram coletados nas coordenadas 15°36’294” de latitude 
e 47°44’287” de longitude em Brasília (DF), em abril de 2012. Um exemplar foi depositado 
no herbário da Embrapa Recursos Genéticos e Tecnológicos (CEN 2409). Aproximadamente 
649g de folhas secas foram submetidas à extração do óleo essencial por destilação por arraste 
à vapor por 2 horas. A análise dos componentes voláteis foi realizada por CG-DIC e por 
CG-EM. A identificação das substâncias foi realizada por comparação dos espectros de 
massas fornecidos pelo banco de dados do CG-EM (Wiley) e por comparação dos Índices 
de Retenção calculados (IRc) dos componentes do óleo com os da literatura. A análise CG-
DIC foi realizada em equipamento Agilent 6890N, equipado com detector de ionização por 
chama, coluna capilar HP5ms (30m x 0,32mm x 0,25 µm), com hidrogênio como gás de 
arraste, a um fluxo de 1,0mL/min. A análise por CG-EM foi realizada em um cromatógrafo 
Agilent 5973N, com coluna capilar HP5MS (30m x 0,25mm x 0,25µm), o detector de massas 
foi operado no modo de ionização por impacto de elétrons (70eV), foi utilizado o hélio como 
gás de arraste, a um fluxo de 1mL/min. A programação de temperatura foi de 60 °C a 240 °C, 
a uma taxa de 3 °C/min, em ambas as análises. Os IRc foram obtidos a partir do tempo de 
retenção de uma série homóloga de hidrocarbonetos (C8-C22). Obtido com 0,26% (p/p) de 
rendimento, o óleo essencial apresentou os seguintes componentes majoritários: alfa-pineno 
mais sabineno (39,85%), beta-felandreno (27,09%), mirceno (4,71%), germacreno D (4,05%) 
e biciclo-germacreno (6,41%).
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IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE SEMIQUANTITATIVA DE ÔMEGAS 
NA MACROALGA PARDA CYSTOSPHAERA JACQUINOTII 

MONTAGNE DA REGIÃO ANTÁRTICA POR ESPECTROMETRIA 
DE MASSAS

Marco Aurélio Ziemann dos Santos, Caroline Tuchtenhagen Rockembach, Priscila 
Oliveira de Souza, Pio Colepicolo Neto, Mutue Toyota Fujii, Diclá Pupo Santos, Claudio 

Martin Pereira de Pereira

Pesquisas mostram que modificações alimentares com variações nas concentrações e tipos de 
ácidos graxos (AG), modificam consideravelmente a estrutura de membranas, influenciando 
na fluidez, estabilidade e suscetibilidade a danos oxidativos. Os AG poliinsaturados, tal como 
α- linolênico, linoléico, araquidônico, eicosapentaenóico e docosaexaenóico, família ω-3 e 
ω-6, são considerados alimentos funcionais e nutracêuticos, pois apresentam características 
benéficas ao corpo, tais como, redução do risco de doenças crônicas degenerativas, são 
precursores de prostaglandinas e tromboxanos. O objetivo do trabalho foi à identificação e 
quantificação de ácidos graxos das famílias ω-3, ω-6 e ω-9 da macroalga Cystosphaera jacquinotii 
Montagne por espectrometria de massas (GC/MS). A macroalga C. jacquinotii foi coletada em 
janeiro de 2012 na Estação Comandante Ferraz no Continente Antártico. Posteriormente foi 
feita a extração lipídica segundo Bligh & Dyer (1959). Os lipídeos separados da biomassa 
foram derivatizados com BF3 metanólico e seus ésteres analisados por cromatografia gasosa 
acoplado a espectrômetro de massas, modelo GC/MS-QP 2010S (Shimadzu). A identificação 
e quantificação foram feitas utilizando padrão FAME Mix 37 (Aldrich) e a biblioteca NIST 
do GC/MS. A extração de 1,0020 g da biomassa liofilizada de C. jacquinotii, pelo método 
Bligh & Dyer (1959) totalizou 0,0814 g de material lipídico. O total de ω-3 encontrado foi 
de 23,3 %, de ω-6 20,12 % e ω-9 13,09 %. A análise da biomassa de C. jacquinotii mostrou 
um percentual elevado de ácidos graxos importantes para o metabolismo humano, como o 
ácido graxo linoléico com 4,22 ± 0,03 e o ácido araquidônico 15,20 ± 0,09, precursor de 
eicosanoides que exercem funções de controle do sistema imune, inflamatório e mensageiro 
do sistema nervoso central. Outros ácidos graxos importantes encontrados são ácido oléico 
com 13,09 ± 0,12, α- linolênico 6,46 ± 0,01 e o Cis-5,8,11,14,17 eicosapentanoico com 16,84 
± 0,05 que origina o Cis- 4,7,10,13,16,19 docosahexaenóico, ácido graxo importante para 
formação, desenvolvimento e funcionamento do cérebro. As análises realizadas na macroalga 
Cystosphaera jacquinotii Montagne mostraram um grande potencial de compostos lipídicos de 
interesse alimentar e nutracêutico.
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ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA GASOSA DO BIODIESEL DE 
ÓLEO DE MAMONA VIA SONOCATÁLISE

Marco Aurélio Ziemann dos Santos, Caroline Tuchtenhagen Rockembach, Gabriela 
Hörnke Alves, Bruno Vargas Muchale, Camila Francine Paes Nunes, Marina Ritter, 

Claudio Martin Pereira de Pereira

O Ricinus communis é uma oleaginosa da qual se extrai de suas sementes um óleo altamente 
viscoso. Na costituição química deste óleo, cerca de 89 % de sua composição é representada 
pelo ácido ricinolêico. Este óleo tem sido utilizado em diversas pesquisas para obtenção de 
biocombustível. Uma das técnicas que vem sendo utilizada com êxito na transformação de 
óleos em biocombustíveis é a sonocatálise. Esta técnica reduz o tempo de reação, pode ser feita 
a temperatura ambiente e alcança resultados satisfatórios nos processos de trasesterificação de 
óleos. O objetivo do trabalho foi a síntese de biodiesel a partir do óleo de mamona através 
da sonoquímica. Foi realizada a transesterificação alcalina, utilizando-se KOH, assistida por 
ultrassom. Esta reação acontece quando reagimos um triacilglicerol com álcool de cadeia curta, 
na presença do catalisador, onde é gerado um mono-alquil ester e glicerol. As reações foram 
realizadas com uma sonda (probe) ligada um ultrassom da marca Vibracell Sonics 500 W. A 
potência utilizada foi de 20 kHz e amplitude de 24 %. Os tempos reacionais avaliados foram 
10, 15, 20 e 25 min. Para as análises cromatográficas foi utilizado um GC/FID 2010 marca 
Shimadzu. As análises de conversão dos ácidos graxos em metil ésteres seguiram a norma EN 
14103. Os resultados das reações em ultrassom para síntese do biodiesel nos tempos 10, 15, 
20 e 25 min mostraram, respectivamente, os seguintes resultados de conversão: 73,1 %, 72,5 
%, 72,3 % e 70,1 %. Algumas características físico-químicas foram analisadas no biodiesel 
de mamona, tais como: viscosidade, a qual apresentou resultado de 12,5 mm2/ s; índice de 
iodo com 18,1 g I2/ 100g; índice de acidez com 0,5 mg KOH/g e índice de saponificação com 
165,5 mg KOH/g. O perfil de ácidos graxos foi realizado por comparação ao padrão C8C24 e 
o cálculo de porcentagem por área normatizada. Os resultados obtidos foram: 0,9 % de ácido 
palmítico, 0,6 % de ácido esteárico, 2,9 % de ácido oléico, 4,4 % de ácido linoléico, 0,3 % 
de ácido linolênico e 89 % de ácido ricinoléico, sendo este composto identificado pelo seu 
espectro de massas. Através dos resultados obtidos verificou-se que o tempo de 10 min foi o 
mais eficiente no processo de conversão.
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CARBON ISOTOPE RATIOS DETERMINATION, BY GC-C-
IRMS USING SPME EXTRACTION IN NATURAL COMPLEX 

MATRICES OF FOOD INTEREST

Ana Gabriela Buglia, Luisa Schipilliti, Ivana Bonaccorsi, Paola Dugo, Luigi Mondello 

This study reports the use of SPME to evaluate the authenticity of different food matrices 
(coffee, fruit flavoured foodstuff and citrus liqueurs) avoiding tedious sample preparation 
procedures. The authenticity assessment was carried out by means of carbon Isotope Ratio 
(IR) determination of selected volatiles in the different matrices. The analyses were performed 
using a GC-C-IRMS. When dealing with carbon isotope determination the sample preparation 
procedure must be minimized to avoid isotopic discrimination and formation of artefacts. SPME 
has been proved to be a powerful extraction technique, particularly useful for non-quantitative 
extraction. It has been applied successfully to extract from the headspace numerous volatile 
components from a large number of different complex matrices. This technique has been proved 
to be appropriate for the determination of the isotope ratio since it does not discriminate isotope 
abundance. The extraction procedure by SPME were optimized in function of the components 
to be analysed by GC-C-IRMS: for fruit flavoured foodstuff were extracted and analysed 
by GC-C-IRMS numerous aliphatic esters, linalol, g-decalactone to determine their isotope 
ratios; for citrus liqueurs the components extracted by SPME and analysed by GC-C-IRMS 
were the citrus fruits’ secondary metabolites (monoterpene and sesquiterpene hydrocarbons 
and oxygenated derivatives); for coffee were extracted by HS-SPME and analysed by GC-
C-IRMS methylpyrazine, acetol acetate, 2-acetyl furan, furfuryl acetate, 5-methyl furfural, 
n-methyl-2-formylpyrrole, γ-butyrolactone, furfuryl alcohol. The SPME fiber coating was 
selected in function of chemical behaviour of the components investigated. The results allowed 
to build ranges of authenticity for the isotope ratios of numerous compounds determined in 
numerous genuine samples. Thus, in all the samples analyzed it was possible to determine 
useful parameters for the characterization of the botanical/geographical origin and to assess 
the authenticity of natural products. 
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AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE HIDROCARBONETOS 
POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAS) EM AMOSTRAS 

DE CERVEJA POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA 
EFICIÊNCIA (CLAE)

Eniz Conceição Oliveira, Ana Paula Mörschbächer, Luciana Maroni Silva, Luana 
Gabriela Marmitti, Gabriela Altenhofen, Daniel N. Lehn, Claucia Fernanda V. de Souza

A produção e o consumo de bebidas alcoólicas é uma das atividades mais antigas desenvolvidas 
pelo homem, sendo a cerveja a mais popular delas. Conhecida desde os tempos remotos em 
diversos países, a cerveja é um produto de ampla difusão e intenso consumo em todo o mundo. 
A cerveja chegou ao Brasil no início do século XIX, trazida por Dom João VI que desenvolveu 
o hábito de tomar a bebida durante a permanência da família real portuguesa em território 
brasileiro. Nesta época, a cerveja consumida era importada de países europeus e privilégio 
dos nobres. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) são compostos de elevado 
potencial genotóxico, mutagênico e carcinogênico. A contaminação de alimentos por HPAs 
pode ocorrer a partir do contato com partículas presentes no meio ambiente (ar atmosférico, 
solo e água) ou por meio de atividades industriais tais como defumação, secagem direta ou 
indireta com madeira, torrefação e aquelas que utilizam altas temperaturas, como grelhar, 
assar e fritar. Baseado na importância cultural e econômica do produto, este trabalho avaliou a 
presença de HPAs em amostras de cerveja tipo Pilsen, Escura e Malzbier, comercializadas na 
região do Vale do Taquari, RS. Para a extração dos HPAs utilizou-se a extração em fase sólida, 
com cartuchos comerciais Chromabond C18ec, de 6 mL com 500 mg de fase estacionária. Para 
a identificação e quantificação dos HPAs utilizou-se a cromatografia líquida de alta eficiência 
(CLAE) com detectores de UV/visível e fluorescência.
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