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RESUMO 

ACEVEDO, M. S. M. S. F. Estratégias para pré-concentração e separação por 

cromatografia por injeção sequencial. 2020. 114 p. Tese (Doutorado) – Centro de 

Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2020. 

 

A cromatografia por injeção sequencial (SIC) expandiu a aplicabilidade de sistemas 

de análises em fluxo com separações à baixa pressão, permitindo a análise de 

diversos analitos em uma mesma amostra, explorando os benefícios da automação. 

Visando ampliar a aplicabilidade do SIC e explorar as suas características, foram 

desenvolvidas três estratégias analíticas. A primeira proposta foi o desenvolvimento 

de um procedimento para pré-concentração de compostos fenólicos (resveratrol, 

quercetina e canferol) diretamente na coluna cromatográfica. Respostas lineares 

foram observadas entre 0,1 e 1,00 mg L-1 (r > 0,997), com limites de detecção (LOD) 

estimados em 0,2, 8 e 9 µg L-1 e fatores de enriquecimento de 84, 35 e 29, para 

resveratrol, quercetina e canferol, respectivamente. O procedimento foi aplicado à 

determinação de compostos fenólicos em cervejas, após clean up das amostras por 

uma adaptação da metodologia QuEChERS, com recuperações entre 84 e 110%. 

Uma estratégia pioneira para cromatografia bidimensional ampliou a capacidade de 

separação do SIC, explorando colunas cromatográficas com diferentes características 

químicas. A aplicabilidade foi demonstrada pela separação das aminas biogênicas 

histamina, tiramina, feniletilamina e triptamina empregando, na primeira dimensão 

cromatográfica, uma coluna monolítica de sílica funcionalizada com cianopropil, com 

fase móvel completamente aquosa e, na segunda dimensão cromatográfica, uma 

coluna particulada do tipo C18, com fase móvel 7% v/v de acetonitrila em solução de 

ácido fosfórico pH 2,5. Respostas lineares foram obtidas entre 10 e 50 mg L-1, para 

histamina, tiramina e feniletilamina e entre 10 e 40 mg L-1 para triptamina (r > 0,997), 

com LOD estimados em 3, 8, 2 e 0,3 mg L-1, para histamina, tiramina, feniletilamina e 

triptamina, respectivamente. Foi obtida boa precisão (CV de 3,0%, n = 12) e resolução 

de 1,72 foi alcançada entre os picos mais próximos (tiramina e feniletilamina).  

A terceira proposta objetivou a separação de aminas biogênicas com eluição por 

gradiente de concentração gerado pela dispersão de uma alíquota de acetonitrila em 

água. Histamina, tiramina, feniletilamina e triptamina foram utilizadas como analitos 

modelo, empregando uma coluna particulada com sílica funcionalizada com C18.  

O tempo de análise foi de 2,5 min, com resolução de 1,6 entre os picos da 
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feniletilamina e triptamina, e LOD de 1,6, 1,7, 1,3 e 0,4 mg L-1, para histamina, tiramina, 

feniletilamina e triptamina, respectivamente. Respostas lineares foram obtidas  

entre 5 e 30 mg L-1 (r > 0,991), com CV (n=10) dos tempos de retenção e área de pico 

entre 0,08% - 0,84% e 1,5 – 2,5%, respectivamente. 

 

Palavras-chave: Cromatografia por injeção sequencial. Cromatografia bidimensional. 

Separação cromatográfica à baixa pressão. Pré-concentração on column. 

Bioanalítica. 
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ABSTRACT 

ACEVEDO, M. S. M. S. F. Strategies for preconcentration and separation by 

sequential injection chromatography. 2020. 114 p. Tese (Doutorado) – Centro de 

Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2020. 

 

Sequential injection chromatography (SIC) has expanded the applicability of low-

pressure separations in flow analysis, allowing the determinations of several analytes 

in the same sample. Aiming at further expansion of the applicability of SIC and a  

better exploitation of its analytical characteristics, three analytical strategies were 

developed. The former involved a novel procedure for in-line concentration of phenolic 

compounds (resveratrol, quercetin, and kaempferol) directly on the chromatographic 

column. Linear responses were observed within 0.1 and 1.00 mg L-1 (r > 0.997), with 

detection limits (LOD) estimated as 0.2, 8, and 9 µg L-1 and enrichment factors of 84, 

35, and 29, for resveratrol, quercetin, and kaempferol, respectively.  

The procedure was applied to the analysis of beers, after sample clean up by an 

adaptation of the QuEChERS method, with recoveries between 84 and 110%.  

The second strategy involved the pioneer exploitation of two-dimensional 

chromatography aiming at to expand the separation capacity of SIC by using 

chromatographic columns with different chemical characteristics. The feasibility of the 

innovation was demonstrated by separation of the biogenic amines histamine, 

tyramine, phenylethylamine, and tryptamine, using a cyanopropyl monolithic column 

with a completely aqueous mobile phase as the first chromatographic dimension and 

a superficially porous column (C18) with 7% v/v of acetonitrile in phosphoric acid 

solution pH 2.5 as the second one. Linear responses were obtained in the 10 -  

50 mg L-1 range for histamine, tyramine and phenylethylamine and in the 10 - 40 mg 

L-1 range for tryptamine (r > 0.997), with LOD of 3, 8, 2, and 0.3 mg L-1, respectively.  

Precise results (CV of 3.0%, n = 12) and resolution of 1.72 between the nearest peaks 

(tyramine and phenylethylamine) were achieved. The third strategy referred to an 

advanced separation of biogenic amines with gradient elution attained by dispersing 

an acetonitrile aliquot in water. Histamine, tyramine, phenylethylamine, and  

tryptamine were selected as model analytes, and a particulate column with C18 

functionalized silica was employed. The analysis time was 2.5 min, the resolution of 

the phenylethylamine and tryptamine peaks was 1.6, and LOD values for histamine, 

tyramine, phenylethylamine, and tryptamine were 1.6, 1.7, 1.3, and 0.4 mg L-1, 
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respectively. Linear responses ranged from 5 to 30 mg L-1 (r > 0.991) and CV (n = 10) 

of retention times and peak area were within 0.08% - 0.84% and 1.5 - 2.5%, 

respectively. 

 

Keywords: Sequential injection chromatography. Multidimensional chromatography. 

Low-pressure chromatography. On column preconcentration. Bioanalysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Cromatografia líquida e cromatografia por injeção sequencial 

Cromatografia é um método físico de separação no qual os componentes da 

amostra a serem separados distribuem-se entre uma fase estacionária e uma fase 

móvel, que flui em uma direção definida [1]. Na cromatografia líquida, a fase móvel é 

um líquido, tipicamente uma mistura de solventes, e a fase estacionária é formada por 

partículas de dimensões micrométricas, requerendo pressões de propulsão 

relativamente altas, entre 1000 e 5000 psi. Nessas condições, essa técnica de 

separação é denominada cromatografia líquida de alta eficiência, do inglês High 

Performance Liquid Chromatography (HPLC). 

Atualmente, a HPLC é uma das técnicas analíticas mais utilizadas, devido à 

capacidade de separação, identificação e quantificação de espécies químicas, em 

conjunto com outras técnicas instrumentais de análises, como a espectrofotometria 

[2], fluorimetria [3] e espectrometria de massas [4]. A HPLC tem sido amplamente 

aplicada em indústrias farmacêuticas e químicas, assim como no controle de 

qualidade de alimentos e aplicações de interesse agropecuário e ambiental, incluindo 

métodos de referência recomendados por agências reguladoras [5].  

Com o avanço da técnica, houve mudanças importantes para o aprimoramento 

da cromatográfica líquida, como o desenvolvimento de partículas de fases 

estacionárias cada vez menores, na ordem de 1 µm. Essa inovação melhora a 

resolução cromatográfica, porém requer um sistema de alta pressão, em torno de 

15000 psi [6], originando a cromatografia líquida de ultra eficiência. Outras inovações 

incluem o desenvolvimento de novas fases estacionárias visando maior seletividade 

e estabilidade, principalmente em condições adversas, como elevados pH e 

temperaturas [5,7]. 

 A automação de métodos analíticos está associada à substituição de 

operações realizadas manualmente por operações realizadas por uma máquina, 

podendo envolver sistemas discretos ou em fluxo. Em análises em fluxo, o trabalho 

pioneiro foi apresentado em 1957, por Skeggs [8], com o sistema de fluxo contínuo 

denominado análise em fluxo segmentado (SFA, do inglês, Segmented Flow 

Analysis). Este sistema é composto por uma bomba peristáltica que aspira de forma 

contínua a amostra e os reagentes, e um conjunto de tubos que permite a condução 

das soluções até o detector. A amostra e os reagentes são aspirados sequencialmente 
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e as zonas de mistura são segmentadas por bolhas de ar, minimizando a dispersão 

longitudinal e evitando a interpenetração entre as amostras (carryover). Normalmente, 

há a necessidade de tempos de residência relativamente altos da mistura no sistema, 

para promover a homogeneidade das alíquotas e para que as reações envolvidas 

alcancem a condição de estado estacionário. Tipicamente, as bolhas de ar são 

removidas previamente à detecção. 

Em 1975, Ruzicka e Hansen demonstraram o conceito de análise por injeção 

em fluxo (FIA, do inglês, Flow Injection Analysis) [9], que se diferencia do SFA, pois a 

amostra não é aspirada continuamente, o fluxo não é segmentado e as medidas 

analíticas tipicamente são realizadas sem a homogeneização da zona de amostra e 

sem que as reações envolvidas atinjam a condição de estado estacionário, o que o 

caracteriza como um método cinético de análise. O método baseia-se na inserção da 

amostra, por uma válvula de injeção, em uma solução transportadora. Devido à 

ausência de segmentação, a amostra sofre dispersão, gerando gradientes de 

concentração, e pode receber reagentes e passar por etapas de separação e 

concentração do analito durante o percurso até o detector (Figura 1.1), onde é gerado 

um sinal transiente. 

 

 

Figura 1.1. Representação de um módulo de análises por injeção em fluxo. VS: válvula 

seletora; BR: bobina de retenção; DET: detector; D: recipiente para descarte; A: amostra. 

Adaptada da referência [10]. 

 

A análise por injeção sequencial (SIA, do inglês Sequential injection analysis) 

foi proposta por Ruzicka e Marshall em 1990 [11], tornando-se uma importante 

ferramenta analítica, devido à simplicidade, robustez e menor consumo de reagentes 

[12]. SIA baseia-se no gerenciamento de amostras e reagentes em um sistema em 

linha única com fluxo bidirecional, composto basicamente por uma bomba tipo seringa 

(embora alguns sistemas utilizem bomba peristáltica) e uma válvula seletora 
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multiportas. Por se tratar de um sistema em linha única, a mistura dos reagentes 

geralmente ocorre por dispersão, o que pode ser um limitante para procedimentos que 

envolvam mais de um reagente e pode causar erros sistemáticos [13–15]. 

A cromatografia líquida é classificada pela IUPAC (do inglês, International 

Union of Pure and Applied Chemistry) como uma técnica de análises em fluxo [16]. 

Embora haja similaridades com a análise por injeção em fluxo [17], no que diz respeito 

à injeção e processamento da amostra em fluxo, essas técnicas geralmente têm 

objetivos distintos. Em cromatografia líquida, a amostra é injetada e transportada pela 

fase móvel através da fase estacionária, sendo os analitos distribuídos em ambas 

fases de tal forma que as espécies migrem com velocidade diferencial, com 

consecutiva detecção em diferentes tempos de retenção [18]. Em análises por injeção 

em fluxo, a amostra é inserida em um fluxo transportador que tem como objetivo 

carrear a zona de amostra até o sistema de detecção, podendo ocorrer derivação 

química do analito e etapas de separação e pré-concentração (e.g. extrações em fase 

sólida, líquido-líquido e gás-líquido) durante o processo. Durante a passagem da zona 

de amostra pelo detector, um sinal transiente é gerado e registrado como um pico, 

refletindo a concentração do analito [17]. Desta forma, enquanto na cromatografia 

líquida geralmente objetiva-se a determinação de diversos analitos na amostra, as 

análises por injeção em fluxo geralmente objetivam a determinação de um único 

analito, tipicamente em um grande número de amostras, explorando as vantagens da 

automação [19].  

Considerando os aspectos discutidos no parágrafo anterior, uma das limitações 

dos sistemas de análises em fluxo é a determinação de multicomponentes, 

usualmente restrita a dois analitos [20]. A fim de contornar este inconveniente, colunas 

cromatográficas curtas e constituídas de materiais altamente permeáveis foram 

acopladas a sistemas de análises em fluxo [21,22]. Nesse sentido, uma contribuição 

significativa, devido à disponibilidade comercial, foi a introdução da cromatografia por 

injeção sequencial (SIC, do inglês, Sequential Injection Chromatography), em 2003 

[21].  

No SIC (Figura 1.2), fase móvel e amostra são aspiradas para uma bobina de 

retenção (holding coil) e dispensadas para uma coluna cromatográfica através de uma 

válvula seletora de oito vias, fazendo uso de uma bomba do tipo seringa [23]. SIC 

pode ser acoplado a diferentes detectores, mas tem predominado detecção 

espectrofotométrica no UV-vis [24] ou por fluorescência [25]. 
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Figura 3.2. Esquema de um sistema de cromatografia por injeção sequencial. BS: bomba do 

tipo seringa; VS: válvula seletora; BR: bobina de retenção; CC: coluna cromatográfica; DET: 

detector; D: recipiente para descarte; A: amostra; FM: fase móvel 

 

A cromatografia por injeção sequencial tem se consolidado como uma 

alternativa à HPLC devido a vantagens, como análises rápidas, baixo custo de 

instrumentação (2-3 vezes menor que HPLC) e eficiência de separação comparável 

para misturas menos complexas [26]. O consumo de solvente e a geração de resíduos 

são geralmente reduzidos, tornando SIC uma técnica de separação mais econômica 

e limpa [27].  

Os primeiros trabalhos sobre SIC utilizaram exclusivamente colunas 

monolíticas. Essas colunas são constituídas por um leito contínuo, geralmente 

baseado em sílica, podendo também ser utilizados polímeros orgânicos ou materiais 

híbridos orgânico-inorgânicos [28]. Monolitos são altamente porosos, com pequenos 

domínios e grandes canais, conferindo alta permeabilidade e eficiência à coluna. 

Estes canais apresentam micro e macroporos que oferecem menor resistência ao 

fluxo da fase móvel (baixa contrapressão), permitindo operação a elevadas vazões, 

sem perda na eficiência de separação [5,29,30].  
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Visando maior disponibilidade de fases estacionárias e maior seletividade nas 

separações cromatográficas, aplicações mais recentes de SIC têm utilizado colunas 

com partículas superficialmente porosas, também conhecidas como colunas de 

núcleo fundido (fused core). Essas colunas têm sido utilizadas em HPLC [31] e em 

procedimentos de preparo de amostras [32] e foram pioneiramente utilizadas em SIC 

na separação de quatro estrógenos com estruturas similares, com uma fase 

estacionária de sílica funcionalizada com C18 e eluição isocrática com fase móvel 

composta por uma solução aquosa contendo 40% v/v acetonitrila [22].  

Colunas de núcleo fundido também requerem pressões menores quando 

comparadas às colunas recheadas com sílica porosa [33]. Isso ocorre pois as colunas 

são recheadas com partículas com núcleo sólido e impermeável, obtido através da 

sinterização das partículas de sílica porosa a altas temperaturas. Esse núcleo sólido, 

usualmente com diâmetro de 1,7 m, é revestido por uma camada de sílica porosa 

funcionalizada com a fase estacionária, tipicamente com espessura de 0,5 m [34]. 

Essa estrutura melhora o desempenho cromatográfico, visto que os analitos não 

penetram no núcleo sólido da partícula. Dessa forma, diminui-se o caminho de difusão 

e aumenta-se a transferência de massa entre a fase estacionária e a fase móvel, 

reduzindo a dispersão axial. Além disso, essas partículas usualmente têm distribuição 

de tamanho mais regulares, o que minimiza o efeito de caminhos múltiplos [33]. 

Devido a essas características, é possível a operação com vazões mais altas, sem 

pronunciado alargamento das bandas cromatográficas e sem aumentar criticamente 

a contrapressão do sistema [5,35]. Apesar as vantagens para o uso de colunas 

particuladas, estas apresentam uma quantidade limitada de fase estacionário, visto 

que as particuladas são superficialmente porosas. 

Várias inovações têm sido apresentadas para melhorar a capacidade de 

separação e a aplicabilidade do SIC. Algumas dessas propostas são apresentadas na 

Tabela 1.1.  
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Tabela 1.1. Alguns desenvolvimentos importantes da cromatografia por injeção sequencial 

Aplicação Coluna Fase móvel Derivatização Inovação Referência 

Separação de parabenos e 
diclofenaco 

Monolítica C18 
Eluição isocrática / 40% 

v/v acetonitrila/água 
¯ 

Primeira aplicação 
de SIC usando 

coluna monolítica 
 

[21] 

Separação de estrógenos Fused core C18 
Eluição isocrática / 40% 

v/v acetonitrila/água 
¯ 

Coluna fused core 
[22] 

Separação de 16 aminoácidos em 
algas 

Monolítica C18 

Metanol + 
Tetrahidrofurano+tampão 

fosfato (8:1). 
 

Metanol + Tampão fosfato 
/ 20:80, 35:65, 50:50, 

65:35. 
 

Derivatização 
pré-coluna com 
ftaldialdeído na 
presença de 2-
mercaptoetanol 

Eluição por etapas 

[36] 

Separação de parabenos 
Fused core RP-

amida 
25% v/v acetonitrila em 

pH 2,5. 
- 

Primeira 
abordagem da pré-

concentração no 
topo da coluna 
cromatográfica 

 

[37] 

Determinação de melanina em 
leite 

Monolítica C18 
Dodecil sulfonato de 

sódio e propanol 
(92,5:7,5) 

Diluição da 
amostra 

Primeira aplicação 
de uma separação 
por cromatografia 

micelar 
 

[38] 

Separação de ácidos fenólicos Fused core C18 
20:80 v/v 

acetonitrila/ácido fórmico 
pH 2,0. 

SPE em linha 
Pioneira utilização 

da segunda 
geração do SIC* 

[39] 

*Bombas tipo seringa capazes de atuar com pressões de até 1500 psi 
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A primeira aplicação de SIC foi realizada com uma coluna monolítica do tipo 

C18, para separação de parabenos e diclofenaco, com fase móvel 40% v/v 

acetonitrila/água. Neste trabalho, foi obtida faixa linear de 0,75 a  

200 g mL-1, obtendo coeficiente de variação para tempo de retenção em 2,01% 

(n=10) [21].  

Colunas com diferentes fases estacionárias têm sido avaliadas visando a 

melhoria de seletividade, especialmente considerando a limitação da capacidade de 

separação de sistemas que utilizam colunas cromatográficas curtas. Nesse sentido, 

foram comparadas quatro colunas cromatográficas (C18, RP-amida, F5 e fenil-hexil) 

para a separação de parabenos em um sistema de análises por injeção em fluxo 

utilizando colunas de 5 mm, utilizadas como colunas de guarda em sistemas 

cromatográficos [35]. A coluna RP-amida apresentou melhor eficiência de separação 

e coeficientes de variação para as alturas de picos < 3,5% (n = 10). Mais 

recentemente, colunas monolíticas funcionalizadas com grupos cianopropil  

foram utilizadas em SIC para a determinação de corantes em bebidas [40] e de aminas 

biogênicas em queijos [41], sem a utilização de solvente orgânico. 

A primeira aplicação de uma coluna de núcleo fundido em SIC, com o intuito de 

ampliar a capacidade cromatográfica, foi a separação de estrógenos. Foi utilizada uma 

coluna superficialmente porosa do tipo C18 (2,7 μm) com dimensões 30 mm × 4,6 mm 

e eluição isocrática com composição de fase móvel em 40% v/v acetonitrila/água e  

10 mL de volume de injeção. Foi obtida uma resposta linear de 0,6 a 25,0 g mL-1, 

com excelente precisão, CV < 2,0% (n=6) [22]. 

Devido às restrições instrumentais, a eluição por gradiente, da forma como 

realizada em HPLC, é difícil de ser implementada em SIC. Alternativamente, foi 

proposta a eluição por etapas, explorando fases móveis com composição diferente 

[36], sendo a aplicabilidade demonstrada para a separação de 16 aminoácidos em 

microalgas. As etapas de derivatização dos aminoácidos, condicionamento da coluna 

e separação cromatográfica foram realizadas em 25 min.  

Pioneiramente, foi desenvolvido um procedimento de pré-concentração dos 

analitos (parabenos) diretamente na coluna cromatográfica. Um volume de 5 mL de 

amostra foi carreado por uma alíquota de água até a coluna, pois este solvente 

apresenta baixa força de eluição em sistemas de fase reversa (coluna monolítica 

C18). Posteriormente, os analitos foram eluídos pela fase móvel composta por 25% 

v/v acetonitrila/água pH 2,5. Foram obtidos fatores de enriquecimento entre 405 e 435, 
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com resposta linear de 12,0 a 100,0 ng mL-1 (r2 > 0,998). Este procedimento minimizou 

perdas de analito e contaminação, devido ao processamento em sistema fechado, 

além de reduzir o consumo de solvente orgânico [37]. 

Também visando ampliar a aplicabilidade do SIC, cromatografia micelar foi 

proposta pioneiramente em sistema SIC para a separação de melamina em leite [30]. 

Essa espécie, relatada como adulterante do teor de proteína em leite, é pouco retida 

em colunas de fase reversa. A adição de um surfactante aniônico modifica a fase 

estacionária pela interação de seus grupos não-polares e produz micelas na fase 

móvel, alterando a partição do analito e melhorando a seletividade. A separação foi 

feita em uma coluna monolítica do tipo C18 com 50 mm. Diluição em linha com uma 

solução de dodecilssulfato de sódio foi realizada para o tratamento da amostra [38].  

O advento do novo sistema SIChrom II™ trouxe algumas vantagens no que diz 

respeito ao desempenho do SIC. A incorporação de uma bomba do tipo seringa de 

aço inoxidável, com limite de pressão de 1500 psi [39], favoreceu o uso de colunas 

cromatográficas maiores e/ou com partículas menores, bem como o uso de vazões 

mais altas. A nova proposta foi avaliada pelo desenvolvimento de um método para 

extração e separação de ácidos fenólicos (ácido gálico, protocatecuico, caféico, p-

cumárico e ferúlico). Nesse trabalho, a extração em fase sólida por troca aniônica 

(cartucho comercial para HPLC, 20 × 1 mm) foi acoplada a uma coluna do tipo C18 

de 50mm × 4,6 mm, com partículas de 5 μm. 

Exceto pela eluição por etapas, as abordagens descritas anteriormente 

aplicam-se apenas a situações específicas e são necessárias outras alternativas para 

aumentar a eficiência da separação cromatográfica em SIC. 

 

1.2. Pré-concentração e separação não cromatográfica em SIC  

O desenvolvimento de metodologias focadas em menores consumo de 

reagentes e geração de resíduos é uma tendência em química analítica. Deseja-se 

também que estas sejam simples e de baixo custo. O desenvolvimento de 

procedimentos de extração em fase sólida em sistemas de análises em fluxo 

tipicamente reduz a quantidade de amostra e solventes comparado aos 

procedimentos tradicionais de extração em fase sólida (SPE, do inglês, Solid Phase 

Extraction), além de minimizar os riscos de contaminação e perdas de analito, por 

serem totalmente realizados em um sistema fechado [42]. A SPE em sistema de 
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análises em fluxo também melhora a precisão e possibilita explorar processos de 

retenção não quantitativos, devido às condições de processamento das amostras e 

temporização altamente reprodutíveis. A automação de processos de SPE para 

cromatografia líquida usualmente emprega uma coluna adicional, geralmente de 

seletividade distinta daquela da coluna cromatográfica [43]. Essa abordagem 

representa uma vantagem em relação à SPE em batelada, mas implica em uma maior 

complexidade instrumental [44]. 

A SPE é uma etapa usual em procedimentos de preparo da amostras, 

especialmente quando os analitos encontram-se em nível de traços (g kg-1  

ou ng kg-1) [45]. Essa etapa objetiva a extração e pré-concentração dos analitos e/ou 

a remoção dos interferentes da matriz, visando melhoria de sensibilidade e 

seletividade, sendo bastante usual em técnicas cromatográficas [46]. Apesar da ampla 

aplicabilidade, é uma etapa que requer muitos cuidados visando minimizar perdas de 

analitos e contaminações. 

Comumente, a SPE envolve quatro etapas: I) condicionamento do material 

sorvente, com solvente adequado, para ativar os grupos funcionais, II) inserção da 

amostra para retenção dos analitos e/ou interferentes, III) limpeza do material 

sorvente, IV) eluição dos analitos retidos no material sorvente [45]. 

Com a automação da SPE em análises em fluxo, as etapas de retenção dos 

analitos e remoção das espécies não retidas (etapas II e III) são realizadas 

simultaneamente, pois a interação da zona de amostra com o material sorvente e a 

etapa de limpeza ocorrem durante a passagem da zona de amostra e solução 

transportadora pelo sorvente. Ademais, na extração em fase sólida em fluxo, como os 

processos físico-químicos envolvidos e a temporização são altamente reprodutíveis, 

as condições de equilíbrio não precisam ser atingidas; logo, procedimentos de 

extração não exaustivos podem ser explorados para fins analíticos, com precisão [42]. 

Em SIC, uma proposta pioneira envolveu uma etapa de limpeza da  

amostra em linha e pré-concentração dos analitos em uma coluna de troca iônica em 

paralelo à separação cromatográfica. A proposta foi aplicada à separação de oito 

sulfonamidas (sulfatiazol, sulfanilamida, sulfacetamida, sulfadiazina, sulfamerazina, 

sulfadimidina, sulfametoxazol e sulfadimetoxina) em amostras de águas. Uma resina 

de troca iônica com uma amina quaternária como grupo funcional foi utilizada para 

SPE em linha, com posterior separação cromatográfica em uma coluna  
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de núcleo fundido de fase F5. Foram utilizadas duas fases móveis, a primeira para 

eluir os analitos da coluna de SPE, e a segunda para a separação cromatográfica [43]. 

Visando integrar as etapas de pré-concentração e separação, foi proposta a 

pré-concentração dos analitos diretamente na coluna cromatográfica. A abordagem 

pré-concentração na coluna cromatográfica tem sido eventualmente explorada em 

HPLC, como para a determinação de bis(2-etilhexil)ftalato em águas [47]. A pré-

concentração consistiu na injeção de 10 mL de amostra em uma fase móvel com baixa 

força de eluição composta por acetonitrila/água (9:1) para que os analitos ficassem 

retidos na coluna de fase reversa C18. Limite de detecção foi estimado em 0,1 g L-1 

e a precisão dos tempos de retenção apresentou CV < 2%. 

A estratégia de pré-concentração na coluna cromatográfica pode ser aplicada 

quando os analitos possuírem altos fatores de retenção, denotando a alta afinidade 

destes analitos pela fase estacionária. Para isso, uma solução transportadora com 

baixa força de eluição conduz a amostra até o topo da coluna cromatográfica, 

promovendo a pré-concentração, assim como a remoção de espécies de menor 

afinidade pela fase estacionária. Posteriormente, uma fase móvel adequada possibilita 

a separação cromatográfica, sem perdas de resolução. 

Em SIC, as primeiras propostas de pré-concentração na coluna cromatográfica 

foram realizadas para extração e pré-concentração de metil, etil e propilparabenos 

[37] e a pré-concentração de ácido salicílico em águas naturais [48]. Estas abordagens 

serão discutidas no Capítulo 2 desta Tese. 

 

1.3. Objetivos 

O objetivo geral desta Tese é o desenvolvimento de novas estratégias para pré-

concentração e separação por cromatografia por injeção sequencial. Os objetivos 

específicos incluem: 

- Exploração analítica da pré-concentração na coluna cromatográfica. 

Aplicação à separação e determinação de compostos fenólicos em cervejas; 

- Desenvolvimento inédito e a avaliação das potencialidades da cromatografia 

bidimensional por injeção sequencial. Aplicação à separação de aminas 

biogênicas; 
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- Desenvolvimento de uma nova proposta para eluição por gradiente em 

cromatografia por injeção sequencial. Aplicação à separação de aminas 

biogênicas. 
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2. DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS EM CERVEJA POR 

CROMATOGRAFIA POR INJEÇÃO SEQUENCIAL EXPLORANDO PRÉ- 

CONCENTRAÇÃO NA COLUNA CROMATOGRÁFICA 

 

Resumo 

Neste capítulo da Tese, é proposto um procedimento para a pré-concentração de 

compostos fenólicos (resveratrol, quercetina e canferol) diretamente na coluna 

cromatográfica empregando cromatografia por injeção sequencial. A pré-

concentração foi realizada utilizando água como transportador da amostra em um 

sistema de fase reversa. Devido à baixa força de eluição, os analitos foram adsorvidos 

em uma estreita zona no início da coluna cromatográfica, enquanto interferentes 

polares foram arrastados através da coluna. Em seguida, os analitos foram eluídos 

pela fase móvel (acetonitrila:água, 35:65% v/v, pH 2,5) com posterior detecção 

espectrofotométrica simultânea em 254 e 280 nm. A abordagem proposta não 

ocasionou alargamento de picos ou mudanças significativas nos tempos de retenção 

com o aumento do volume da amostra. Utilizando-se 750 µL de amostra, foram obtidas 

respostas lineares entre 0,1 e 1,00 mg L-1 (r > 0,997), com limites de detecção 

estimados em 0,2, 8 e 9 µg L-1 e fatores de enriquecimento de 84, 35 e 29, para 

resveratrol, quercetina e canferol, respectivamente. Os coeficientes de variação  

(n = 10) foram estimados em 1,4 % para resveratrol e quercetina e 2,1% para canferol. 

O procedimento foi aplicado à determinação de compostos fenólicos em cervejas, 

após clean up das amostras por QuEChERS, com recuperações entre 84 e 110% e 

resultados concordantes com o procedimento de referência (HPLC). A alternativa 

proposta resultou em vantagens como a redução no consumo de solventes orgânicos 

(500 µL de acetonitrila por determinação) e a não necessidade de cartuchos para 

extração em fase sólida. 
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Abstract 

This chapter of the Thesis refers to a simple strategy for in-line concentration of 

phenolic compounds (resveratrol, quercetin, and kaempferol) directly on the 

chromatographic column of a SIC analyzer. The concentration was favored by using 

water as carrier stream in a reversed-phase system. Due to the low eluent strength, 

the analytes were retained in a narrow zone at the head of the chromatographic 

column, whereas polar and potentially interfering species were flushed from the 

column. Thereafter, a 35:65% (v/v) acetonitrile/water, pH 2.5 mobile phase promoted 

elution of the analytes aiming at simultaneous UV spectrophotometric detection at 254 

and 280 nm. The efficiency of the proposed approach was demonstrated by 

separations with no significant peak broadening or retention time changes with the 

increase in the sample volume. For a 750-µL sample, linear responses were achieved 

from 0.1 to 1.0 mg L-1 (r > 0.997), detection limits were estimated as 0.2, 8 and  

9 µg L-1, and enrichment factors of 84, 35 and 29 were calculated for resveratrol, 

quercetin, and kaempferol, respectively. CV values (n = 10) were estimated as 1.4% 

for resveratrol and quercetin, and as 2.1% for kaempferol. The innovation was applied 

to beer samples, after sample clean-up by QuEChERS, yielding recoveries within 84 

and 110% and results in agreement with the reference procedure (HPLC). Advantages 

such as lessening of the consumption of organic solvents (500 µL per determination) 

and avoidance of SPE cartridges were evidenced. 
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2.1.  Introdução 

2.1.1. Preparo de amostras de alimentos 
 

 Amostras de alimentos apresentam uma composição complexa e usualmente 

requerem etapas de preparação antes de sua análise, visando tornar os analitos 

disponíveis, pré-concentrá-los e eliminar possíveis interferentes, o que é crítico 

quando se trata de análises cromatográficas. Usualmente, o preparo de amostras é 

uma etapa demorada, que chega a consumir até 80% do tempo total da análise e, 

devido ao diverso número de operações envolvidas, é a etapa mais propensa à 

ocorrência de erros por perdas do analito e contaminações. Além de procedimentos 

adequados, a minimização desses efeitos usualmente querer uma boa habilidade do 

analista [49].  

Algumas estratégias de extração usuais para o preparo de amostras em 

métodos cromatográficos são: Extração líquido-líquido, extração em fase sólida e 

QuEChERS (do inglês, Quick, Easy, Cheap, Effective, Ruged and Safe). 

 

2.1.1.1. Extração líquido-líquido 

A extração líquido-líquido (LLE, do inglês, Liquid-liquid extraction) é comumente 

utilizada em procedimentos analíticos para a separação de espécies químicas devido 

à partição entre dois solventes imiscíveis, geralmente uma fase aquosa e uma fase 

orgânica [50]. Durante o processo de extração, os compostos mais hidrofílicos terão 

preferência pela fase aquosa e os compostos mais hidrofóbicos serão mais 

solubilizados no solvente orgânico [51]. Diferentes estratégias são utilizadas para 

promover a partição do analito, como a LLE assistida por efeito salting out, conhecida 

pelo acrônimo SALLE, do inglês, Salting-out assisted liquid–liquid extraction [50]. 

 

2.1.1.2. Extração em fase sólida 

A extração em fase sólida é uma das técnicas de preparo de amostras mais 

empregadas para a determinação de compostos orgânicos, especialmente em 

análises cromatográficas. Apesar de eficiente para a pré-concentração de analitos e 

remoção de interferentes, o processo de SPE requer várias etapas, tornando-o 

demorado e, usualmente, consumindo elevados volumes de solventes orgânicos [52]. 
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Neste sentido, estratégias alternativas têm sido propostas, principalmente visando à 

redução do consumo de solventes e a automação. 

Na técnica de pré-concentração na coluna cromatográfica, grandes volumes de 

amostra - dissolvida em um solvente de baixa força de eluição - são introduzidos na 

coluna cromatográfica. Objetiva-se o acúmulo dos analitos com altos fatores de 

retenção (e.g. k’ > 20), no topo da coluna, previamente à eluição com uma fase móvel 

apropriada, com maior força de eluição cromatográfica, sem afetar a resolução (Figura 

2.1) [37]. Este processo de pré-concentração tem sido pouco explorado em 

cromatografia líquida [45,53]; no entanto, o princípio se assemelha a uma prática usual 

em eletroforese capilar, denominada sample stacking [54] e ao aprisionamento a frio 

em cromatografia a gás [55]. A viabilidade dessa estratégia de pré-concentração em 

SIC foi demonstrada para soluções aquosas de parabenos, com fatores de 

enriquecimento de 435, 405 e 420 para metil, etil e propilparabeno, respectivamente 

[37], utilizando 5 mL de amostra. Posteriormente, foi explorada para a determinação 

de ácido salicílico em águas naturais, com fator de enriquecimento de 122, utilizando 

1,75 mL de amostra e consumindo apenas 150 µL de solvente orgânico por 

determinação [48]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.1. Representação esquemática da pré-concentração na coluna 

cromatográfica: (A) inserção da amostra; (B) concentração dos analitos no topo da 

coluna e (C) separação cromatográfica. Figura adaptada da referência [37]. 
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2.1.1.3. QuEChERS 

 A metodologia QuEChERS foi originalmente foi desenvolvida para a 

determinação de resíduos de pesticidas em frutas e vegetais por GC-MS [56]. Esse 

método, originalmente, consta de duas etapas: 1) Extração com acetonitrila, assistida 

pela adição de sais e 2) Limpeza do extrato empregando a técnica denominada 

extração em fase sólida dispersiva (dispersive solid phase extraction, d-SPE) [51].  

Na primeira etapa do método QuEChERS, utiliza-se acetonitrila como solvente 

extrator, e a partição líquido-líquido é promovida por efeito “salting out”, mediante a 

adição de sais (comumente emprega-se NaCl). A segunda etapa, a extração em fase 

sólida dispersiva, tem como objetivo limpar os extratos das amostras, retendo 

interferentes, com a adição de um sorvente como o PSA [57] (do inglês, Primary 

Secondary Amine) concomitante com C18 (octadecilsilano) ou carbono grafitizado 

(GCB, do inglês, graphitized carbono black) [60]. Usualmente, adiciona-se também 

MgSO4 como agente secante. 

O método QuEChERS tem como vantagem o baixo custo e é uma alternativa 

ao uso de solventes apolares [59], o que o torna atrativo para muitas aplicações. Um 

dos aspectos importantes desta metodologia é que a extração ocorre em um único 

recipiente fechado, sem exposição do analista, com certa rapidez, pois não há a 

necessidade de lavagem entre as extrações ou de extrações sequenciais, como na 

LLE convencional [59]. 

 

2.1.2. Compostos fenólicos em cerveja 

Compostos fenólicos são metabólitos secundários e constituintes importantes 

de alimentos, principalmente frutas, vegetais e bebidas, como chás e vinhos, devido 

aos benefícios para a saúde humana (por exemplo, propriedades antioxidantes e 

antimicrobianas). Esses compostos, inclusive polifenóis, são também encontrados em 

cerveja, bebida alcoólica produzida a partir de malte, levedura, água e lúpulo, 

conferindo atividade antioxidante à bebida. Estes compostos, como ácido gálico, 

catequina e ácido vanílico [60], podem influenciar algumas características sensoriais 

da cerveja, acrescentando um sabor amargo e adstringente à bebida, embora a 

principal fonte de amargor seja o lúpulo [61]. O sulfito e produtos da reação de Maillard 

também conferem atividades antioxidantes à cerveja [62].  
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Para o isolamento de alguns compostos fenólicos, alguns procedimentos 

consomem volumes elevados de solventes como, por exemplo, 300 mL de tolueno e 

ciclohexano para extração em cerveja [63]. Por outro lado, outros procedimentos 

envolvem etapas muito morosas, como evaporação de solvente, hidrólise alcalina, 

secagem do extrato, redissolução em meio apropriado e filtração [64]. Como esses 

analitos são geralmente encontrados em baixas concentrações nos alimentos [65,66], 

uma etapa de pré-concentração é frequentemente necessária previamente à 

determinação, tipicamente utilizando SPE [67]. 

Esse capítulo da Tese visou a determinação dos compostos fenólicos 

resveratrol, quercetina e canferol (Figura 2.2). O resveratrol pode ser encontrado em 

diversos alimentos como uvas [68], amendoim [69] e pistache 70 e tem se destacado 

nas últimas décadas devido à sua ampla atividade biológica, como a inibição da 

carcinogênese [71], efeito protetor no sistema nervoso central e diminuição de 

doenças cardiovasculares, diabetes e doença de Alzheimer [72–74]. O lúpulo 

encontrado nas cervejas é uma fonte de resveratrol, que confere aos consumidores, 

com ingestão moderada, uma proteção à ação microbiana no organismo [75,76]. 

 A adição de frutas durante o processo de fermentação e maturação de cervejas 

pode contribuir para o aumento de compostos fenólicos nestas bebidas, com destaque 

para a quercetina [64], antioxidante presente em diversos alimentos como vegetais, 

frutas, chás e vinhos, destacando-se por sua função cardioprotetora [77], além da 

prevenção à osteoporose e doenças pulmonares [78].  

O canferol é encontrado em frutas, vegetais e ervas, destacando a Polygonum 

tinctorium Lour, ou planta índigo [79]. Ao consumo de canferol, foi associada a 

melhoria do sistema imunológico no combate às doenças autoimunes como diabetes, 

artrite [80] e asma [81]. Além destes benefícios, o canferol pode prevenir, de modo 

eficaz, a osteoporose na menopausa [82,83]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Estruturas químicas dos compostos fenólicos (A) resveratrol, (B) quercetina 

e (C) canferol 
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A proposta deste capítulo refere-se ao emprego de pré-concentração 

diretamente na coluna cromatográfica para a determinação de resveratrol, quercetina 

e canferol em cervejas, utilizando SIC. Esta determinação foi precedida por uma etapa 

de limpeza da amostra, que consistiu em uma adaptação do método QuEChERS.  

 

2.2. Experimental 

2.2.1. Equipamentos e acessórios 

Foi utilizado um sistema comercial de cromatografia por injeção sequencial 

(SIChromTM, Fialab®) equipado com bomba tipo seringa com reservatório de 4 mL e 

uma válvula seletora de oito vias, construída em aço inox, capaz de suportar pressões 

de até 750 psi, e uma bobina de retenção (holding coil) com volume de 1,0 mL.  

O módulo de análises foi construído com tubos PEEK de 0,25 mm d.i. e uma coluna 

de sílica superficialmente porosa funcionalizada com octadecil (Supelco Ascentis® 

Express, Sigma-Aldrich, 30 x 4,6 mm d.i., tamanho de partícula de 2,7 µm), com uma 

coluna de guarda de 5 mm de comprimento (4,6 mm d.i.). 

Um espectrofotômetro CCD UV-vis (USB4000, Ocean Optics®), com lâmpada 

de deutério como fonte de radiação (DH2000, Ocean Optics®) e fibras óticas de  

600 μm d.i. (Ocean Optics®) para transmissão da radiação, foi empregado para a 

detecção simultânea nos comprimentos de onda de 254 e 280 nm. As medidas foram 

realizadas em uma cela de fluxo em Z de 9 μL de volume interno e 20 mm de caminho 

ótico. Todo o sistema foi controlado por um computador equipado com o software 

FIAlab® 5.9.  

A determinação de resveratrol, quercetina e canferol por HPLC foi realizada 

usando um sistema Shimadzu Prominence LC-20A (Kyoto, Japão), que consistiu em 

uma bomba (LC-20AT), forno de coluna (CTO-20A) operando a 40 ºC, amostrador 

automático (SIL-20A), detector UV-vis com arranjo de diodos (PDA, SPD-M20A) e 

coluna cromatográfica C18 (4,6 d.i. × 150 mm, 4,7 μm). A eluição isocrática foi 

realizada com vazão de 1,0 mL min-1 e o volume de amostra injetada foi de 10 µL. 

2.2.2. Reagentes 

Todos os padrões foram adquiridos com 99% de pureza: resveratrol – Oakwood 

Chemical (Columbia, SC, EUA), quercetina - Sigma-Aldrich (St Louis, MO, EUA) e 
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canferol - TargetMol (Boston, MA, EUA). Exceto a acetonitrila, utilizada em grau HPLC 

(Merck, Darmstadt, Alemanha), todos os reagentes foram de grau analítico e utilizados 

sem nenhum pré-tratamento. As soluções estoque dos analitos (100 mg L-1) foram 

preparadas individualmente em acetonitrila e armazenadas a 5 ºC, protegidas da luz. 

As soluções de trabalho foram preparadas diariamente pela diluição em água 

deionizada (condutividade >18 M cm) da solução estoque de cada analito no mesmo 

balão volumétrico (solução mista).  

As separações cromatográficas, tanto para SIC, como para HPLC, foram 

realizadas sob condições de eluição isocrática, com fase móvel composta por 

acetonitrila 35% (v/v) em solução de H3PO4 em pH 2,5. Nos experimentos com SIC, 

água foi utilizada como transportador.  

 

2.2.3. Amostras 

 Foram utilizadas nove amostras de cervejas em lata comercialmente 

disponíveis, com teores alcoólicos entre 4,5 e 4,8%. Todas as amostras eram do tipo 

"Lager" (baixa fermentação), exceto a amostra 2, que era do tipo "Ale" (alta 

fermentação). As amostras foram preparadas diariamente, desgaseificadas sob 

agitação por 30 min e, quando necessário, dopadas com 1 mg L-1 de resveratrol, 

quercetina e canferol.  

 

2.2.4. Pré-concentração na coluna cromatográfica 

O módulo de análises (Figura 2.3) foi operado de acordo com a rotina mostrada 

na Tabela 2.1. Primeiramente, foram aspirados sequencialmente volumes de água e 

amostra (etapas 1 e 2), sendo a zona de amostra direcionada para a coluna 

cromatográfica (etapa 3). Posteriormente, a fase móvel foi aspirada (etapa 4) e 

dispensada para a coluna cromatográfica para a separação dos analitos (etapa 5), 

com detecção simultânea em 254 e 280 nm. Todas as medidas foram realizadas a 

(20±1) ºC, em triplicata, e baseadas na área dos picos cromatográficos. 
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Figura 2.3. Diagrama do módulo de análises do sistema SIC para pré-concentração na coluna 

cromatográfica. BS: bomba seringa; BR: bobina de retenção; VS: válvula seletora; FM: fase 

móvel; A: amostra; H2O: transportador da amostra; CC: coluna cromatográfica; DET: 

espectrofotômetro; D: recipiente de descarte 

 

Tabela 2.1. Rotina do sistema SIC para a pré-concentração na coluna e separação de 

compostos fenólicos 

Etapa Ação 
VS 

Porta 
Volume (µL) Vazão (µL s-1) 

1 Aspiração da água para BR 3 250 50 

2 Aspiração da amostra para BR 8 750 10 

3 Dispensação da água e amostra 

para CC 

7 1000 10 

4 Aspiração da fase móvel 4 2200 50 

5 Dispensação da fase móvel 

para CC 

7 2200 10 

 

2.2.5. Limpeza (clean up) das amostras 

A limpeza das amostras de cerveja foi realizada antes do procedimento de pré-

concentração na coluna cromatográfica. Em tubos Falcon® de 15 mL, foram 

adicionados 1,0 mL de cerveja e 2,4 mL de acetonitrila e a mistura foi agitada em 

vórtex por 1 min. Para separação das fases aquosa e orgânica, 0,5 g de NaCl foi 

adicionado e os tubos foram agitados em vórtex por 1 min e centrifugados por 10 min 

a 2400 rpm. Após a centrifugação, foram observadas três fases distintas: o excesso 

de NaCl (fase inferior), a fase aquosa intermediária e a fase orgânica superior (Figura 

2.4). Em seguida, 1,0 mL da fase orgânica foi transferido para um tubo de ensaio de 
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vidro, onde o solvente orgânico foi completamente evaporado sob atmosfera de N2 e 

o resíduo foi redissolvido em 1,0 mL de água, seguindo imediatamente para a análise. 

Os volumes de amostra, acetonitrila e a massa de NaCl foram otimizados, como 

descrito posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Resultados e discussão 

2.3.1. Separação cromatográfica de resveratrol, quercetina e canferol 

 As colunas cromatográficas com fase reversa do tipo C18 são usualmente 

empregadas para determinar compostos fenólicos em diversos tipos de matrizes, a 

exemplos de ácidos fenólicos e flavonoides em alface [84], frações fenólicas em folhas 

de alecrim [85] e compostos fenólicos em quinoa [86]. Alternativamente, as colunas 

perfluoradas também têm apresentado boa resolução para a separação de compostos 

fenólicos, apresentando diferente seletividade quando comparadas às colunas do tipo 

C18. Por exemplo, as colunas de pentafluorofenil demonstraram uma boa resolução 

na separação de hidroquinonas, ácidos hidroxibenzóicos, ácidos hidroxicinâmicos e 

flavan-3-ols [87]. 

Figura 2.4. Preparo das amostras de cerveja por partição líquido-líquido induzida pela 

adição de sais, observando a formação de três fases distintas: fase orgânica (superior), 

fase aquosa (intermediária) e fase inferior (excesso de NaCl) 
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 Neste trabalho, uma coluna com partículas superficialmente porosa e 

funcionalizada com grupos C18 foi utilizada para a separação dos analitos. Foi 

otimizada a composição de fase móvel em 35% (v/v) de acetonitrila/água com pH 

ajustado a 2,5. Nota-se, na Figura 2.5, a coleuição do resveratrol e quercetina e 

alargamento da banda cromatográfica do canferol com 70% (v/v) de acetonitrila. Com 

a diminuição da força de eluição da fase móvel para 35% (v/v), observa-se a 

separação dos três compostos fenólicos, com picos mais estreitos e sem alargamento 

de banda para o canferol, o composto mais retido na fase estacionária.  

A ordem de eluição dos compostos fenólicos deveria seguir a tendência de 

polaridade, porém ao relacionarmos a ordem de eluição com o log P, esperava-se que 

a tendência fosse: Quercetina (log P = 1,48), canferol (log P = 2,10) e resveratrol (log 

P = 3,10), mas este fato não é observado. O log P é dado pela razão da concentração 

da espécie no equilíbrio, após a dissolução em um sistema de duas fases imiscíveis, 

água e octanol [88] (Tabela 2.2). 

 

 

Tabela 2.2. Características físico-químicas de Resveratrol, Quercetina e Canferol. 

Composto 

Fenólico 
Nome IUPAC 

Solubilidade 

em água (mg / 

100 mL) 

log P pKa 

Resveratrol 3, 5, 4’-trihidroxi-

trans-estilbeno 

3 3,10 pKa1 = 8,99; 

pKa2 = 9,63; 

pKa3 = 10,64; 

 

Quercetina 3,3′,4′,5,6-

Pentahydroxiflavona 

60 1,48 pKa = 6,38 

 

 

Canferol 
3,4′,5,7-

Tetrahydroxiflavona 
440 2,10 pKa = 6,38 
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Quercetina e canferol seguem a ordem de polaridade, mas o resveratrol, que 

deveria ser o último composto a ser eluído, é o que apresenta menor interação com a 

fase estacionária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ordem de eluição observada na Figura 2.5B deve-se às ligações de 

hidrogênio intramoleculares entre a carbonila e as hidroxilas. Isso ocorre tanto na 

quercetina (Figura 2.6), quanto no canferol, o que justifica a diminuição da polaridade 

destas espécies e proporciona maior afinidade com a fase estacionária.  
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Figura 2.5. Otimização da composição de fase móvel. (A) 70% ACN e (B) 35% ACN (v/v). 

Figura 2.6. Representação esquemática da ligação de hidrogênio entre a carbonila e a 

hidroxila na molécula de quercetina 
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Na molécula de resveratrol não ocorrem estas ligações de hidrogênio 

intramoleculares, visto que as duas hidroxilas estão distantes. Isso confere a esta 

espécie uma característica mais polar quando comparado às moléculas de quercetina 

e de canferol, o que faz com que o resveratrol seja eluído primeiramente no sistema 

de fase reversa. 

2.3.2. Pré-concentração de compostos fenólicos na coluna cromatográfica 

No procedimento proposto, na etapa de pré-concentração, os analitos são 

retidos em uma estreita região no topo da coluna cromatográfica (ou na coluna de 

guarda), devido à baixa força de eluição da solução transportadora frente à alta 

afinidade destes analitos com a fase estacionária [37]. Esta estratégia é adequada 

para espécies químicas que possuem fatores de retenção elevados em meio da 

solução transportadora [89], sendo este um parâmetro cromatográfico que faz 

referência à razão dos tempos que os analitos permanecem na fase estacionária e na 

fase móvel [18]. 

Em HPLC, são pouco comuns volumes de amostra maiores que 20 L, visto 

que o aumento do volume de injeção promove o alargamento da banda 

cromatográfica, o que compromete a resolução. Nas condições utilizadas, a avaliação 

da influência do volume de amostra (Figura 2.7A) demonstrou que não houve 

alargamento significativo dos picos, nem variação nos tempos de retenção. Por outro 

lado, foi observada uma relação linear entre o sinal analítico (área de pico) e o volume 

injetado (Figura 2.7B), descrita pela equação: A = 0,0137V + 1,179 (r > 0,99)  

para resveratrol, sendo A a área de pico e V o volume de amostra injetado em 

microlitros. Porém, para volumes maiores que 750 µL, nota-se uma redução no sinal 

analítico, possivelmente devido à saturação do material adsortivo (breakthrought) [90] 

da coluna cromatográfica. Essa condição depende de alguns parâmetros, dentre eles 

tamanho da coluna cromatográfica e diâmetros das partículas e dos poros [91]. Com 

volume de amostra de 750 µL, a resolução entre os picos de resveratrol (tR = 1,27 min) 

e quercetina (tR = 1,47 min) não foi afetada (Rs = 1,8). 
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Comumente, em procedimentos de pré-concentração em fluxo, as soluções 

transportadoras possuem diferentes funções: (i) transportar a zona de amostra para a 

fase sólida extratora, (ii) remover as espécies não retidas (componentes com baixa 

afinidade pela fase sólida) da fase extratora e (iii) promover a retenção dos analitos 

em uma estreita zona da fase sólida extratora. Em algumas situações, a solução 

transportadora tem também a função de evitar a sobreposição da zona de amostra 

com a zona da solução eluente [42,92]. 

Para a pré-concentração na coluna cromatográfica, água foi empregada como 

solução transportadora, devido à baixa força de eluição em cromatografia em fase 

reversa. Isso resulta em um eficiente processo de pré-concentração de compostos 

pouco polares no início da coluna. Para a otimização da metodologia proposta,  

foi avaliada a influência do volume de água como solução transportadora dos analitos 

até a coluna cromatográfica (Tabela 2.2). Pode-se observar que as variações de área 

de pico foram pouco significativas e que o volume de 250 µL foi suficiente para evitar 

a interpenetração das zonas de amostra e de fase móvel, não havendo diferenças 

significativas nos valores de área quando se emprega 250 µL e 750 µL de água como 

fase transportadora.  

Quando foi utilizado apenas o volume otimizado de amostra, sem alíquota da 

solução transportadora, observou-se a interpenetração das zonas de amostra e fase 

móvel, ocorrendo a dispersão das espécies e picos alargados, quando comparou-se 

Figura 2.7. Efeito do volume de amostra injetado sobre (A) o perfil cromatográfico e (B) 

a área dos picos de resveratrol, quercetina e canferol 
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os valores de área para os outros volumes de injeção de solução transportadora 

(Tabela 2.3). 

 

Tabela 2.3. Influência do volume de água injetado no tempo de retenção, largura e área de 

pico utilizando pré-concentração na coluna cromatográfica 

Volume de 

Água (µL) 

tR (s) Área Largura de banda (s) 

Resv Quer Canf Resv Quer Canf Resv Quer Canf 

0 75,5 86,7 141,2 2,3 2,2 1,9 30,6 36,6 37,8 

250 75,6 87,6 141,6 5,4 5,1 3,2 17,4 23,4 23,4 

500 75,6 88,2 141,6 5,5 4,4 2,8 18,6 22,2 24,6 

750 76,2 88,2 142,2 5,5 6,1 3,8 16,8 23,4 22,8 

1000 75,6 88,1 141,6 5,4 6,1 3,8 15,1 22,2 21,1 

 

 As características analíticas foram avaliadas após a otimização do 

procedimento, onde empregou-se 750 µL de amostra e 250 µL de solução 

transportadora. Para os 3 analitos, resposta linear observada foi de 0,1 e 1 mg L-1.  

As demais características analíticas são mostradas na Tabela 2.3.  

Os coeficientes de variação dos tempos de retenção (< 2,1%) e área de pico  

(< 0,45%) foram relativamente baixos e comparáveis aos usualmente obtidos em SIC  

[22,37,50], mesmo o procedimento abrangendo a etapa de pré-concentração na 

coluna cromatográfica. 

O fator de enriquecimento (FE) e o índice de consumo (IC) foram estimados 

(Tabela 2.3). Estes dois parâmetros fazem referência ao aumento de sensibilidade 

devido à pré-concentração dos analitos e ao volume de amostra necessário para 

aumentar o valor de FE em uma unidade, respectivamente [93].  A frequência de 

amostragem foi de 24 amostras por hora. 

O FE foi calculado pela razão dos coeficientes angulares da curva analítica com 

pré-concentração e sem pré-concentração (volume injetado de 10 µL). O valor de FE 

para resveratrol é o maior quando comparamos com os valores de quercetina e 

canferol. Resveratrol em solução aquosa, é a espécie química que apresenta menor 

valor de solubilidade.  Logo, na etapa de pré-concentração é o analiso mais retido em 
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uma zona estreita e demonstra maior afinidade com a fase estacionária C18, 

ocasionando em um maior valor de fator de enriquecimento. 

Os índices de consumo (IC) foram estimados em 0,0089 mL, 0,0214 mL e 

0,0259 mL, para resveratrol, quercetina e canferol, respectivamente. Ao compararmos 

estes valores de IC com valores reportados na literatura para procedimentos de pré-

concentração na coluna cromatográfica em SIC (Tabela 2.5), observa-se valores de 

IC maiores, porém foi empregado apenas 0,75 mL de amostra, apresentando menor 

consumo para o resveratrol e obtendo maior FE. 
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Tabela 2.4. Características analíticas do procedimento de pré-concentração on-column de compostos fenólicos 

Analito Equação 

 

r 
LOD 

(µg L-1) 

LOQ 

(µg L-1) 

CV (%) A 

n = 10 

CV (%) tR 

n = 10 
FE IC (mL)  

Resveratrol A = 7,53C – 0,0646 0,997 0,2 0,5 1,4 0,41 84 0,0089  

Quercetina A = 4,16C + 0,140 0,997 8 23 1,4 0,44 35 0,0214  

Canferol A = 2,74C + 0,0146 0,997 9 27 2,1 0,45 29 0,0259  

A: Área de pico; C: concentração dos analitos em mg L-1; LOD: limite de detecção; LOQ: limite de quantificação; CV: Coeficiente de Variação; 

tR: tempo de Retenção; FE: Fator de Enriquecimento; IC: Índice de Consumo. 

 

 

Tabela 2.5. Comparação de FE e IC em procedimentos de pré-concentração na coluna cromatográfica em SIC 

Volume de 

amostra 

(mL) 

Analitos FE 
IC  

(mL) 
Referência 

5,0 Metil, etil e propilparabenos 435, 405 e 420 0,0115; 0,0123 e 0,0119 [37] 

1,75 Ácido salicílico 122 0,0143 [48] 

0,75 Resveratrol, quercetina e canferol  84, 35 e 29 0,0089; 0,0214 e 0,0259 Este trabalho 

FE: Fator de enriquecimento; IC: Índice de consumo. 
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2.3.3. Preparo de amostras de cerveja visando à determinação de resveratrol, 

quercetina e canferol 

 Devido à alta complexidade das amostras de cerveja e a fim de se evitar a 

injeção de uma alta quantidade de espécies concomitantes na coluna cromatográfica, 

foi avaliado um procedimento simples de clean-up previamente às etapas de pré-

concentração e separação cromatográfica. Este procedimento consistiu de uma etapa 

de extração líquido-líquido com partição assistida por efeito salting out para separar 

os analitos de potenciais interferentes da matriz, como carboidratos, açúcares, 

proteínas e pigmentos [94]. A acetonitrila foi empregada como solvente extrator. 

Considerando-se a necessidade de ter os analitos em um meio com baixa força de 

eluição, o solvente foi posteriormente evaporado em atmosfera de N2 e o extrato foi 

reconstituído com água antes de ser empregado nas etapas de pré-concentração e 

separação cromatográfica.  

A estratégia de extração dos compostos fenólicos e limpeza de amostra foi 

avaliada para o isolamento destes compostos em amostras de cerveja, visto que 

métodos reportados na literatura consomem volumes elevados de solventes, como 

por exemplo, 300 mL de tolueno e ciclohexano por determinação [63]. Para o teste 

inicial do preparo de amostra, referente à extração em fase sólida dispersiva (d-SPE), 

utilizou-se o resveratrol como analito modelo, por ser o primeiro analito a ser eluído 

na separação cromatográfica (Figura 2.8). 
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Considerando os resultados mostrados na Figura 2.8, a extração em fase sólida 

dispersiva do método QuEChERS foi suprimida, pois o resveratrol foi adsorvido pelo 

sorvente PSA, refletindo na ausência do pico relativo ao resveratrol após a etapa de 

preparo de amostra.  

A primeira etapa do preparo de amostra baseia-se nas diferenças de 

solubilidades dos analitos de interesse entre dois líquidos (frações aquosa e orgânica).  

As solubilidades dos analitos resveratrol, quercetina e canferol em água são  

0,03 mg mL-1, 0,06 mg mL-1 e 0,44 mg mL-1, respectivamente [95–97]. Observa-se que 

o canferol é a espécie mais solúvel em água e isto foi refletido nos valores de 

recuperação (Figura 2.9), pois a primeira etapa da extração destes compostos é 

realizada em acetonitrila, seguida da evaporação com nitrogênio e redissolução em 

água. As solubilidades de resveratrol e quercetina são comparáveis, o que justifica 

valores de recuperação semelhantes. Quanto mais solúvel o analito for em água, 

menor deve ser a eficiência de extração em acetonitrila.  

Devido aos resultados obtidos para resveratrol, quercetina e canferol 

empregou-se volumes maiores de acetonitrila (3,75; 5,0; 6,0 e 7,5 mL) para avaliação 

da eficiência de extração dos compostos, mantendo-se constante o volume de 

amostra em 2,5 mL. Neste experimento, pôde-se observar uma recuperação para 

resveratrol e quercetina de 97% e canferol de 82%, utilizando-se 6,0 mL de acetonitrila 

e 2,5 mL de amostra (Figura 2.9). Com o volume de 7,5 mL, ocorreu uma diluição dos 

analitos no meio, visto que, foi tomada a mesma alíquota de fração orgânica para 

evaporar com N2 e redissolver com água, para posterior determinação dos analitos. 

Com o intuito de reduzir o consumo de reagentes, foram avaliados volumes de 

amostra e acetonitrila distintos, porém na proporção constante previamente definida 

(amostra:acetonitrila, 2,5:6,0 v/v), e adição de 0,5 g de NaCl (Tabela 2.6). A adição de 

sais em processos de partição líquido-líquido favorece a separação de fases e diminui 

a solubilidade de alguns compostos orgânicos na fase aquosa, contribuindo para a  
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partição dos analitos para a fase orgânica [98]. Observou-se que, nas faixas de 

volumes avaliados, a relação volumétrica entre amostra e solvente orgânico que 

apresentou recuperação de 92 a 108% para resveratrol, quercetina e canferol, foi de 

2,4 mL de acetonitrila e 1,0 mL, volumes estes selecionados para estudos posteriores. 

Os valores de recuperação foram obtidos pela equação: 

 

% 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 =  
Á𝑟𝑒𝑎 (𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑎𝑑𝑎)−Á𝑟𝑒𝑎 (𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑚 𝑑𝑜𝑝𝑎𝑟) 

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜)
𝑋100        (2.1) 

 

 

Tabela 2.6. Otimização dos volumes de amostra e acetonitrila na extração de resveratrol, 

canferol e quercetina em amostra de cerveja dopada com 1,0 mg L-1 de resveratrol, quercetina 

e canferol 

Volume (mL) Recuperação (%) 

Acetonitrila Amostra Resveratrol Quercetina Canferol 

6,0 2,5 78 ± 0,01 
 

96 ± 0,02 81 ± 0,04 

2,4 1,0 92 ± 0,01 108 ± 0,03 93 ± 0,03 

1,2 0,5 76 ± 0,02 91± 0,04 84± 0,01 
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solvente extrator 
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Após a otimização dos volumes de acetonitrila e amostra, o procedimento foi 

aplicado a amostras de cerveja tipo Lager (baixa fermentação) e Ale (alta 

fermentação), dopadas com 1,0 mg L-1 de cada analito. Na Tabela 2.7, são 

observados os valores de recuperação. As cervejas do tipo Lager são processadas 

em temperaturas de 5-15ºC, estando o fermento localizado no fundo da dorna, 

enquanto as cervejas do tipo Ale são processadas em temperaturas superiores (18-

25ºC), ficando o fermento na superfície das dornas [99]. 

 

Tabela 2.7. Recuperação de compostos fenólicos em amostras fortificadas de cerveja 

Recuperação (%) 

Amostra Resveratrol Quercetina Canferol 

1 (Lager) 105 ± 0,02 78 ± 0,01 110 ± 0,03 

2 (Ale) 130 ± 0,01 144 ± 0,02 142 ± 0,03 

3 (Lager) 105± 0,01 111 ± 0,04 123 ± 0,02 

 

As amostras 1 e 3 (amostras de cerveja do tipo Lager) apresentavam coloração 

amarelo claro e, após a partição líquido-líquido, a fase orgânica era incolor. Já a 

amostra 2 apresentava coloração amarelo escuro e gerou uma fração orgânica 

amarelo claro após a extração. Os valores de recuperação dos analitos adicionados 

às amostras do tipo Ale foram acima de 130%. Analisando o cromatograma destas 

amostras (Figura 2.10), observa-se a coeluição de algumas espécies químicas 

juntamente com os analitos resveratrol e a quercetina. Com a diminuição da força de 

eluição da fase móvel, reduzindo a porcentagem de acetonitrila de 35% v/v para 30% 

v/v, pode-se observar a separação das bandas cromatográficas do resveratrol, 

quercetina e canferol, porém, nota-se ainda a coeluição de outras espécies com estes 

compostos. Em vista disso, optou-se por trabalhar apenas com amostras de cerveja 

do tipo Lager. 
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Os valores de recuperação para resveratrol foram melhores que os obtidos para 

canferol e quercetina. As menores recuperações para canferol e quercetina podem 

ser o reflexo do efeito de algumas espécies sobre estes analitos após a extração 

líquido-líquido. Para a amostra 1, a quercetina apresenta valor de recuperação mais 

baixo, pois este analito pode complexar com diversos íons metálicos [100], como Cu2+ 

e Ni2+, não estando livre para extração; flavonoides também são relatados como 

agentes quelantes eficazes para íons metálicos, como ferro [101] e cobre [102]. 

A exatidão do procedimento desenvolvido foi avaliada pela comparação com 

um procedimento baseado em HPLC [103]. Todas as amostras e padrões foram 

preparadas e analisadas no mesmo dia e os resultados são apresentados na Tabela 

2.8. A comparação estatística dos resultados através do teste t pareado demonstrou 

que os resultados não são estatisticamente diferentes a um nível de confiança de 95%, 

demostrando a exatidão do procedimento desenvolvido. Observando os resultados 

encontrados para determinação de resveratrol nas amostras E e F, nota-se alguns 

resultados discrepantes entre SIC e HPLC, o demonstra uma possível coeluição entre 

outras espécies presentes na amostra. 

Na Tabela 2.9, há a comparação de metodologias para determinação de 

compostos fenólicos com o procedimento proposto, e observa-se o elevado consumo 

de solvente orgânico e tempos de análises. Este fato confirma a vantagem da pré-

concentração na coluna cromatográfica, economizando cartuchos de extração e 

menor consumo de solventes. 
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Tabela 2.8. Valores médios e desvios padrão (n = 3) para a determinação de resveratrol, quercetina e canferol em amostras de cerveja pelo 

procedimento proposto e por HPLC. Amostras adicionadas com 1,0 mg L-1 de resveratrol, quercetina e canferol 

Amostras 
Resveratrol (mg L-1) Quercetina (mg L-1) Canferol (mg L-1) 

SIC HPLC SIC HPLC SIC HPLC 

A 0,80 ± 0,03 0,70 ± 0,05 0,98 ± 0,01 0,71 ± 0,03 0,52 ± 0,02 0,68 ± 0,07 

B 0,77 ± 0,02 0,83 ± 0,11 0,98 ± 0,03 0,62 ± 0,01 0,46 ± 0,04 0,91 ± 0,11 

C 0,67 ± 0,01 0,68 ± 0,01 0,76 ± 0,05 0,90 ± 0,12 0,62 ± 0,02 0,70 ± 0,01 

D 0,63 ± 0,03 0,66 ± 0,01 0,89 ± 0,02 0,84 ± 0,07 0,66 ± 0,05 0,64 ± 0,02 

E 1,38 ± 0,03 0,66 ± 0,02 0,94 ± 0,01 1,04 ± 0,10 0,62 ± 0,02 0,66 ± 0,03 

F 1,04 ± 0,03 0,65 ± 0,02 0,91 ± 0,01 1,02 ± 0,15 0,60 ± 0,02 0,68 ± 0,01 

 

Tabela 2.9. Comparação de características analíticas de procedimentos para a determinação de compostos fenólicos 

Procedimentos Tempo de análise (min) 

 

Consumo de 

solventes (mL) 

Tratamento da 

amostra 

CV (%)  

 
Referência 

LC-MS/MS 17 4,6 SPE 10 [104] 

HPLC-DAD 120 36,7 LLE <10 [105] 

HPLC-ESI-

MS/MS 
55 23,0 SPE - [61] 

LC: cromatografia líquida; MS: espectrometria de massa; HPLC-DAD: Cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por arranjo de 

diodos; LLE: extração líquido-líquido; ESI: ionização por eletronebulização 
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2.4. Conclusões  

A pré-concentração no topo da coluna cromatográfica em SIC reduziu algumas 

etapas de análise e custos, não utilizando cartuchos para pré-concentração e evitando 

a lavagem destes com solventes orgânicos. Ademais, apresentou como vantagens a 

minimização de perdas de analito e contaminações por manipulação da amostra, pois 

a etapa de extração foi realizada em sistema fechado; o tempo de análise e o consumo 

de solventes orgânicos também foram diminuídos, sem afetar a resolução 

cromatográfica. 

O preparo da amostra, que consistiu no isolamento dos analitos e limpeza do 

extrato por uma adaptação da metodologia QuEChERS, mostrou-se um procedimento 

simples, de baixo custo, que requereu apenas uma etapa extra de evaporação do 

solvente. A junção destas duas estratégias, pré-concentração no topo da coluna e do 

preparo de amostra, pode ser aplicada a diferentes espécies químicas em diversas 

matrizes. O procedimento apresentado ampliou a aplicabilidade de sistemas SIC 

devido ao aumento da sensibilidade promovida pelos fatores de enriquecimento 

alcançados. O procedimento proposto apresentou resultados comparáveis com HPLC 

para análises de compostos fenólicos em cerveja, sendo uma alternativa para 

laboratórios de análises de bebidas.  
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3. SEPARAÇÃO BIDIMENSIONAL DE AMINAS BIOGÊNICAS POR 

CROMATOGRAFIA POR INJEÇÃO SEQUENCIAL 

 

Resumo  

Este capítulo da Tese teve como objetivo ampliar a capacidade de separação do SIC, 

explorando cromatografia bidimensional e colunas com diferentes características 

químicas. A aplicabilidade foi demonstrada pela separação das aminas biogênicas 

histamina (HIM), tiramina (TIM), feniletilamina (FEM) e triptamina (TRM). Duas 

válvulas seletoras de oito vias foram utilizadas para gerenciar as soluções. A fração 

do eluato não resolvido na primeira dimensão (TIM e FEM) foi direcionada para uma 

alça de amostragem e, posteriormente, inserida na segunda dimensão, de forma 

semelhante ao processo de reamostragem na zona dispersa. Nas condições 

otimizadas, a separação na primeira dimensão cromatográfica empregou uma coluna 

de sílica monolítica funcionalizada com cianopropil (Chromolith® 50 x 4,6 mm d.i.) e 

água deionizada com pH ajustado a 2,5 como fase móvel, enquanto a segunda 

dimensão empregou uma coluna superficialmente porosa (C18, Supelco Ascentis 

Express®, 30 x 4,6 mm d.i., 2,7 µm), com fase móvel de 7:93 %(v/v) acetonitrila / água, 

com pH ajustado para 2,5. A separação unidimensional das aminas biogênicas não 

foi eficiente para as colunas cromatográficas avaliadas. Porém, no sistema 

bidimensional, resolução de 1,72 foi alcançada entre os picos mais próximos (TIM e 

FEM), com tempo total de análise de 8 min. Respostas lineares foram obtidas entre 

10 e 50 mg L-1 (r > 0,997), com limites de detecção estimados em 3, 8, 2 e 0,3 mg L-

1, para HIM, TIM, FEM e TRM, respectivamente. O sistema apresentou boa precisão 

(CV de 3,0%, n = 12) e consumo de apenas 175 µL de solvente orgânico por 

determinação. 

 

Abstract 

This chapter aimed to expand the separation capacity of SIC, exploiting two-

dimensional chromatography involving columns with different chemical characteristics. 

The feasibility of the innovation was demonstrated in the separation of the biogenic 

amines histamine (HIM), tyramine (TIM), phenylethylamine (FEM), and tryptamine 

(TRM). Two 8-port selection valves were used for solutions handling. A fraction of the 

poorly resolved eluate in the first dimension (TIM and FEM) was directed to a sampling 

loop and subsequently transferred to the second dimension, analogously to the zone 
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sampling approach. The separation in the first chromatographic dimension was based 

on a cyanopropyl monolithic column (Chromolith® 50 x 4.6 mm i.d.) and deionized 

water at pH 2.5 as the mobile phase, whereas the second dimension involved a 

superficially porous column (C18, Supelco Ascentis Express®, 30 x 4.6 mm i.d., 2.7 

µm), with a 7:93 %(v/v) acetonitrile / water, pH 2.5 solution as mobile phase. Although 

the unidimensional separation of the biogenic amines was not efficient for the two types 

of chromatographic columns evaluated individually, resolution of 1.72 was achieved 

between the nearest peaks (TIM and FEM) by the two-dimensional approach. The total 

analysis time was 8 min, linear responses were obtained within 10 and 50 mg L-1 (r > 

0.997), and detection limits were estimated as 3, 8, 2, and 0.3 mg L-1, for HIM, TIM, 

FEM, and TRM, respectively. Precise results (CV = 3.0%, n = 12) were obtained and 

the consumption of organic solvent was only 175 µL per determination. 
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3.1.  Introdução 

3.1.1  Cromatografia líquida bidimensional 

Embora separações cromatográficas unidimensionais tenham sido aplicadas 

com sucesso em diversas matrizes, às vezes a abordagem não fornece uma 

resolução adequada de misturas complexas, como aquelas relacionadas a amostras 

biológicas, alimentares e ambientais [106–108]. Nessas situações, o desenvolvimento 

de fases estacionárias mais seletivas ou colunas mais eficientes, separações por 

gradiente ou derivação química dos analitos têm sido exploradas. Uma outra 

alternativa para aumentar a capacidade de separação é a cromatografia líquida 

bidimensional (2D-LC) [109], que explora duas colunas cromatográficas com 

características químicas distintas [110,111].   

A cromatografia líquida bidimensional foi proposta, em 1978, para a separação 

de glicosídeos de extratos vegetais, com uma coluna de permeação em gel na 

primeira dimensão e uma coluna de fase reversa, na segunda dimensão [112]. Nos 

anos seguintes, a técnica foi aprimorada e atualmente é bastante explorada em 

análises proteômicas [113–115]. 

As separações multidimensionais são geralmente baseadas em diferentes 

mecanismos, denominadas separações ortogonais [116]. Dessa forma, espera-se 

diferenças significativas de seletividade nas duas dimensões e essa abordagem 

apresenta um grande efeito sobre o número máximo de picos que podem ser 

resolvidos na mesma corrida cromatográfica, denominado capacidade de pico [119]. 

De fato, a capacidade de pico de uma separação bidimensional (n2D) é o produto dos 

valores de capacidade de pico das duas dimensões individuais (equação 3.1) 

[117,118], conforme ilustrado na Figura 3.1. 

 

n2D = nD1 x nD2     (3.1) 

 

A ortogonalidade permite explorar diferentes propriedades físico-químicas dos 

analitos, como estado de ionização, polaridade, hidrofobicidade, e condições de 

separação (composição de fase móvel, tipo de eluição, temperatura e vazão), 

obtendo, assim, melhores resultados [109,117,119].  
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Figura 5.1. Ilustração do aumento da capacidade de pico em separação bidimensional 

abrangente. Figura adaptada da referência [120] 

 

As separações ortogonais em 2D-LC [121] usualmente envolvem a combinação 

de fase reversa com exclusão por tamanho, HILIC, troca iônica ou mesmo outro 

material em coluna com fase reversa com seletividade diferente [122,123]. Entretanto, 

a ortogonalidade entre as duas dimensões não é essencial em sistemas 

bidimensionais [124,125]. Condições cromatográficas podem envolver mecanismos 

semelhantes de separação em ambas dimensões, como a separação de peptídeos 

utilizando fase reversa na primeira e segunda dimensão, variando apenas o pH da 

fase móvel [126].  

Para avaliar a ortogonalidade de um sistema bidimensional, é necessário 

calcular o fator de retenção (k’) de cada analito em separações unidimensionais nas 

respectivas colunas empregadas para a separação bidimensional, e traçar um gráfico 

relacionando os valores de log k’, denominado gráfico κ-κ. Dependendo do resultado 

da correlação entre os valores, o sistema pode ser classificado como 

heteroenergético, homeoenergético e homoenergético. A dispersão dos pontos neste 

gráfico (baixa correlação) indica que o sistema é heteroenergético, demonstrando que 

os dois sistemas apresentam seletividade distinta. Essas diferenças podem, inclusive, 

resultar em distintas ordens de eluição [21]. Quando há correlação linear entre os 

valores, o sistema é homeonergético, ou seja, as dimensões cromatográficas 

produzem seletividades ligeiramente diferentes, demonstrando tendências 

semelhantes na ordem de eluição e nos fatores de retenção. Na terceira condição, 

quando os valores do log k’ de ambas dimensões estão bem correlacionados  
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(r > 0,99), pode-se dizer que o sistema é homoenergético, ou seja, opera com 

mecanismos de retenção e seletividade idênticos [127]. 

Além das duas colunas cromatográficas, um sistema de HPLC bidimensional 

requer duas bombas propulsoras e uma interface que, geralmente, é uma válvula de 

comutação de duas posições, que suporta alta pressão, frequentemente denominada 

modulador ou dispositivo de amostragem [117].  

Em 2D-LC, a transferência das frações pode ser realizada nos modos off-line 

ou on-line. No modo off-line, pequenas frações provenientes da primeira dimensão 

(1D) são reinjetadas manualmente na segunda dimensão (2D). O procedimento é 

simples e não necessita de um modulador, porém resulta em baixa reprodutibilidade 

e aumenta o tempo de análise e os riscos de contaminação e de perdas da amostra. 

O modo on-line possibilita evitar esses inconvenientes, visto que o volume de eluato 

recolhido é direcionado para uma alça de amostragem, mas requer interfaces 

específicas para transferência dos eluatos, aumentando o custo de aquisição [117]. 

O modo on-line de transferência pode ser classificado em abrangente (LC x LC) 

ou heart-cutting (LC - LC). No modo abrangente, todo o volume de eluato oriundo da 

primeira dimensão é reinjetado na segunda dimensão, como exemplificado pela 

determinação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em raízes da Angelica 

dahurica, erva tradicional chinesa, utilizada para fins medicinais [128], de polímeros 

de poli(óxido de etileno) e poli(óxido de propileno) [129] e pela investigação da 

degradação dos fármacos cafeína e buspirona [130]. No modo heart-cutting, uma 

pequena fração do eluato da primeira dimensão é reservada em uma alça de 

amostragem e injetada na segunda dimensão; o restante do eluato é separado na 1ª 

dimensão ou segue para o descarte. O modo heart-cutting foi utilizado, por exemplo, 

na determinação de oligonucleotídeos utilizados na terapia de expressão gênica [131] 

e de ácidos fenólicos e flavonoides nos frutos de Lonicera caerulea [132]. 

 

3.1.2.  Aminas biogênicas 

As aminas biogênicas (AB) são bases nitrogenadas de baixa massa molecular, 

formadas principalmente pela descarboxilação de aminoácidos, que são importantes 

marcadores de deterioração de alimentos. Essas substâncias são geradas pela ação 

de enzimas microbianas durante o processamento e armazenamento de produtos com 
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alto conteúdo proteico [133], de origem animal ou vegetal, incluindo produtos lácteos, 

carnes, peixes e bebidas fermentadas [41,134].  

As AB são sintetizadas ou degradadas pelas células e participam de funções 

importantes nos organismos vivos, como a neurotransmissão, regulação da pressão 

sanguínea e da temperatura corporal e na síntese de ácidos nucleicos. Mesmo 

apresentando funções biológicas, a ingestão contínua pode afetar a saúde humana, 

especialmente os sistemas nervoso e cardiovascular. As AB também podem reagir 

com nitrito (encontrado, por exemplo, em embutidos) e formar nitrosaminas, que são 

compostos cancerígenos [135].  

As AB normalmente são empregadas como marcadores de qualidade higiênica 

e indicadores de condições inadequadas de processamento e armazenamento para 

diversos alimentos; altos teores de AB indicam contaminação microbiana daquele 

meio [136,137]. 

Devido aos fatores citados anteriormente, a determinação de AB é importante 

no controle de qualidade dos alimentos. Frequentemente, os métodos analíticos 

utilizados envolvem processos de separação por cromatografia gasosa [138], 

cromatografia em camada delgada [139], eletroforese capilar e, principalmente, a 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massa [140], espectrofotometria 

UV [141] ou fluorescência [142]. A detecção por espectrometria molecular [135] 

usualmente requer derivação química, especialmente para aminas alifáticas, que não 

apresentam grupo cromóforo. As reações de derivatização ocorrem, via grupo amino, 

com reagentes, tais como o-ftalaldeído, cloreto de dansila, 4-cloro-3,5-

dinitrobenzotrifluoreto, ácido 1,2-naftoquinona-4-sulfônico, 6-aminoquinolil-n-

hidroxisuccinimidil carbamato e N-hidroxi-succinimida [145].  

Destacam-se, neste trabalho, a determinação de histamina (HIM) e triptamina 

(TRM) (aminas heterocíclicas) e tiramina (TIM) e feniletilamina (FEM) (aminas 

aromáticas) (Figura 3.24 [136].  
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 As AB desempenham papéis muito importantes em mecanismos bioquímicos e 

fisiológicos na saúde humana. FEM está associada a funções cognitivas, memória e 

é um agente liberador de catecolaminas no hipotálamo, desencadeando sensações 

de prazer e melhoras no humor [144]. TRM é um neurotransmissor relacionado ao 

triptofano, precursor da serotonina, indispensável para o bom funcionamento do 

cérebro [145]. Tanto FEM, quanto TRM, podem ser encontradas em chocolate com 

teor de 70% de cacau [146]. HIM também é um neurotransmissor importante, porém 

seu excesso ocasiona em alguns efeitos colaterais, como pressão alta e pupilas 

dilatadas [147]. 

Este capítulo propõe pioneiramente a cromatografia bidimensional em SIC, 

explorando duas colunas cromatográficas, que apresentam características diferentes, 

conectadas em série. A aplicabilidade foi demonstrada pela separação de AB em 

condições isocráticas em ambas dimensões cromatográficas. 

3.2.  Parte Experimental 

3.2.1. Equipamentos 

Um equipamento SIChrom® (FIAlab® Instruments, Bellevue, WA, EUA) 

equipado com uma bomba tipo seringa S17 PDP (Sapphire Engineering Inc., 

Pocasset, MA, EUA) com um reservatório de 4,0 mL foi utilizado com duas válvulas 

seletoras de oito vias, construídas em aço inox (Valco Instrument Co., Houston, TX, 

EUA). Todas as conexões foram feitas com tubos PEEK de 0,25 mm d.i.. O sistema 

Figura 3.2: Estruturas químicas das aminas biogênicas investigadas neste trabalho 
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de detecção foi composto por um espectrofotômetro CCD multicanal (USB4000, 

Ocean Optics®, Dunedin, FL, EUA), com fonte de radiação de deutério (DH-2000, 

Ocean Optics®) e fibras ópticas com núcleo de diâmetro de 600 µm. O 

espectrofotômetro foi acoplado a uma célula de fluxo em Z, de 9 µL, com caminho 

óptico de 20 mm (FIAlab® Instruments). O sistema SIC foi controlado pelo software 

FIAlab® 5.9. 

 

3.2.2.  Reagentes e soluções 

Todas as soluções foram preparadas com água ultrapura (resistividade  

> 18,2 MΩ cm), purificada em sistema Milli-Q®, reagentes com grau analítico e 

solventes com grau de pureza para HPLC. Padrões de aminas biogênicas (histamina, 

tiramina, feniletilamina e triptamina) foram adquiridos da Sigma Aldrich. Soluções 

estoque contendo 1000 mg L-1 de cada AB foram preparadas em 50:50 (v/v) de 

acetonitrila:água e armazenadas a -8 ºC. As soluções de trabalho foram preparadas 

diariamente por diluição das soluções estoque em água. As fases móveis foram 

solução aquosa de ácido fosfórico 3,0 mmol L-1, pH 2,5 (FM1) ou soluções aquosas de 

acetonitrila 2,5 % v/v ou 7% v/v, com pH ajustado a 2,5 com H3PO4 (FM2). 

3.2.3. Procedimento 

As separações cromatográficas foram realizadas em uma coluna de sílica 

monolítica funcionalizada com cianopropil (CN, Chromolith®, Merck, 30 x 4,6 mm d.i., 

área superficial de 300 m2 g-1), com uma coluna de guarda de 5 mm de comprimento 

(4,6 mm d.i.) e uma coluna de sílica superficialmente porosa funcionalizada  

com octadecil (Supelco® Ascentis Express, Sigma-Aldrich, 30 x 4,6 mm d.i., tamanho 

de partícula de 2,7 µm), com uma coluna de guarda de 5 mm de comprimento  

(4,6 mm d.i.).  

O diagrama de fluxos do sistema SIC para separação bidimensional (2D-SIC) 

é mostrado na Figura 3.3. Antes de iniciar a rotina analítica, as colunas 

cromatográficas foram condicionadas com as respectivas fases móveis, com vazão 

de 8 µL s-1 durante 15 min. 
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Para a separação por heart-cutting, o sistema 2D-SIC foi operado conforme 

descrito na Tabela 3.1. A bomba BS aspirou sequencialmente 2500 µL da  

fase móvel 1 (FM1) através da porta 3 (etapa 1) e 10 µL de amostra (porta 5, etapa 2) 

para a bobina de retenção BR1. Em seguida, a zona da amostra foi dispensada através 

da coluna C1 (porta 7), para separação na 1a dimensão cromatográfica, seguida pela 

detecção espectrofotométrica da histamina (etapa 3). Uma fração de eluato da 1D, 

contendo tiramina e feniletilamina, foi coletada na bobina de retenção BR2 (etapa 4), 

para ser posteriormente injetada na segunda dimensão cromatográfica. 

Posteriormente, a fração restante da zona da amostra foi eluída através da coluna C1 

para a determinação da triptamina (etapa 5). Para a separação cromatográfica da 

fração de eluato oriunda da 1D armazenada em BR2, 2500 µL da fase móvel 2 (FM2), 

etapa 6, e o eluato em BR2 (350 µL), etapa 7, foram aspirados sequencialmente para 

BR1. A separação 2D foi então realizada dispensando a zona da amostra através da 

coluna cromatográfica C2, com detecção espectrofotométrica de tiramina e 

feniletilamina (etapa 8).  

 

 

  

Figura 3.3. Módulo de análises do sistema SIC para cromatografia bidimensional. BS: 

bomba seringa; VS1 e VS2: válvulas seletoras; C1 e C2: colunas cromatográficas; DET: 

detector espectrofotométrico; FM1 e FM2: fases móveis, A: amostra, BR1 e BR2: bobinas 

de retenção; D: recipiente de descarte 
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Tabela 3.1. Rotina analítica para a separação de aminas biogênicas por 2D-SIC 

Etapa Ação 
VS1 

Porta 

VS2 

Porta 

Volume 

(µL) 
Vazão (µL s-1) 

1 Aspiração da FM1 para o BR1 3 ─ 2500 50 

2 Aspiração da amostra 5 ─ 10 10 

3 Separação cromatográfica na 

1D (1a parte) 

7 5 980 10 

4 Coleta do eluato da 1D 7 8 350 10 

5 Separação cromatográfica na 

1D (2a parte) 

7 5 1180 10 

6 Aspiração da FM2 para o BR2 4 ─ 2500 50 

7 Aspiração do eluato da 1D para 

o BR1 

8 8 350 10 

8 Separação cromatográfica na 

2D 

6 5 2850 10 

 

Para comparação das separações 2D-SIC, também foram realizadas 

separações unidimensionais dos analitos com uma versão simplificada do diagrama 

de fluxo da Figura 3.3. A bomba seringa aspirou sequencialmente 2500 µL da fase 

móvel FM1 ou FM2 (VS1, porta 3 ou 4, respectivamente) a uma vazão de 50 µL s-1 e 

10 µL da solução de AB (porta 5) a uma vazão de 10 µL s-1 para a bobina de retenção 

(BR1). Em seguida, a zona da amostra foi dispensada através da coluna 

cromatográfica C1 ou C2 (VS1, portas 7 ou 6, respectivamente) a uma vazão  

de 10 µL s-1 para separação e detecção espectrofotométrica dos analitos.  

Para as separações unidimensionais e bidimensionais, todas medidas de 

absorbância foram realizadas em 210 nm e baseadas nas áreas dos picos 

cromatográficos. Todos os experimentos foram realizados à temperatura ambiente 

(25±1 ºC) e em triplicata. 

 

3.2.4. Características analíticas e parâmetros cromatográficos 

 A precisão, expressa como CV, foi estimada a partir de 12 injeções de uma 

solução contendo 40 mg L-1 de HIM, TIM e FEM e 30 mg L-1 de TRM. LOD e LOQ 

foram estimados de acordo com as recomendações da IUPAC [150], utilizando a 

relação sinal / ruído dos valores de branco. 
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O fator de simetria foi calculado pela razão entre a largura da base do pico 

cromatográfico e a distância da borda frontal à linha central, medida em 5% da altura 

máxima do pico. A resolução e a eficiência cromatográfica foram estimadas a partir 

dos tempos de retenção e largura do pico [41].  

A eficiência cromatográfica, indicada pelo número de pratos (N), foi 

determinada de acordo com a equação (3.2), recomendada para picos assimétricos 

[149], considerando a largura de pico (w0,1) e fator de assimetria (B/A) a 10% da altura.  

 

𝑁 =  
41,7 (

𝑡𝑅
𝑤0,1

)
2

𝐵

𝐴 
+1,25

      (3.2) 

 

Os valores de k’ foram calculados pela equação: 

 

𝑘′ =
𝑡𝑅−𝑡𝑜

𝑡𝑜
       (3.3) 

 

𝑡𝑜 =
Vm

F
       (3.4) 

 

Onde, estima-se o volume morto da coluna (𝑉𝑚), seguindo a equação:   

 

𝑉𝑚 = 0,0005 𝑥 𝐿 𝑥 (dc)2     (3.5) 

 

onde 𝐿 é o comprimento da coluna em mm; dc é o diâmetro interno da coluna em mm 

e F é a vazão em mL min-1 [150]. 

 

3.3.  Resultados e discussão 

A separação cromatográfica de espécies com uma grande variabilidade de 

polaridade, como as AB, é uma tarefa difícil. Embora isso geralmente possa ser 

resolvido em HPLC com eluição por gradiente, o desafio para a separação em 

sistemas de baixa pressão, como o SIC, é maior devido às restrições instrumentais. 

Essa dificuldade é ilustrada pela separação cromatográfica unidimensional das AB 

nas colunas C18 e CN, fases estacionárias com diferenças bastante significativas na 

polaridade (Figura 3.4). Com fase móvel contendo 2,5% v/v de acetonitrila  
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(Figura 3.4A), observou-se picos alargados para as espécies mais retidas, FEM e 

TRM. Por outro lado, quando a força do eluente foi aumentada (7,0% v/v acetonitrila), 

para diminuir o alargamento dos picos, as espécies menos retidas (HIM e TIM) 

coeluíram (Fig. 3.4B). Uma eluição por gradiente (ou eluição em etapas [36]) seria 

então necessária para otimizar a separação desses compostos. No entanto, uma nova 

alternativa, a separação bidimensional por heart-cutting foi proposta, explorando a 

versatilidade do SIC para aumentar a capacidade de separação. 
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Figura 3.4. Cromatogramas da separação das aminas biogênicas em diferentes colunas 

cromatográficas e fases móveis. (A-C) Separações unidimensionais: (A) coluna C18 e fase 

móvel com 2,5% v/v acetonitrila; (B) coluna C18 e fase móvel com 7,0% v/v acetonitrila. (C) 

coluna CN e fase móvel completamente aquosa em pH 2,5.  
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A separação unidimensional na coluna CN foi favorecida pela redução da 

porcentagem de acetonitrila na fase móvel [41]. De fato, a melhor condição de 

separação foi alcançada na ausência de solvente orgânico (Figura 3.4C), porém, 

ainda observa-se a coeluição de HIM, TIM e FEM, bem como um alargamento de 

banda para a TRM. 

Em ambas as fases estacionárias, a eluição das AB ocorreu de acordo com a 

ordem decrescente de polaridade, i.e. compostos mais polares, foram menos  

retidos nas colunas C18 ou CN, devido às fracas interações hidrofóbicas 

estabelecidas com a fase estacionária. Essa observação pode ser ilustrada pelos 

valores dos coeficientes de partição (log P) [88]. De fato, o primeiro composto eluído 

foi a HIM (log P = -0,7), enquanto a TRM (log P = 1,55) foi a mais retida; TIM e FEM, 

espécies com retenção intermediária, apresentam polaridade intermediária  

(log P = 0,7 e 1,4, respectivamente). Apesar das AB encontrarem-se na forma 

catiônica em pH 2,5, a ordem de eluição não foi afetada, confirmando a predominância 

de interações hidrofóbicas na separação cromatográfica. 

Enquanto a separação na fase estacionária C18 é baseada em interações 

hidrofóbicas, a separação na fase CN envolve interações hidrofóbicas, iônicas e 

polares [154]. Assim, o perfil cromatográfico das aminas biogênicas deve ser diferente 

nas fases estacionárias CN e C18. A separação de HIM e TRM foi eficaz na coluna 

CN (Figura 3.4C), enquanto as aminas que eluíram nos tempos de retenção 

intermediários (TIM e FEM) foram eficientemente separadas na coluna C18 (Figura 

3.4A e 3.4B), indicando o potencial dessas fases estacionárias para a separação 

cromatográfica bidimensional. 

Para avaliar se o sistema apresenta ortogonalidade, foi construído o gráfico de 

log k´ de cada analito em separações unidimensionais nas duas dimensões 

cromatográficas. O gráfico κ-κ para CN-C18 (Figura 3.5), apresentou boa correlação 

linear (r = 0,961) descrita pela equação log k (C18) = 3,43 log k (CN) – 1,52, indicando 

que os sistemas envolvidos são homeoenergéticos.  

  



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diante desses resultados, 2D-SIC foi proposta para melhorar a eficiência de 

separação. A coluna CN foi selecionada como 1D, pois emprega uma fase móvel 

totalmente aquosa, fornecendo eluatos com baixa força de eluição para a separação 

2D na coluna C18. Esta é uma condição essencial, porque o uso de grandes 

quantidades de solvente orgânico no 1D pode resultar em analitos pouco retidos e em 

picos alargados na coluna 2D, afetando a resolução.  

O modo heart-cutting, no qual a alíquota de eluato não resolvida da 1D foi 

injetada na 2D, foi explorado no 2D-SIC. Após a eluição do primeiro analito (HIM) na 

1D, a alíquota de eluato contendo dois compostos coeluídos (TIM e FEM) foi 

redirecionada para a bobina de retenção BR2 para posterior separação em 2D.  

Para a definição do volume da fração reamostrada, foi avaliado o valor de área 

de cada analito individualmente, nos volumes de 340, 350 e 360 µL. Após a eluição 

do primeiro analito (HIM), inicia-se a coleta da fração que será reamostrada para 

segunda dimensão. Pode ser observado na Tabela 3.2 que as maiores áreas de pico 

se referem ao volume de 350 µL, exceto para TRM. De fato, esse volume coincide 

com aquele estimado a partir do cromatograma dos analitos em 1D (Figura 3.4C): a 

eluição do último analito (TRM) iniciou 35 s após a eluição do primeiro analito (HIM), 

a uma vazão de 10 µL s-1. 
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Figura 3.5. Gráfico κ-κ para CN-C18. Separações cromatográficas em coluna CN e fase 

móvel totalmente aquosa em pH 2,5 e coluna C18 e fase móvel com 7,0 % v/v acetonitrila 
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O valor de área da HIM praticamente não varia, visto que este analito é eluído 

antes da reamostragem e, em 340 µL, parte da fração contendo FEM não é 

reamostrada, diminuindo a área do pico correspondente. 

 

Tabela 3.2. Efeito do volume da fração reamostrada para segunda dimensão cromatográfica 

Analito 

ÁREA DE PICO 

Volume reamostrado 

(360 µL) 

Volume reamostrado 

(350 µL) 

Volume reamostrado 

(340 µL) 

Histamina 1,2 1,1 1,0 

Tiramina 1,1 1,9 1,8 

Feniletilamina 1,1 1,6 0,5 

Triptamina 1,1 0,6 0,9 

 

Após a coleta da fração para a 2D, a separação em 1D foi retomada para 

eluição da TRM. O eluato reservado em BR2 foi redirecionado para a 2D, realizando 

a separação completa dos compostos TIM e FEM (Figura 3.6). Assim, a abordagem 

2D-SIC foi bem-sucedida na separação das AB estruturalmente semelhantes.  
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Figura 3.6. Separação bidimensional de aminas biogênicas por cromatografia por 

injeção sequencial, empregando a coluna CN como 1D e a coluna C18 como 2D 
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Apesar do alto volume da fração injetada na coluna 2D (350 µL), não foram 

observados alargamentos dos picos. Isso se deve à baixa força de eluição que 

promove a retenção dos analitos no topo da coluna cromatográfica, como discutido no 

capítulo 2 da Tese. Esse efeito foi favorecido pela baixa força de eluição da  

FM1 (solução aquosa acidificada) na coluna C18 [152] e foi mais evidente para a TRM 

(log P =1,55), espécie com maior afinidade com C18, produzindo um pico estreito e 

mais alto na abordagem 2D-SIC (Figura 3.6). 

Do ponto de vista de análises em fluxo, a proposta de separação bidimensional 

por heart-cutting é semelhante à reamostragem na zona dispersa [153], que também 

envolve a remoção de parte da zona de amostra e seu processamento em um 

segundo transportador. No entanto, enquanto a reamostragem na zona dispersa visa 

à diluição da amostra ou à exploração dos gradientes de concentração, a proposta 

2D-SIC visa melhorar a capacidade de separação.  

A estratégia para 2D-SIC, pioneiramente proposta nessa Tese, apresenta 

avanços em comparação à abordagem anterior envolvendo duas colunas monolíticas 

C18 posicionadas em paralelo, utilizando fases móveis com composições diferentes 

[154]: (i) o uso de diferentes fases estacionárias fornece maior capacidade de 

separação pela exploração de processos de separação diferentes [119] e (ii) o 2D 

recebe apenas a porção não resolvida do 1D, o que também aumenta sua capacidade 

de separação. 

A linearidade das curvas analíticas (Figura 3.7) foi verificada aplicando o teste 

de Mandel com 95% de nível de confiança [155], que demonstrou que os modelos 

quadráticos não oferecem um ajuste significativamente melhor do que os modelos 

lineares. As respostas lineares das curvas analíticas foram comparáveis àquelas 

obtidas por métodos unidimensionais, apesar das perdas de detectabilidade devido à 

ausência de derivação química dos analitos [156].  

As características analíticas do procedimento 2D-SIC desenvolvido são 

apresentadas na Tabela 3.3. Apesar das diversas etapas envolvidas no processo, a 

precisão não foi afetada; o CV de 3,0%, n = 12, é comparável ao descrito 

anteriormente para a separação de aminas biogênicas (CV entre 0,72 e 4,86%) [157]. 

Esse resultado é uma consequência do controle de tempo altamente reprodutível 

inerente às análises em fluxo e, particularmente, ao sistema de análises por injeção 

sequencial.  
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Tabela 3.3. Características analíticas para a determinação de aminas biogênicas usando o 

método 2D-SIC 

Analito 
Equação de 

calibração 
r 

LOD 

(mg L-1) 

LOQ 

(mg L-1) 

Faixa linear 

(mg L-1) 

HIM A = 0,0250C + 0,0434  0,997 2,7 8,2 10-50 

TRM A = 0,0087C + 0,0021 0,999 7,7 23,4 10-50 

FEM A = 0,0550C - 0,1386  0,998 1,9 3,6 10-50 

TRM A = 0,1896C - 0,2435  0,999 0,3 1,0 5,0-40 

 

 Parâmetros cromatográficos, como eficiência, resolução e simetria de pico, 

foram avaliados a partir do cromatograma 2D-SIC. O fator de simetria variou  

de 1,20 (HIM) a 2,05 (FEM). Resolução > 1,72, foi alcançada mesmo entre os picos 
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Figura 3.7. Curvas analíticas do sistema bidimensional para a determinação de aminas 

biogênicas 
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mais próximos (TIM e FEM); para comparação, uma resolução de 2,19 foi encontrada 

no método analítico por HPLC [158]. A eficiência cromatográfica foi de 28000 e 34000 

pratos m-1 para HIM e TRM, respectivamente, e 46000 e 25000 pratos m-1 para TIM e 

FEM, respectivamente. Esses valores são comparáveis aos obtidos para a separação 

de aminas biogênicas por HPLC, que variaram de 20000 a 53000 pratos m-1 [158]. 

 O tempo total de análise foi de 8 min e a separação bidimensional também 

minimizou o consumo do solvente orgânico (175 µL de acetonitrila por determinação), 

sendo uma abordagem mais limpa. Para comparação, um método de HPLC para 

separação das AB, envolvendo duas colunas C30 com eluição por gradiente com 

ACN/água, consumiu 30 mL de acetonitrila por determinação [158].  

 Geralmente, é necessária a derivatização química das AB antes da separação 

cromatográfica para aumentar a retenção no modo de fase reversa. Essa etapa não 

foi requerida no sistema 2D-SIC, também tornando o procedimento mais limpo. 

 

3.4.  Conclusões 

A capacidade de separação do sistema SIC foi aprimorada pelo uso de uma 

abordagem bidimensional. A exploração de duas colunas cromatográficas com 

características químicas distintas resultou na separação adequada das AB, o que não 

foi alcançado pela abordagem unidimensional, mesmo com fases estacionárias e 

composições de fases móveis distintas. As válvulas seletoras proporcionaram uma 

alta versatilidade ao sistema SIC, o que viabiliza o manuseio dos eluatos de ambas 

as colunas, bem como a reinjeção na segunda dimensão. Embora isso não tenha sido 

demonstrado experimentalmente, separações bidimensionais no modo abrangente 

também podem ser implementadas com a abordagem proposta, armazenando a zona 

de eluato completa da primeira dimensão no BR2 para posterior separação na 2D. 

Contudo, os efeitos da dispersão seriam provavelmente mais críticos, resultando em 

alargamento de banda. 

A adição de várias etapas isocráticas consecutivas pode limitar a resolução de 

compostos estruturalmente semelhantes, exigindo assim várias composições de fases 

móveis para a separação completa da mistura. Nesse sentido, a estratégia proposta 

expandiu a aplicabilidade do SIC a misturas mais complexas de diversas matrizes e 

destaca seu potencial como uma alternativa mais barata ao HPLC. 
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4. ELUIÇÃO POR GRADIENTE EM CROMATOGRAFIA POR INJEÇÃO 

SEQUENCIAL 

 

Resumo 

O presente capítulo propõe uma nova estratégia para a eluição por gradiente em 

cromatografia por injeção sequencial, explorando a dispersão de uma alíquota de 

acetonitrila em água. A viabilidade desta proposta foi demonstrada pela separação 

das aminas biogênicas histamina (HIM), tiramina (TIM), feniletilamina (FEM) e 

triptamina (TRM), utilizando uma coluna cromatográfica superficialmente porosa 

(sílica funcionalizada C18). Resolução de 1,6 foi alcançada entre os picos mais 

próximos (FEM e TRM) com menor tempo total de análise (2,5 min) quando 

comparado à eluição isocrática (4,2 min). Respostas lineares foram alcançadas entre 

5 e 30 mg L-1 para HIM, TIM e FEM, e 10 e 30 mg L-1 para TRM (r > 0,991), com limites 

de detecção de 1,6, 1,7, 1,3 e 0,4 mg L-1, para HIM, TIM, FEM e TRM, 

respectivamente. Foi observada excelente repetibilidade dos tempos de retenção e 

áreas de pico, com coeficientes de variação (n = 10) entre 0,08 - 0,84% e 1,5 – 2,5%, 

consumido apenas 80 µL de solvente orgânico por determinação. 

 

Abstract 

A novel strategy for gradient elution in SIC, exploiting the dispersion of an acetonitrile 

aliquot in water, is proposed. The feasibility of the innovation was demonstrated in the 

separation of the biogenic amines histamine (HIM), tyramine (TIM), phenylethylamine 

(FEM), and tryptamine (TRM), using a superficially porous chromatographic column 

(C18 functionalized silica). Resolution between the nearest peaks (FEM and TRM) was 

estimated as 1.6, with lower total analysis time (2.5 min) when compared to isocratic 

elution (4.2 min). Linear responses between 5 and 30 mg L-1 for HIM, TIM and FEM, 

and 10 and 30 mg L-1 for TRM (r > 0.991) were achieved, with LOD values of 1.6, 1.7, 

1.3, and 0.4 mg L-1 for HIM, TIM, FEM, and TRM, respectively. Excellent repeatability 

of the retention times and peak areas were observed, with coefficients of variation  

(n = 10) within 0.08 - 0.84% and 1.5 – 2.5%, consuming as low as 80 µL of organic 

solvent per determination. 
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4.1.  Introdução 

Na cromatografia líquida de alta eficiência, há dois processos de eluição: a 

eluição isocrática, na qual a força de eluição do solvente é mantida constante durante 

toda a separação cromatográfica e a eluição por gradiente, na qual a composição da 

fase móvel é alterada ao longo do tempo, de acordo com um programa pré-

estabelecido pelo analista. Com a eluição por gradiente, é possível alterar a força de 

eluição para a separação de compostos com diferenças significativas de tempos de 

retenção. 

Se os analitos forem separados sob condições isocráticas, uma força de eluição 

relativamente alta da fase móvel é necessária para eluir todos os componentes da 

amostra em um tempo curto. No entanto, os compostos fracamente retidos na coluna 

podem ser eluídos com tempos de retenção próximos ao tempo morto, ou com bandas 

muito alargadas, comprometendo a eficiência de separação. 

Na separação cromatográfica com eluição por gradiente, em sistemas em fase 

reversa, a fase móvel sofre variação em sua composição de solvente orgânico, com o 

decorrer do tempo e, consequentemente, os componentes da amostra fracamente 

retidos na coluna são eluídos com menor força de eluição. Para compostos fortemente 

retidos, a separação é acelerada com maiores concentrações de solvente orgânico 

nas últimas etapas do gradiente. Assim, todos os componentes da amostra podem ser 

eluídos em um tempo razoável, com picos relativamente estreitos e bem resolvidos. 

O número de componentes de uma amostra que pode ser analisado em uma única 

análise cromatográfica é aumentado com a eluição por gradiente quando comparado 

à eluição isocrática. 

As separações em SIC estão diretamente relacionadas ao emprego de colunas 

que apresentem alta permeabilidade, como colunas monolíticas ou com partículas 

superficialmente porosas. O desenvolvimento destas novas tecnologias na produção 

de fases estacionárias possibilitou que as colunas curtas operassem a pressões mais 

baixas sem perdas na eficiência de separação[159]. Nos primeiros trabalhos, o 

aumento da capacidade de separação em SIC era limitado pela carência em 

disponibilidade de fases estacionárias monolíticas e pelo uso exclusivo de eluição 

isocrática.  
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A disponibilidade de fases estacionárias foi contornada com o uso de colunas 

com partículas superficialmente porosas (fused-core), que podem ser operadas a 

pressões inferiores a 250 psi. Utilizando esses materiais, algumas fases estacionárias 

quimicamente modificadas estão disponíveis como, por exemplo, RP-amina, 

pentafluorofenilpropil e fenil-hexil [38].  

Eluições por gradiente são usuais em HPLC e os equipamentos podem ser 

munidos com sistemas para mistura de solventes. Entretanto, eluições por gradiente 

são limitadas em SIC pela instrumentação disponível, visto que o sistema é composto 

apenas por uma bomba do tipo seringa. Para contornar esta desvantagem, foi 

proposta a eluição por etapas em SIC [36], em que diferentes composições de fase 

móvel são empregadas de forma sequencial. Na proposta pioneira, apresentada por 

Masini et al., em 2008, foi demonstrada a separação de 16 aminoácidos intracelulares 

livres em alga verde Tetraselmis gracilis, com derivatização pré-coluna, em uma 

coluna monolítica C18 de 25 mm [36]. Foram empregadas cinco composições de fase 

móvel: fase móvel 1 - metanol e tetrahidrofurano em tampão fosfato 10 mmol L−1 pH 

7,2; fases móveis 2 a 5 - metanol e tampão fosfato nas seguintes proporções 

volumétricas: 20:80, 35:65, 50:50 e 65:35, respectivamente [36]. A separação 

demandou 25 min e consumiu 3,9 mL de metanol, uma vantagem em comparação ao 

HPLC para a determinação dos mesmos analitos, que demandou 80 min e consumiu 

25,5 mL de metanol. 

Uma estratégia semelhante à anteriormente descrita foi implementada em um 

sistema multi-seringa acoplado a uma coluna monolítica de fase reversa, aplicado à 

separação de vitaminas do complexo B tiamina (B1), piridoxina (B6) e 

cianocobalamina (B12) que foram tomadas como analitos modelo. A eluição isocrática 

foi aplicada com duas composições de fases móveis: acetato de amônio 50 mmol L-1 

(pH 7,0) seguido de uma mistura de 50 mmol L-1 de acetato de amônio - metanol 

(80:20, v/v) [160]. O sistema apresentou menor consumo de fase móvel / solventes 

orgânicos. 

 A separação dos herbicidas triazínicos simazina, atrazina e propina, e alguns 

metabólitos como desiopropilatrazina, desetilatrazina e 2-hidroxiatrazina, também foi 

possível com uma eluição por etapas composta por três composições de fase móvel, 

sendo estas, 28, 40 e 50% (v/v) de metanol em acetato de amônio 1,25 mmol L-1,  

pH 4,7, utilizando coluna monolítica C18 [161]. 
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 Outra estratégia, relacionada à eluição por etapas em SIC, foi explorada para 

a separação da indometacina e os dois subprodutos de sua degradação, o ácido  

5-metoxi-2-metilindolacético e ácido 4-cloro-benzóico, em formulações farmacêuticas. 

Foi utilizada uma coluna monolítica C18, empregando duas composições de fases 

móveis na proporção 30:70 e 50:50 v/v de acetonitrila/ácido fosfórico 0,2%.  

O gradiente de eluição foi gerado aspirando sequencialmente alíquotas da fase móvel 

1 e fase móvel 2, criando uma zona de mistura com aumento gradativo da força de 

eluição [162]. O tempo de separação foi de 3,5 min, consumindo 4,5 mL de solvente 

orgânico, em comparação a 5 min e consumo de 6 mL de solvente orgânico em HPLC. 

 Gradientes de concentração são usuais em sistemas de análises em fluxo não 

segmentado, devido à dispersão da amostra no fluido transportador [163–165]. Esse 

processo deve-se aos fenômenos de convecção e difusão (radial e axial), sendo 

afetado pelo dimensionamento do sistema (volume injetado, material e dimensão do 

reator e vazão) e por características físico-químicas das soluções, especialmente a 

viscosidade. Esse processo é evidenciado pela obtenção de sinais transientes e tem 

sido explorado para diversas aplicações, como diluições [153], calibração [166] e 

titulações [167].  

O objetivo deste capítulo foi demonstrar a viabilidade da eluição por gradiente 

de concentração em fluxo, pela dispersão direta do solvente em água. A separação 

de aminas biogênicas foi selecionada como sistema modelo com esta finalidade. 

 

4.2.  Parte Experimental 

4.2.1. Equipamentos e acessórios 

Foi utilizado um equipamento de cromatografia por injeção sequencial 

SIChrom® (FIAlab® Instruments, Bellevue, WA, EUA) equipado com uma bomba tipo 

seringa S17 PDP (Sapphire Engineering Inc., Pocasset, MA, EUA) com um 

reservatório de 4,0 mL e uma válvula seletora de oito vias, construída em aço inox 

(Valco Instrument Co., Houston, TX, EUA). Todas as conexões foram feitas com tubos 

PEEK de 0,25 mm d.i. Uma bobina de retenção de Teflon (200 cm de comprimento, e 

volume de 2,0 mL) foi inserida entre a válvula multiportas e a bomba do tipo seringa 

para permitir a geração do gradiente de concentração em linha. O sistema de detecção 

foi composto por um espectrofotômetro CCD multicanal (USB4000, Ocean Optics®, 
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Dunedin, FL, EUA), com fonte de radiação de deutério (DH-2000, Ocean Optics®) e 

fibras ópticas com núcleo de diâmetro de 600 µm (Ocean Optics®). O 

espectrofotômetro foi acoplado a uma célula de fluxo em Z, de 9 µL e caminho óptico 

de 20 mm (FIAlab® Instruments). O controle do sistema SIC e aquisição de dados 

foram realizados pelo software FIAlab® 5.9. 

As separações cromatográficas foram realizadas em uma coluna de sílica 

superficialmente porosa funcionalizada com octadecil (Supelco® Ascentis Express, 

Sigma-Aldrich, 30 x 4,6 mm d.i., tamanho de partícula de 2,7 µm), com uma coluna de 

guarda de 5 mm de comprimento (4,6 mm d.i.). 

 

4.2.2. Reagentes e soluções 

Todas as soluções foram preparadas com água ultrapura (resistividade >  

18,2 MΩ cm) purificada em sistema Milli-Q®, reagentes com grau analítico e solventes 

com grau de pureza para HPLC. Padrões de aminas biogênicas (HIM, TIM, FEM e 

TRM) foram adquiridos da Sigma Aldrich. Soluções estoque contendo 1000 mg L-1 de 

cada amina biogênica foram preparadas individualmente, em 50:50 (v/v) de 

acetonitrila:água e armazenadas a -8ºC. As soluções de trabalho foram preparadas 

diariamente pela diluição das soluções estoque em água. O solvente A era composto 

por uma solução aquosa de ácido fosfórico 3,0 mmol L-1 (pH 2,5) e o solvente B foi 

acetonitrila para cromatografia líquida (LiChrosolv® Reag, Merck).  

Para a separação isocrática, empregou-se uma fase móvel (FM) composta por 

uma solução aquosa de acetonitrila 7% v/v, com pH ajustado a 2,5 com ácido fosfórico 

3,0 mmol L-1. 

4.2.3. Procedimento 

O diagrama de fluxos do sistema SIC para eluição por gradiente das aminas 

biogênicas é mostrado na Figura 4.1. Antes de iniciar a rotina de trabalho, a  

coluna cromatográfica era condicionada com solução aquosa de ácido fosfórico  

3,0 mmol L-1, pH 2,5, com vazão de 8 µL s-1 durante 15 min. 
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A separação de AB por eluição por gradiente foi realizada conforme descrito na 

Tabela 4.1. A bomba BS aspirou sequencialmente 1000 µL do solvente A (etapa 1), 

80 µL do solvente B (etapa 2) e 900 µL do solvente A (etapa 3), preenchendo a bobina 

de retenção BR. Em seguida, 10 µL da amostra foi aspirado através da porta 7 (para 

BR (etapa 4) e 1990 µL foram dispensados através da coluna CC via porta 8 (etapa 

5), para a separação cromatográfica, seguida pela detecção espectrofotométrica das 

AB. Posteriormente, foram aspirados 2500 µL do solvente A através da porta 3 (etapa 

6) e este mesmo volume foi dispensado para a coluna cromatográfica via porta 8 

(etapa 7), para retomar à condição inicial de equilíbrio da coluna cromatográfica, para 

a próxima medida. 

  

Figura 6.1. Módulo de análises do sistema SIC para eluição por gradiente. BS: bomba do tipo 

seringa; VS: válvula seletora; CC: coluna cromatográfica; DET: detector espectrofotométrico; 

H2O: água; ACN: acetonitrila; A: amostra, BR: bobina de retenção (200 cm) de Teflon; D: 

recipiente para descarte 
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Tabela 4.1. Rotina para a separação das AB por eluição por gradiente 

Etapa Ação 
VS 

Porta 
Volume (µL) Vazão (µL s-1) 

1 Aspiração de H2O para BR 3 1000 50 

2 Aspiração de ACN para BR 4 80 10 

3 Aspiração de H2O para BR 3 900 50 

4 Aspiração de amostra 7 10 5 

5 Dispensa da zona de amostra 

para CC 

8 1990 10 

6 Aspiração de H2O para BR 3 2500 50 

7 Dispensa do solvente para CC 8 2500 10 

 

Para comparação das separações por eluição por gradiente, foi realizada uma 

separação isocrática das AB, utilizando o mesmo diagrama de fluxo da Figura 4.1, 

porém substituindo ACN por FM. A bomba seringa (BS) aspirou sequencialmente 

2500 µL da fase móvel FM (porta 3) a uma vazão de 50 µL s-1 e 10 µL da solução de 

AB (porta 7) a uma vazão de 5 µL s-1 para a bobina de retenção (BR). Em seguida, a 

zona da amostra foi dispensada através da coluna cromatográfica CC (porta 8) a uma 

vazão de 10 µL s-1 para separação e detecção espectrofotométrica dos analitos.  

Todas medidas de absorbância foram realizadas em 210 nm e baseadas nas 

áreas dos picos cromatográficos, tanto para as separações por eluição por gradiente 

quanto eluição isocrática. Todos os experimentos foram realizados à temperatura 

ambiente (25±1ºC) e em triplicata. 

 

4.2.4. Características analíticas e parâmetros cromatográficos 

 A precisão, expressa como coeficiente de variação, foi estimada a partir de  

10 injeções de uma solução contendo 40 mg L-1 de HIM, TIM e FEM e 30 mg L-1 de 

TRM. 

Os limites de detecção e quantificação foram estimados de acordo com as 

recomendações da IUPAC [148], utilizando a relação sinal/ruído da linha base. 
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A resolução do pico e a eficiência cromatográfica foram estimadas a partir dos 

tempos de retenção e largura do pico [41].  

Os valores de k’ foram calculados pela equação: 

 

𝑘′ =
𝑡𝑅−𝑡𝑜

𝑡𝑜
       (4.1) 

 

𝑡𝑜 =
Vm

F
       (4.2) 

 

Onde, estima-se o volume morto da coluna (𝑉𝑚), seguindo a equação:   

 

𝑉𝑚 = 0,0005 𝑥 𝐿 𝑥 (dc)2     (4.3) 

 

onde 𝐿 é o comprimento da coluna em mm; dc é o diâmetro interno da coluna em mm 

e F é a vazão em mL min-1  [150]. 

 

4.3.  Resultados e discussão 

As estruturas moleculares são fatores cruciais para determinar as 

características físico-químicas e atuam diretamente na estabilidade de qualquer 

espécie química. As estruturas químicas das aminas biogênicas avaliadas encontram-

se no Capítulo 3 desta Tese (Figura 3.2). 

Os valores de pKa (Tabela 4.2) estão relacionados à ionização dos grupos 

amino e, em soluções que apresentem valor de pH abaixo do valor de pKa  

da amina, a espécie predominante no equilíbrio será a espécie protonada (R-NH3
+). 

Em soluções com valores de pH acima do valor de pKa, a espécie predominante será 

a base livre (R-NH2). Por essa razão, as aminas são frequentemente mais solúveis 

em meio ácido. O cromatograma da separação isocrática das AB é mostrado na  

Figura 4.2. Considerando o pH da fase móvel (2,5) todas as aminas encontram-se 

protonadas nas condições em que a separação cromatográfica foi realizada.  
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Tabela 4.2. Características físico-químicas das aminas biogênicas [168–172] 

Amina Nome IUPAC 

Massa 

molar 

(g mol-1) 

log P pKa 

Histamina 

(HIM) 

1H-Imidazol-4-

etanoamino 
111,15 -0,7 

pKa1 = 9,68; 

pKa2 = 5,88 

Tiramina 

(TIM) 

2-p-Hidroxi-

feniletilamina 
137,18 0,7 

pKa1 = 10,41; 

pKa2 = 9,66 

Feniletilamina 

(FEM) 

Benzenoetanoamino 
121,18 1,4 pKa = 9,84 

Triptamina 

(TRM) 
[3-(Aminoetil)indol)] 160,22 1,55 pKa = 10,2 

 

A separação cromatográfica das AB, espécies que apresentam uma 

variabilidade de polaridade, é uma tarefa laboriosa. Embora a separação possa ser 

resolvida por HPLC com eluição por gradiente, o desafio para a separação em SIC é 

maior, devido às restrições instrumentais mencionadas anteriormente. Essa restrição 

é observada no cromatograma representado na Figura 4.2, onde observa-se a 

separação cromatográfica das AB em coluna C18 (fase móvel aquosa, contendo 7,0% 

v/v acetonitrila). Destaca-se a coeluição de HIM e TIM, espécies menos retidas, e o 

alargamento de pico da TRM. Além disso, os picos são pouco simétricos. Para 

contornar esses problemas e otimizar a separação destas AB, foi proposta a eluição 

por gradiente de concentração do solvente orgânico (acetonitrila), gerado pela 

dispersão do solvente em água.  
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 Na Figura 4.3 são ilustrados gradientes de concentração formados pela 

dispersão de acetonitrila em água. Uma alíquota de acetonitrila (cor amarela) é 

inserida entre duas alíquotas de água (cor azul). Devido à dispersão mútua nas 

interfaces, ocorre a formação dos gradientes, representados pela coloração verde. 

Com a gradativa dispersão da ACN em água, ocorre o aumento da concentração de 

ACN ao longo da zona de mistura (ZM) e, portanto, da força de eluição no modo de 

separação em fase reversa. 

 

 

Figura 4.3. Ilustração de gradientes de concentração de acetonitrila (amarelo) em água (azul). 

ZM: zona de mistura 

 

Figura 4.2. Separação isocrática de AB em coluna C18 e fase móvel com 7% v/v 

acetonitrila. Concentrações das AB: HIM/TIM/FEM-30 mg L-1 e TRM-10 mg L-1 
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Para avaliar o efeito do gradiente de concentração para separação das AB, 

utilizou-se três alíquotas aspiradas sequencialmente: H2O/ACN/H2O. Foi otimizado o 

volume da alíquota de ACN, entre 15 e 100 L, mantendo fixos os volumes das duas 

alíquotas de água em 1000 L e 900 L, respectivamente. A separação isocrática 

(Figura 4.2) foi tomada como referência. 

Na Figura 4.4, pode ser observada uma melhora na separação da HIM e TIM, 

com alíquotas de 15 L ou 20 L de ACN. Porém estes volumes de ACN dispersos 

em água, formando o gradiente de concentração, não foram suficientes para separar 

a FEM e a TRM, observando a coeluição destas espécies. Com 20 L de ACN, 

observou-se a formação de toda banda cromatográfica, fato este não observado com 

15 L de ACN. 

 

 

Visando à separação da FEM e TRM aumentou-se o volume de ACN para  

25 L e 50 L (Figura 4.5). Com 25 L, é observada a separação da HIM, e um 

alargamento de banda para TIM e a banda cromatográfica da coeluição da FEM e 

TRM, apresenta dois picos, indicando a possibilidade de separação dessas espécies. 

Pode-se observar que, com o aumento do volume de ACN, há uma tendência na 

separação das AB. Com 50 L, nota-se a separação da FEM e TRM, e coeluição da 

HIM e TIM. 
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Figura 4.4. Separação por eluição por gradiente com (A) 15 L de ACN e (B) 20 L de 

ACN. Concentrações das AB: HIM/TIM/FEM-30 mg L-1 e TRM-10 mg L-1 
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O gradiente de concentração formado na zona de mistura entre a alíquota de 

50 L de ACN e as duas alíquotas de água não foi suficiente para separar a HIM e 

TIM, porém houve a separação da FEM e TRM, espécies mais retidas. Pode-se 

observar que, com o aumento da alíquota de ACN, há a formação de um gradiente 

com maior força de eluição. 

Em vista da separação de FEM e TRM, aumentou-se o volume de ACN para 

80 L e 100 L, como demonstrado na Figura 4.6, e foi observada a separação 

completa das AB, pois o gradiente de concentração formado foi efetivo. Com 100 L 

de ACN, TIM, FEM e TRM coeluíram, notando-se que a força de eluição é muita alta. 

 

  

Figura 4.5. Separação por eluição por gradiente com (A) 25 L de ACN e (B) 50 L de 

ACN; Concentrações das AB: HIM/TIM/FEM-30 mg L-1 e TRM-10 mg L-1 
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Ao compararmos a banda cromatográfica da TRM nos cromatogramas da 

eluição isocrática e eluição por gradiente, podemos observar uma banda mais  

estreita na Figura 4.7, apresentando largura de banda 8,21 s, em comparação a  

Wb = 37,61 s na eluição isocrática, demonstrando que a força de eluição da fase 

móvel era muito baixa. Essas diferenças no formato do pico cromatográfico da TRM 

na eluição isocrática e na eluição por gradiente devem-se ao fato de que à medida 

que o gradiente de concentração é aplicado, os analitos comportam-se de forma 

diferente na interação com a fase estacionária, pela variação da concentração de 

acetonitrila. Os analitos que se encontram na parte frontal do pico migram em uma 

velocidade ligeiramente menor pela coluna cromatográfica devido a menor força de 

eluição do gradiente. Quando há uma maior força de eluição no gradiente, os analitos 

migram mais rapidamente, levando a uma focalização do analito, melhorando assim, 

o formato do pico. 

Figura 4.6. Separação por eluição por gradiente com (A) 80 L de ACN e (B) 100 L de 

ACN; HIM/TIM/FEM: 40 mg L-1 e TRM: 30 mg L-1 
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Tanto na eluição isocrática, quanto na eluição por gradiente, a eluição das AB 

seguiu a ordem decrescente de polaridade, isto é, AB mais polares foram menos 

retidas devido às fracas interações hidrofóbicas com a fase estacionária. Este fato 

pode ser observado pelos valores dos coeficientes de partição (log P) (Tabela 4.1).  A 

HIM foi eluída primeiro, a TRM foi a mais retida, enquanto TIM e FEM, espécies de 

polaridade intermediária, apresentaram tempos de retenção intermediários. 

As características analíticas do procedimento para eluição por gradiente de AB 

são mostrados na Tabela 4.3. O procedimento apresentou resposta linear entre 5 e 

30 mg L-1 para HIM, TIM e FEM; e para 10 e 30 mg L-1 para TRM, com boa correlação 

linear (r > 0,991). Os coeficientes de variação dos tempos de retenção entre 0,4 e 

1,7% e das áreas de pico entre 1,5 e 2,5% indicam boa reprodutibilidade da separação 

das AB e, consequentemente, do gradiente de concentração gerado em linha. 
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Figura 4.7. Comparação da separação de AB por (A) eluição isocrática e (B) eluição por 

gradiente de concentração gerado em linha 
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Tabela 4.3. Características analíticas para determinação de aminas biogênicas por eluição 

por gradiente 

Analito Curva analítica 
LOD 

(mg L-1) 

CV (tR) 

% 

CV (Área 

de pico) % 

Histamina A = 0,127 + 0,042C 1,6 0,08 1,8 

Tiramina 
A = -0,082 + 0,039C 1,7 0,12 2,1 

Feniletilamina A = -0,004 + 0,051C 1,3 0,28 2,5 

Triptamina A = -0,684 + 0,157 C 0,4 0,84 1,5 

A: Absorbância em área de pico; C: concentração dos analitos em mg L-1; LOD: limite de 

detecção; CV: coeficiente de variação. 

 

Parâmetros cromatográficos, como eficiência e resolução, foram avaliados a 

partir do cromatograma da Figura 4.6A. Resolução de 1,6 foi alcançada entre os picos 

mais próximos (FEM e TRM). Na separação de HIM e TIM pela eluição isocrática, 

observa-se Resolução de 1,1, demonstrando coeluição dos mesmos. A coeluição 

destes analitos foi resolvida pela eluição por gradiente, onde obteve-se Resolução de 

3,8 entre HIM e TIM. 

A eficiência cromatográfica foi de 142240 e 44450 pratos m-1 para HIM e TRM, 

respectivamente, e 462750 e 370530 pratos m-1 para TIM e FEM, respectivamente. 

Em uma separação cromatográfica por eluição isocrática, a composição da fase móvel 

é constante, não ocorre alteração na força de eluição e todos os analitos estão sob a 

mesma concentração de solvente orgânico. Diferentemente, em uma separação 

cromatográfica com uma eluição por gradiente, a força de eluição sofre variação. 

Em HPLC, como as misturas dos solventes A e B são realizadas antes da fase 

móvel ser inserida na coluna, e permanece sendo bombeada para a coluna por uma 

determinada fração de tempo, é possível saber a proporção de acetonitrila em um 

determinado tempo da análise e, assim, calcular o fator de retenção e a eficiência com 

confiabilidade [173]. 
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Ao compararmos o procedimento de eluição por gradiente em SIC para 

determinação de aminas biogênicas e a separação bidimensional desenvolvida para 

estes mesmos analitos no capítulo 3 desta Tese, observa-se menores consumo de 

solvente orgânico (Tabela 4.4) e tempo de análise. Outra vantagem é que a eluição 

por gradiente requer uma configuração mais simples de módulo de análises, com 

somente uma válvula seletora e uma coluna cromatográfica. A resolução entre os 

picos mais próximas tanto para o procedimento 2D-SIC quanto a eluição por 

gradiente, foi adequada R = 1,72 e 1,6, respectivamente. 

 

 

Tabela 4.4. Comparação de parâmetros para a determinação de aminas biogênicas por 

eluição por gradiente e 2D-SIC 

Parâmetro 
2D-SIC Eluição por gradiente 

Tempo de análise (min) 8 2,5 

Volume de solvente 

orgânico (L) 
175 80 

CV % (Área de pico) 3,0 2,5 

Resolução de pico 1,72a 1,6b 

Resoluções entre aTIM/FEM, bTRM/FEM 

 

 Na Tabela 4.5 são listados alguns procedimentos para a determinação de 

aminas biogênicas em alimentos. Observa-se volumes significativos de solvente 

orgânico na composição de fase móvel, com eluição por gradiente, e longo tempo de 

análise. Além disso, normalmente, uma etapa de derivatização precede a separação 

cromatográfica, o que levaria a maiores consumos de solventes orgânicos. 
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Tabela 4.5. Comparação de SIC e HPLC 

Método de separação 

Tempo de 

análise 

(min) 

Volume de 

solvente (mL) 
Referência 

HPLC-FLC (coluna C18, 

ACN/água, eluição por 

gradiente, 1,0 mL min-1) 

20 13 [174] 

HPLC-DAD (coluna C18, 

ACN/água, eluição por 

gradiente, 0,6 mL min-1) 

40 19 [175] 

UHPLC-FLC (coluna C18, 

ACN/água, eluição por 

gradiente, 1,0 mL min-1) 

36 26 [176] 

Este trabalho 2,5 0,08 - 

HPLC-FLC: Cromatografia líquida de alta eficiência com detecção fluorimétrica; HPLC-DAD: 

Cromatografia líquida de alta eficiência com arranjo de diodos; UHPLC-FLC: Cromatografia 

líquida de ultra eficiência com detecção fluorimétrica 

 

4.4  Conclusões 

Uma nova estratégia para a eluição por gradiente de concentração em fluxo foi 

proposta e aplicada com sucesso na separação de aminas biogênicas por SIC. A 

otimização da composição do gradiente pode ser alcançada variando volumes dos 

solventes A (água acidificada) e B (acetonitrila) para realizar gradientes contínuos na 

bobina de retenção associando volumes apropriados de dois solventes. 

O sistema SIC permitiu uma separação rápida (2,5 min), consumindo apenas 

80 L de solvente orgânico e, consequentemente, minimizando a quantidade de 

resíduos gerados, favorecendo uma abordagem mais limpa. 

A capacidade de separação por SIC foi aperfeiçoada, com a eluição por 

gradiente, demonstrando sua versatilidade e possível aplicação desta proposta a 

outras matrizes.  

A estratégia de eluição por gradiente proposta apresenta algumas vantagens 

frente aos trabalhos anteriores que empregaram eluições por etapas para melhoria da 
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capacidade de separação da SIC como, por exemplo, um menor tempo de análise, 

uma vez que a seringa aspira a fase móvel uma única vez. SIC também apresenta 

uma configuração de sistema mais simples devido ao gradiente ser gerado em linha, 

sem a necessidade de diferentes composições de fase móvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

5.  CONCLUSÕES GERAIS 

 

As estratégias propostas nesta Tese constituem alternativas rápidas e limpas, 

com o uso mínimo de solvente orgânico para cada procedimento. As características 

analíticas obtidas foram adequadas para a quantificação dos analitos de interesse, 

com a possibilidade de implementação em análises rotineiras de laboratórios e 

apresentaram melhorias frente aos procedimentos de referência correspondentes, 

seguindo os preceitos da química limpa. 

A diminuição no tempo de análise e o baixo consumo de solventes orgânicos 

foram fatores preponderantes no desenvolvimento de cada procedimento 

apresentado. A estratégia de pré-concentração diretamente na coluna cromatográfica, 

utilizando um grande volume de amostra, aumentou a sensibilidade, sem perdas na 

resolução cromatográfica. Além disso, a etapa de clean up das amostras de cervejas, 

baseada em QuEChERS modificado, permitiu reduzir significativamente o consumo 

de solventes orgânicos em comparação com procedimentos propostos na literatura.  

Os procedimentos de separação bidimensional e eluição por gradiente são 

inovadores em SIC, com as vantagens de serem rápidos e ampliarem a capacidade 

de separação do SIC.  

A eluição por gradiente pode ser otimizada rapidamente para a determinação 

de outros analitos, apresentando vantagens como o menor uso de solvente orgânico 

e menor tempo de análise. A separação bidimensional por SIC permitiu novas 

possibilidades de análises para amostras complexas, contribuindo para ampliar a 

aplicabilidade do SIC. Ambas as propostas apresentaram características 

cromatográficas adequadas de acordo com os parâmetros estabelecidos para a 

técnica. 

Todas as estratégias expandiram a aplicabilidade do sistema SIC e 

aprimoraram as possibilidades de emprego desta técnica. As três propostas 

desenvolvidas atenderam aos objetivos desta Tese, pois foram rápidas, reprodutíveis 

e contribuíram para a química limpa, devido a quantidade mínima de solvente utilizada 

e pelo baixo volume de resíduos gerados. 
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