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RESUMO
Separações utilizando cromatografia líquida bidimensional têm atraído grande
interesse nas últimas décadas devido ao seu elevado potencial no poder de
separação para análises de misturas complexas. Apesar do uso de colunas
ortogonais e da multiplicação teórica da capacidade de picos quando essa técnica é
utilizada, uma questão permanece: "As técnicas bidimensionais são realmente
melhores do que as monodimensionais para análises de extratos vegetais?". Esta
questão motivou o presente trabalho, que consistiu em comparar o desempenho
entre LC e LC×LC, utilizando amostras de folhas de Casearia sylvestris, também
conhecida como "guaçatonga", uma árvore amplamente utilizada na medicina
popular brasileira por apresentar diversas atividades biológicas. Além disso, devido
ao grande volume de resíduos gerados em LC, a substituição de solventes
convencionais por etanol (EtOH), um candidato menos tóxico e biodegradável, foi
implementada. A parte mais desafiadora de qualquer cromatografia multidimensional
é o desenvolvimento do método cromatográfico, pelo grande número de variáveis
que devem atuar de forma integrada em uma única análise. Duas estratégias de
desenvolvimento foram propostas neste trabalho. A primeira foi dividida em 4 etapas,
que consistiram em selecionar o par de colunas mais ortogonal dentre as
combinações disponíveis; o desenvolvimento de um método para a 1D utilizando
planejamento experimental; seguido do estudo das melhores condições para a 2D
(2tc, tempo de modulação e tre, o tempo de reequilíbrio após cada modulação) e por
último, a escolha da melhor forma de gradiente para a 2D. A segunda estratégia
consistiu em primeiramente, selecionar o par de colunas mais ortogonais dentre as
combinações disponíveis; depois otimizar por planejamento experimental as duas
dimensões simultaneamente e finalmente a otimização da melhor forma de gradiente
para a 2D. As duas estratégias se mostraram eficazes para desenvolvimento de
método bidimensional abrangente, porém a segunda estratégia mostrou-se mais
rápida, devido ao menor número de experimentos necessários. Porém, o uso de
etanol mostrou-se inviável para as análises rápidas e com altas vazões da 2D,
devido à sua elevada viscosidade e seu uso foi descontinuado. Finalmente, com o
método bidimensional completamente otimizado, este foi comparado com dois
métodos em 1D-LC previamente descritos na literatura para C. sylvestris e
utilizando-se a métrica de capacidade de picos, um melhor desempenho na técnica

de LC×LC pôde ser observado. Concluiu-se, portanto, que a performance observada
em LC×LC é significantemente melhor do que foi alcançada em 1D-LC, porém seu
uso dependerá do objetivo do estudo, pois essa melhoria foi alcançada em tempos
de análise muito mais longos (aproximadamente 4x) e com maior geração de
resíduos (aproximadamente 30x), ou de avanços tecnológicos na técnica.
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ABSTRACT
Bidimensional liquid chromatographic separations have attracted intense interest
over the past decade based on the potential improvements in resolving power they
offer for analysis of complex samples. Despite the use of orthogonal columns and the
theoretical multiplication of peak capacity from both dimensions, one question
remains: “Are bidimensional techniques superior to monodimensional ones for
analysis of vegetal extracts?”. This question led to the purpose of the present work,
that was to compare the performance between LC and LC×LC, using leaves from
Casearia sylvestris, a widely used tree in Brazilian folk medicine by its biological
activities. Furthermore, due to the large volume of waste generated by LC, the
replacement of conventional solvents by ethanol (EtOH), a less toxic and
biodegradable alternative solvent was chosen. The most challenging issue of any
multidimensional chromatography is the method development, since the large
number of interacting parameters that must work together in a single run. Two
strategies for method development were used in this work. The first one was divided
into 4 steps: experiments were carried out to select the most orthogonal pair of
columns, 1D method development using design of experiments, another design of
experiments for

2D

conditions was proposed (2tc, modulation time and tre, re-

equilibration time after each modulation) and aware of the best conditions for both
dimensions, 2D gradient types were evaluated. The second strategy consisted of
selecting the most orthogonal pair of columns, optimization of both dimensions
simultaneously by design of experiments and finally evaluation of 2D gradient type.
Both strategies were efficient for comprehensive bidimensional method development,
but the second one was found to be faster, due to the lesser number of required
experiments. Nevertheless, using ethanol as mobile phase proved to be impractical
for fast and high flow rates analysis of 2D due to its high viscosity and its use as
mobile phase was rejected. Finally, a comparison between the fully optimized
bidimensional chromatographic method and two 1D-LC methods previously
described in the literature for C. sylvestris were made. Using peak capacity as a
metric of comparison, a higher performance was achieved for LC×LC. This study
concluded that LC×LC provides a higher performance than 1D-LC, however, its use
will depend of the analysis purpose because this gain in performance was achieved

with longer analysis times (approximately 4x) and greater generation of residues
(approximately 30x), or technological improvements.

Keywords: Comprehensive bidimensional liquid chromatography. Casearia sylvestris.
Method development. Design of experiments.

LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Válvula de 10-portas/2-posições instalada no cromatógrafo ......................... 21
Figura 2. Passo a passo da montagem da válvula .......................................................... 22
Figura 3. Posições possíveis da válvula para modulações sucessivas ........................ 24
Figura 4. Efeito do grau de ortogonalidade em cromatogramas normalizados ........... 27
Figura 5. Separação hipotética de uma amostra com 100 analitos .............................. 28
Figura 6. Formas de gradiente ............................................................................................ 29
Figura 7. Combinações entre modos de separação mais empregados em 2D-LC .... 30
Figura 8. Funcionamento do detector de aerossol carregado (CAD) ........................... 31
Figura 9. Metabólitos secundários encontrados nas variedades de C. sylvestris....... 32
Figura 10. Método descrito por Bueno et al em a) λ= 254 nm e b) λ=235nm,
utilizando ACN. IS = Padrão interno, c) Método descrito por Funari et al (λ=254nm),
utilizando EtOH ...................................................................................................................... 33
Figura 11. Esquema do cálculo de dwell volume no sistema empregado .................. 43
Figura 12. Cromatograma bruto de extrato de C. sylvestris (CAD) ............................... 43
Figura 13. Região aleatória aumentada do cromatograma bruto. As linhas tracejadas
representam o gradiente utilizado sem considerar o atraso pelo tempo de dwell ...... 44
Figura 14. Região aleatória aumentada do cromatograma bruto. As linhas tracejadas
representam o gradiente utilizado considerando-se o atraso pelo tempo de dwell .... 45
Figura 15. Combinação das colunas disponíveis (Cromatogramas plotados em 254
nm) ........................................................................................................................................... 47
Figura 16. Coleção de todos os cromatogramas obtidos no planejamento
experimental. (azuis referem-se às absorções em 254 nm e os pretos em 235 nm). 53
Figura 17. Cromatogramas obtidos no planejamento experimental de ascendência
ao máximo............................................................................................................................... 56
Figura 18. Melhor cromatograma obtido, referente ao experimento 2.3, com k*=12,5
.................................................................................................................................................. 59
Figura 19. Gradiente da 2D do Experimento 2 durante 2 perídos de modulação ....... 61
Figura 20. Cromatogramas bidimensionais obtidos nos experimentos de otimização
das variáveis tempo de modulação e volume de re-equilíbrio (detetor CAD) ............. 62
Figura 21. Cromatogramas bidimensionais obtidos pelo planejamento fracionário do
tipo 25-2 (CAD)......................................................................................................................... 65
Figura 22. Cromatograma do Exp 8 - melhor condição cromatográfica encontrada .. 67
Figura 23. Cromatograma utilizando gradiente de deslocamento ................................. 68
Figura 24. Cromatograma referente à primeira tentiva do gradiente em segmentos . 69
Figura 25. Cromatograma referente à segunda tentiva do gradiente em segmentos 70
Figura 26. Cromatograma referente à remoção de taninos ............................................ 71
Figura 27. Cromatograma obtido pelo método descrito por Bueno et al ...................... 72
Figura 28. Cromatograma obtido pelo método descrito por Funari et al ...................... 73

LISTA DE TABELAS
Tabela 1. Nomenclatura para colunas de HPLC .............................................................. 19
Tabela 2. Comparação das diferentes técnicas ............................................................... 20
Tabela 3. Propriedades das colunas disponíveis ............................................................. 37
Tabela 4. Descrição dos experimentos para determinação da ortogonalidade entre
colunas .................................................................................................................................... 37
Tabela 5. Variáveis e níveis do planejamento experimental fatorial completo ............ 38
Tabela 6. Condições do planejamento experimental fatorial completo ........................ 38
Tabela 7. Níveis de k* no experimento de ascendência ao máximo............................. 39
Tabela 8. Experimentos propostos para diferentes níveis de k* .................................... 39
Tabela 9. Descrição dos experimentos realizados, onde 2tc é o tempo de modulação,
2t é o tempo de gradiente da 2D e 2t é o tempo de re-equilíbrio após cada
g
re
modulação............................................................................................................................... 40
Tabela 10. Variáveis e níveis propostos para planejamento 2 5-2................................... 40
Tabela 11. Série de experimentos para o planejamento 2 5-2 ......................................... 41
Tabela 12. Comparação entre os valores encontrados de Fs e Fs – (C)..................... 46
Tabela 13. Comparação entre valores obtidos pelo modelo de subtração hidrofóbica
e pelo recobrimento ............................................................................................................... 49
Tabela 14. Níveis empregados no planejamento fatorial completo .............................. 51
Tabela 15. Condições cromatográficas empregadas em cada experimento, assim as
respostas obtidas (soma dos cromatogramas em 254 nm e 235 nm) .......................... 52
Tabela 16. Influência das variáveis avaliadas em relação às respostas empregadas
.................................................................................................................................................. 55
Tabela 17. Níveis de k* para planejamento de ascendência ao máximo ..................... 56
Tabela 18. Comparação de todas as condições cromatográficas e as repostas
obtidas. Em destaque estão os melhores resultados segundo cada resposta ........... 57
Tabela 19. Medida de desejabilidade do sistema ............................................................ 58
Tabela 20. Condições experimentais. Onde 2tc = 2tg+tre .................................................. 60
Tabela 21. Condições experimentais e respectivos valores de resposta. Onde 2tc =
2t +t ........................................................................................................................................ 63
g re
Tabela 22. Níveis do planejamento fracionário do tipo 2 5-2 ............................................ 64
Tabela 23. Comparação entre todas as variáveis cromatográficas no planejamento
fracionário do tipo 25-2 ........................................................................................................... 65
Tabela 24. Condições experimentais e respectivos valores de resposta. Onde 2tc =
2t +t ........................................................................................................................................ 67
g re
Tabela 25. Comparação da capacidade de picos obtida para método mono e
bidimensionais ........................................................................................................................ 73

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
1D

monodimensional

1D

primeira dimensão

1D-LC

cromatografia líquida monodimensional

1F

vazão da 1D

1n

capacidade de pico da 1D

1t

c

g

tempo de gradiente 1D

2D

bidimensional

2D

segunda dimensão

2D-GC

cromatografia gasosa bidimensional

2D-LC

cromatografia líquida bidimensional

2n

capacidade de pico da 2D

c

2t

g

tempo de gradiente 2D

2t

c

tempo de modulação 2D

2t

re

tempo de re-equilíbrio 2D

3D-LC

cromatografia líquida tridimensional

β

undersampling (fator de re-mistura)

ΔΦ

diferença entre concentração final e inicial de solvente orgânico

ACN

acetonitrila

C18

octadecilsilano

CAD

charged aerosol detector (detector de aerossol carregado)

DAD

diode array detector (detector de arranjo de diodos)

ELSD

evaporative light scattering detector (detector por espalhamento de luz
evaporativa)

EPG

embedded polar group (grupo polar embutido)

EtOH

etanol

F

flúor

fcov

superfície de recobrimento

Fs

função de seletividade de coluna

GCFR

Green Chromatography Fingerprinting Response

HILIC

hydrophilic interaction chromatography (cromatografia com interação
hidrofílica)

k*

fator de retenção em gradiente linear

LC×LC

cromatografia líquida bidimensional abrangente

LC-LC

cromatografia líquida bidimensional heart-cutting

MeOH

metanol

MS

mass spectrometry (espectrometria de massas)

nc,2D

capacidade teórica de picos

n’c,2D

capacidade de picos corrigida

n*c,2D

capacidade de picos efetiva

NP

normal phase (modo normal)

RP

reverse phase (modo reverso)

td

tempo de dwell

tg

tempo de gradiente

UV

ultra violeta

Vd

dwell volume (volume residual extra coluna)

Vm

hold up volume (volume morto)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................... 14
1.1.

Cromatografia Líquida Multidimensional .............................................. 14

1.1.1. Heart-cutting (LC-LC) ................................................................................ 14
1.1.2. Abrangente (LC×LC) ................................................................................. 15
1.1.3. Off-line....................................................................................................... 16
1.1.4. Stop-flow ou Stop-and-go.......................................................................... 16
1.1.5. On-line....................................................................................................... 16
1.1.5.1.

Sistema cromatográfico líquido bidimensional on-line ......................... 18

1.2.

Teoria ................................................................................................... 23

1.3.

Ortogonalidade ..................................................................................... 24

1.3.1. Superfície de recobrimento ....................................................................... 26
1.4.

Formas de gradiente ........................................................................... 27

1.5.

RP×RP (Reverse phase x Reverse phase) ......................................... 27

1.6.

Detectores utilizados em cromatografia líquida multdimensional ......... 28

1.6.1. Detector de Aerossol Carregado (CAD) .................................................... 28
1.7.

Casearia sylvestris ............................................................................... 29

1.8.

Uso de Etanol como fase móvel ........................................................... 32

2. OBJETIVOS ................................................................................................... 32
3. MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................. 33
3.1.

Coleta e extração do material vegetal .................................................. 33

3.2.

Pré-tratamento dos extratos ................................................................. 33

3.3.

Preparo da amostra.............................................................................. 33

3.4.

Sistema cromatográfico ........................................................................ 34

3.5.

Medida do volume residual extra coluna (dwell volume) ...................... 34

3.6.

Ortogonalidade entre as colunas.......................................................... 34

3.7.

Otimização da 1D ................................................................................. 35

3.7.1. Experimento fatorial completo ................................................................... 36
3.7.2. Planejamento de ascendência ao máximo ................................................ 37
3.8.

Otimização da 2D ................................................................................. 37

3.9.

Otimização do método LC×LC em bloco .............................................. 38

3.10.

Métodos em 1D-LC .............................................................................. 39

3.10.1.

Método publicado por Bueno et al ........................................................ 39

3.10.2.

Método publicado por Funari et al ........................................................ 40

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ..................................................................... 40
4.1.

Extração do material vegetal e pré tratamento da amostra .................. 40

4.2.

Medida do volume residual extra coluna (dwell volume) ...................... 40

4.3.

Ortogonalidade entre as colunas.......................................................... 43

4.4.

Otimização da 1D ................................................................................. 47

4.5.

Otimização da 2D ................................................................................. 57

4.6.

Otimização do método LC×LC em bloco .............................................. 62

4.7.

Comparação entre técnicas (1D-LC versus LC×LC) ............................ 69

4.7.1. Método publicado por Bueno et al ............................................................. 69
4.7.2. Método publicado por Funari et al ............................................................. 70
5. CONCLUSÃO ................................................................................................ 72
6. REFERÊNCIAS .............................................................................................. 73

16

1. INTRODUÇÃO

1.1. Cromatografia líquida Bidimensional

Métodos de separação cromatográfica bidimensionais vêm despertando um
grande interesse dos pesquisadores ao longo dos anos, devido às possíveis
melhorias no poder de separação dessas técnicas quando comparadas às
monodimensionais convencionais, principalmente para análises de misturas
complexas nas áreas de proteômica, metabolômica, polímeros sintéticos, alimentos,
fármacos, entre outros. Embora a instrumentação para 2D-GC esteja disponível há
algum tempo, a instrumentação para 2D-LC somente na última década se tornou
comercial. 1
Técnicas bidimensionais de separação em coluna (2D-LC, 2D-GC, entre
outras), podem ser desenvolvidas de duas maneiras principais: heart-cutting e
abrangente (comprehensive).
1.1.1. Heart – cutting (LC-LC)

Cromatografia líquida multidimensional em modo heart-cutting tem sido
utilizada desde a década de 70, para análises de constituintes em baixa
concentração de amostras complexas. Nessa técnica, são utilizadas colunas de
seletividade diferentes e, apenas uma ou algumas frações do eluato da 1D são
coletados e transferidos para separação na 2D, enquanto o efluente remanescente é
descartado.
Logo, a 1D é utilizada para extrair, separar e enriquecer frações com os
analitos de interesse, enquanto a 2D é utilizada para separar essas substâncias.
Essa combinação leva a um aumento em seletividade e detectabilidade, pois os
compostos alvo são pré-concentrados na 1D e podem ser detectados com baixa
presença de interferentes na 2D. Como resultado, melhores limites de detecção são
obtidos e a confiança para análises quantitativas é aumentada.2
Deste modo, a LC-LC é frequentemente utilizada para análises de compostos
alvo, quando se necessita de maior resolução para examinar um pequeno segmento
de uma determinada fração ou pico em uma amostra complexa. Porém, como
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desvantagem a técnica heart-cutting não permite um completo ganho de informação
sobre todos os compostos de uma amostra, pois alguns analitos podem eluir entre
as frações ou mesmo não serem reinjetadas na 2D.2
Quando alta seletividade e capacidade de separação são requeridas, o
número de dimensões pode ser aumentado e a possibilidade real do uso de 3
dimensões (3D-LC) para análises de compostos alvo presentes em diferentes
matrizes, como efluente de esgoto urbano, urina humana e águas fluviais já foi
demonstrado em estudo publicado por Simpkins e colaboradores. Foram utilizadas
três colunas de modo reverso ortogonais entre si e acetonitrila como fase móvel em
todas as dimensões.3

1.1.2. Abrangente (LC×LC)
Segundo nomenclatura oficial publicada por Schoenmakers et al.4, inspirado
pelos estudos de Giddings5,6 da década de 80, para uma análise cromatográfica
bidimensional (líquida ou gasosa) ser considerada abrangente (comprehensive),
deve contemplar os seguintes requisitos:
1) A amostra deve ser submetida à pelo menos duas maneiras de separação
distintas;
2) Porcentagens iguais (100% ou menos) de todos os componentes da
amostra que passam por ambas colunas alcançam o detector, e;
3) A resolução obtida na separação da primeira dimensão é mantida.
O terceiro critério geralmente não é alcançado completamente, uma vez que é
quase impossível que não ocorra re-mistura (undersampling) dos compostos
separados na 1D no loop de amostra. Segundo Murphy, para que se preserve ao
máximo a resolução e capacidade de picos obtidos na 1D, cada um desses picos
(largura de 8σ) devem ser fatiados e amostrados, ou seja, re-analisados na 2D de
três a quatro vezes.7
É importante mencionar, que quando uma parte específica da amostra é
retirada durante preparo da amostra, por extração em fase sólida ou durante a
análise por split, por exemplo, como é o caso das separações abrangentes seletivas
(sLC×LC) em que apenas regiões selecionadas da 1D são amostrados para a 2D, é
ainda possível se referir à separação como abrangente. Neste caso, é necessário
especificar qual fração da amostra será analisada.4
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Os modos de cromatografia líquida bidimensional abrangente e heart-cutting
podem ser executados de maneira on-line, off-line e stop-flow/stop-and-go.

1.1.3.Off-line

Nos sistemas 2D off-line, as frações eluídas da

1D

são coletadas

manualmente ou por um coletor de frações e reinjetadas (concentradas ou não) na
2D.

Dessa forma, a vantagem é a simplicidade do sistema, que não necessita de

mudanças na válvula e as fases móveis usadas em cada dimensão não precisam
ser mutuamente compatíveis, possibilitando o uso de modos de separação
completamente distintos, como o modo reverso e modo normal. Entretanto, as
desvantagens incluem: procedimento é longo, laborioso e a recuperação da amostra
é geralmente baixa.2

1.1.4. Stop-flow ou Stop-and-go

Nesse método, as separações são feitas alternadamente. Uma fração
selecionada do efluente da

1D

é transferida para a

2D,

e a vazão da

1D

é

interrompida pelo tempo necessário para análise dessa fração na 2D. Após a análise
ser finalizada, a vazão na 1D é reestabelecida e a separação continua de onde havia
sido interrompida. Essa metodologia é repetida quantas vezes forem necessárias. 8
A restrição do tempo de análise para a 2D é completamente removido, o que
permite uma separação eficiente na 2D. Porém, há um aumento no alargamento das
bandas na 1D devido à difusão longitudinal das moléculas da amostra no período em
que a vazão da fase móvel é interrompida na 1D. Porém, quando a amostra é
composta por moléculas grandes e com coeficientes de difusão pequenos, stop-andgo não é afetada em termos de poder de resolução na 1D.9

1.1.5. On-line
Em 2D-LC on-line, uma válvula pneumática ou eletrônica automatizada é
empregada como interface, que transfere o efluente da 1D diretamente para a 2D em
tempo real. Em LC×LC on-line, é necessário que a separação na 2D das frações
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coletadas na 1D, seja realizada em curto intervalo de tempo, que é exatamente igual
ao tempo disponível para coleta da próxima fração (1 – 2 minutos ou menos).10
A automatização da válvula aumenta a confiabilidade das análises pois a taxa
de transferência da amostra é mecanizada, diminuindo assim o tempo de análise, a
perda de amostra ou interferentes, já que a transferência é realizada em um sistema
fechado. Obviamente, técnicas on-line são preferíveis, embora elas não sejam
sempre possíveis do ponto de vista operacional. Para que seja alcançado o máximo
de separação, é necessário que se utilizem diferentes tipos de mecanismos de
separação em cada dimensão (modo reverso, modo normal, HILIC, troca iônica,
entre outros), porém, a principal limitação operacional, é a compatibilidade da fase
móvel usada no acoplamento das colunas em relação à miscibilidade e força de
eluição.2
A compatibilidade da fase móvel é muito importante, tanto para heart-cutting e
mais ainda para abrangente, pois o eluente da primeira coluna é o solvente de
injeção da segunda coluna, consequentemente, nem todos os tipos de colunas são
mutualmente compatíveis. Esse problema pode ser diminuído se frações de volumes
pequenos forem enviados para a

2D.

Levando isso em consideração, colunas

microbore (1,0 - 2,1 mm, diâmetro interno) ou capilares (0,1 - 1,0 mm, diâmetro
interno) são preferíveis na 1D, desde que seu uso não comprometa a detectabilidade
dos analitos, uma vez que possuem baixa capacidade de carga.6 Na Tabela 1 é
dada a nomenclatura e propriedades para os diferentes formatos de colunas
cilíndricas usadas em HPLC.11
Tabela 1. Nomenclatura para colunas de HPLC

Tecnologia de separação

Diâmetro de coluna

Vazão típica

Preparativa

˃10 mm

˃ 20,0 mL/min

Semi-preparativa

5,0 - 10,0 mm

5,0 - 40,0 mL/min

Normal-bore

4,0 - 5,0 mm

1,0 - 10,0 mL/min

Narrow-bore

2,1 - 4,0 mm

0,3 - 3,0 mL/min

Microbore

1,0 - 2,1 mm

50 - 1000 μL/min

Capilar

100 μm - 1,0 mm

0,4 - 200 μL/min

Nanobore

25 – 100 μm

25 - 4000 nL/min

Tubular aberta

˂ 25 μm

˂ 25 nL/min

Fonte: ROZING, G. (2003). Adaptado.11
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O uso de cada um dos modos descritos para 2D-LC vai depender do objetivo
do analista, da necessidade de se ter uma maior reprodutibilidade da análise e das
condições que se dispõem no local de trabalho. Resumidamente, na Tabela 2 são
listadas as vantagens e desvantagens do uso de cada uma das técnicas.
Tabela 2. Comparação das diferentes técnicas
Off-line
Vantagens

On-line

Desvantagens

Compatibilidade

Reprodutibilidade

de solventes –
possibilita o uso

Laborioso

de modo normal

necessita de
sistema de
válvulas

- transferência é
feita em sistema
fechado

e reverso

Simples - não

Vantagens

Stop-and-go

Desvantagens

Vantagens

Incompatibilidade
de solventes - o
eluente da 1D é o
solvente de
injeção da 2D

Desvantagens

Não há
restrição do

Alargamento

tempo de

dos picos na 1D

análise na 2D

Diluição da
Registro
individual dos
cromatogramas

Diminuição do
tempo de análise

Diluição da

Diminuição do

amostra – alta

tempo de

vazão em

análise

ambas

amostra –
alta vazão na

2D

dimensões

Contaminação,
degradação ou
formação de
Concentração

artefatos

de compostos

durante
secagem e

Necessidade de
Automação

instrumentação

Necessidade de
Automação

específica

instrumentação
específica

estocagem

Fonte: Autor.

1.1.5.1. Sistema cromatográfico líquido bidimensional on-line

Em princípo, a função da interface no sistema que conecta as duas
dimensões é simples e garante que o efluente da 1D seja coletado e transferido para
a 2D. Porém, fazer isso precisa e rapidamente, sob alta pressão, centenas de vezes
em uma única análise de LC×LC é um grande desafio. Por isso, em muitos aspectos
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a interface é considerada como o coração do sistema. Algumas válvulas estão
disponíveis no mercado como: 8 - portas/2 - posições, 8 - portas/6 - posições, 10 portas/2 - posições e a mais recente duo 2 - posições/4 - portas. A Figura 1 mostra
uma válvula de 10 - portas/2 - posições instalada em um cromatógrafo líquido. Esse
tipo de válvula possui arranjo simétrico, no sentido de que ambos loops são
descarregados na mesma direção, diminuindo diferenças entre o formato, largura e
tempos de retenção dos picos, quando comparados às válvulas de 8 - portas/2 posições.9
Figura 1. Válvula de 10-portas/2-posições instalada no cromatógrafo

Fonte: Autor.

A válvula de 10 - portas/2 - posições pode ser montada com tubulações e
loops de tamanhos variados. Primeiramente acopla-se uma tubulação de menor
tamanho possível entre as portas 3 e 8, seguindo-se da instalação de dois loops
idênticos nas posições 5 - 10 e 2 - 7. Por último, as tubulações de saída da 1D,
bomba da

2D,

entrada da coluna da

detalhado na Figura 2.

2D

e descarte são conectadas, como é
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Figura 2. Passo a passo da montagem da válvula
Legenda: a) Válvula de 10 - portas/2 - posições, b) Ponte ligada nas portas 3 - 8, c) Loop 2, portas 2 7, d) Loop 1, portas 5 - 10 e e) Sistema completo, saída da coluna 1D em 1, entrada da bomba da 2D
em 9, saída para descarte em 4 e entrada para coluna 2D em 6.

a)

b)

c)
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d)

e)

Fonte: Autor.

Quando as portas estão conectadas na posição 1 - 2, o efluente da 1D é
armazenado no loop 2 até atingir o volume que se queira injetar na 2D, que é
dependente da vazão da 1D e da capacidade do loop. Após o preenchimento do loop
2, a válvula é girada para a posição 10 - 1, fazendo com que a bomba da 2D arraste
o que foi armazenado no loop 2 para a subsequente análise daquela fração na
coluna da 2D. Simultaneamente, o loop 1 é preenchido. Girando-se a válvula mais
uma vez para a posição 1 - 2, o loop 1 agora é descarregado na 2D e inicia-se o
preenchimento do loop 2 novamente.
Essa troca de posições em LC×LC é feita até o final do tempo de gradiente da
1D

e é chamada de modulação (Figura 3).
Portanto, o tempo de análise da 2D (tempo de gradiente + tempo de re-

equilíbrio da coluna) deve ser igual ou menor ao tempo utilizado para o
preenchimento do loop.
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Figura 3. Posições possíveis da válvula para modulações sucessivas

a)

b)

c)

Legenda: a) Posição 1 - 2: Preenchimento do loop 2 (pontilhado em vermelho) pelo efluente da 1D, b)
Posição 1 - 10: o efluente que encheu o loop 2 é enviado para a coluna da 2D pela bomba 2,
passando pela ponte na posição 3 - 8 (pontilhado em vermelho) e inicia-se o preenchimento do loop 1
(pontilhado em verde) e c) Posição 1 - 2: o efluente que encheu o loop 1 é enviado para a coluna da
2D pela bomba 2 e agora não passa pela ponte (pontilhado em verde).
Fonte: Autor.
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1.2.

Teoria

O interesse pelas separações bidimensionais abrangentes (LC×LC) vêm da
multiplicação entre as capacidades de pico de cada dimensão (1nc e 2nc), gerando
uma capacidade teórica de picos em duas dimensões (nc,2D) superior quando
comparada à 1D-LC, conforme a Equação 1.12

𝑛𝑐,2𝐷 = ¹𝑛𝑐 𝑥 ²𝑛𝑐

Equação 1

A Equação 1, também conhecida como “Regra da multiplicação” só pode ser
considerada quando as proposições 1 e 3 de Schoemakers, citadas na seção 1.1.2,
são cumpridas integralmente, ou seja, não há perda de separação ou re-mistura
(undersampling) das frações separadas na 1D no loop de amostragem e os modos
de separação em ambas dimensões são completamente ortogonais entre si.
Atualmente,

essas

proposições

ainda

são

impossíveis

de

serem

contempladas inteiramente, por isso, Stoll et al. sugeriram que comparações entre
cromatografia líquida 1D e 2D deveriam empregar uma capacidade efetiva de picos
em duas dimensões (n*c,2D) definida segundo a Equação 2.13

𝑛 ∗𝑐,2𝐷 =

¹𝑛𝑐 𝑥 ²𝑛𝑐 𝑥 𝑓𝑐𝑜𝑣
β

Equação 2

Onde 1nc e 2nc continuam sendo as capacidades de pico de cada dimensão
(1D e 2D), fcov é o fator de correção que representa a fração da área bidimensional
ocupada pela amostra e o termo β é uma estimativa quantitativa do grau de
diminuição da capacidade de picos na 1D (1nc), devido à re-mistura.
A Equação 3 mostra a expressão de β, onde 1tg é o tempo de gradiente da 1D
e 2tc é o tempo de modulação da 2D (que representa a soma entre o tempo de
gradiente e o tempo de re-equilíbrio da segunda coluna (2tg + 2tre)).

²𝑡 ¹𝑛
𝛽 = √1 + 3,35 ( 𝑐 𝑐)
¹𝑡𝑔

2

Equação 3
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No trabalho de Li et.al.14, experimentos com condições drásticas de
undersampling foram realizados e considerou-se o fator de correção (fcov) na
Equação 2 sendo igual à 1, gerando uma capacidade de pico corrigida (n’ c,2D),
conforme Equação 4.
Desse estudo foi encontrado que a correlação 2nc/2tc é a mais crítica para
otimização da capacidade de pico em duas dimensões e que a capacidade de picos
da 1D não aparece na Equação 4, mas apenas o tempo de gradiente (1tg). Como fica
evidente pela Equação 4, 2nc irá aumentar com o aumento do tempo de modulação
(2tc) mas, não linearmente. Sendo assim existe um valor ótimo entre n’c,2D versus 2tc.

𝑛′𝑐,2𝐷 =

¹𝑡𝑔 𝑥 ²𝑛𝑐

Equação 4

1,83 𝑥 ²𝑡𝑐

1.3. Ortogonalidade

Em cromatografia multidimensional, o conceito de ortogonalidade é
frequentemente discutido como uma medida quantitativa da eficácia na utilização do
espaço de separação.
Segundo Schoenmakers, existe ortogonalidade entre duas dimensões quando
os

mecanismos

de

retenção

em

cada

uma

possam

ser

considerados

estatisticamente independentes entre si. Apesar de não haver consentimento entre
autores para uma definição formal, muitos concordam que a ortogonalidade pode ser
alcançada somente se os mecanismos de separação não forem correlacionados. 12
A diferença em seletividade de cada dimensão é chamada de grau de
ortogonalidade e quanto maior, mais ortogonal será o sistema em questão. Ao
combinar modo normal (NP, Normal Phase) ao modo reverso (RP, Reverse Phase),
produz-se o mecanismo de retenção mais divergente, porém, a imiscibilidade entre
as fases móveis em cada dimensão apresenta uma barreira substancial para esse
tipo de acoplamento.4 Outra barreira resulta da força de eluição da fase móvel no
modo reverso ser muito alta no modo normal (e vice-versa), causando dificuldades
na transferência de amostras entre as duas dimensões.

27

Do ponto de vista de 2D-LC, um bom cromatograma seria aquele com pouca
correlação nos tempos de retenção entre o par de colunas selecionadas, permitindo
que apareçam “novos” picos que estavam coeluindo na 1D e que sua distribuição
seja o mais uniforme possível no diagrama de contorno bidimensional, de modo que
exista uma quantidade mínima de espaço não utilizado e com pouca aglomeração
de picos em regiões específicas, pois quanto maior a área recoberta, menor a
probabilidade de haver sobreposição de picos.15
A Figura 4, mostra alguns tipos de cromatogramas bidimensionais com
diferentes graus de ortogonalidade, sendo que a melhor situação é representada
pela letra (c).
Figura 4. Efeito do grau de ortogonalidade em cromatogramas normalizados

Legenda: a) totalmente não ortogonal, b) ortogonalidade moderada com baixo aproveitamento do
espaço de separação, c) totalmente ortogonal com utilização completa do espaço de separação, d)
estreita faixa totalmente ortogonal e baixa área recoberta.
Fonte: CARR, P. W. et al (2012). Adaptado.12

Para medir o grau de ortogonalidade também não existe ainda concordância
entre os cientistas de separação para uma métrica universal. Isto foi indicado em
uma série de publicações que discutem ortogonalidade.4,12,16,17
Em recente revisão, Schure enumerou 17 estratégias diferentes para calcular
o grau de ortogonalidade. Como exemplos podem ser citados: coeficiente de
correlação de Kendall, Spearman e Pearson, informação mútua, árvore de
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regressão, PCA, HCA, medida do ângulo de espalhamento, capacidade de picos,
superfície de recobrimento expressa em porcentagem, distâncias aos vizinhos mais
próximos (nearest-neighbor distance) e método de contagem de caixas (boxcounting), entre outros.17 Especial atenção será disponibilizada para a superfície de
recobrimento, pois foi a métrica escolhida para avaliação nesse trabalho.

1.3.1. Superfície de recobrimento

A superfície de recobrimento, que pode ser aplicada na Equação 2 como o
fator de correção (fcov), é uma métrica para calcular o grau de ortogonalidade e está
relacionado à eficácia na utilização do espaço de separação disponível. Quanto
maior o valor da superfície recoberta, maior a ortogonalidade entre as dimensões.
Esse cálculo, proposto por Gilar e colaboradores, consiste na normalização dos
dados adquiridos, de acordo com o primeiro e último componentes eluídos nas duas
dimensões, fazendo com que os valores de tempos de retenção fiquem entre 0 e 1.
Estes valores são então representados graficamente em uma superfície de
separação virtual, dividida em espaços quadriculados de mesma área (chamados de
bins). O valor de ocupação da superfície é obtido pela área acumulada de todos os
quadrados ocupados por pelo menos um componente, dividido pelo espaço total
disponível.18,19
Em um cromatograma bidimensional ideal, todos os picos estão equidistantes
e é esperado que cada bin seja ocupado por pelo menos um único pico (fcov = 1),
como mostra Figura 5. Obviamente, poucos cromatogramas conseguem utilizar toda
a janela de separação eficientemente.
Figura 5. Separação hipotética de uma amostra com 100 analitos

Legenda: A) Sistema não ortogonal (f cov ˂ 10%); B) Sistema completamente ortogonal (f cov =100%) e
C) Sistema ortogonal (fcov =63%).
Fonte: GILAR, M. et al (2005). Adaptado.17
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1.4. Formas de gradiente
Existem 4 formas principais de gradiente que podem ser empregados,
principalmente, na
gradiente

em

2D

em LC×LC: gradiente completo (Full in Fraction, FIF),

segmentos

(Segment

in

Fraction,

SIF),

gradiente

paralelo

(Continuously Shifting, CS) e gradiente de deslocamento (Shift Gradient, SG),
representados na Figura 6.10

Figura 6. Formas de gradiente

Legenda: (a) FIF, são gradientes genéricos com igual e ampla variação da composição da fase
móvel, repetidos a cada modulação; (b) SIF, utilizam diferentes variações na composição da fase
móvel em segmentos distintos da primeira dimensão; (c) CS, utilizam dois gradientes contínuos
abrangendo todo o tempo de separação e (d) SG, emprega gradientes estreitos na segunda
dimensão, com contínuas modificações nas condições iniciais e finais de concentração.
Fonte: LI, D. et al (2015). Adaptado. 10

1.5. RP×RP (Reverse phase x Reverse phase)

Segundo levantamento publicado por Schmitz e colaboradores, em que foram
apontados os modos de operação mais utilizados em 2D-LC (até Maio/2014), cerca
de 32% dos artigos utilizaram RP×RP como combinação entre colunas em ambas
dimensões (Figura 7). Apesar desse acoplamento não permitir uma completa
independência dos métodos de separação entre as dimensões, as principais causas
para sua disseminação em sistemas multidimensionais podem ser atribuídas
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principalmente por proporcionar miscibilidade entre as fases móveis utilizadas; pela
compatibilidade com espectrômetro de massas; por sua alta eficiência; rápido
condicionamento e pelas diferenças em seletividade de um grande número de fases
estacionárias com matrizes distintas (sílica, polímeros, óxidos inorgânicos), fases
ligada à grupos funcionais (C18, ciano, fenil, etc) e modificações químicas na C18,
como bloqueio dos grupos silanóis e grupos polares embutidos, por exemplo, que
conferem ortogonalidade às colunas disponíveis.10

Figura 7. Combinações entre modos de separação mais empregados em 2D-LC

Legenda: RP (reversed phase – modo reverso), NP (normal phase – modo normal), HILIC (hydrophilic
interaction – interação hidrofílica) , SEC (size exclusion – exclusão de tamanho) , IEX (ion exchange –
troca iônica).
Fonte: LI, D. et al (2015). Adaptado. 10

1.6. Detectores utilizados em cromatografia líquida multidimensional
Em LC×LC o detector é comumente alocado na saída da 2D. Porém, como
uma alta vazão de fase móvel é imposta nesta dimensão, é necessário que o
detector utilizado apresente alta frequência de aquisição de dados, a fim de se evitar
perda de resolução. Os detectores comumente utilizados em LC×LC são: arranjo de
diodos (UV/DAD), espectrômetro de massas (MS) e detecção de espalhamento de
luz (ELSD). Atualmente a associação de detectores, como DAD-MS, está sendo
utilizado em série, no final das colunas, maximizando as vantagens de ambos e
permitindo detecção, quantificação e identificação simultânea dos compostos
separados.20
1.6.1. Detector de Aerossol carregado (CAD, Charged Aerosol Detection)
O CAD é um detector de fácil operação e considerado universal, pois não
necessita de grupos cromóforos como na detecção por UV, de moléculas ionizáveis
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como na espectrometria de massas ou derivatização química. Porém, é necessário
que a amostra seja não volátil e semivolátil para sua utilização.
O funcionamento envolve a entrada do efluente líquido no nebulizador e sua
conversão em gotas de aerossol, que são dessolvatadas para remover a maior parte
da fase móvel, produzindo partículas secas que contêm principalmente as espécies
de analitos menos voláteis. O tamanho dessas partículas aumenta com a quantidade
presente do analito. Uma corrente de íons positivamente carregados de nitrogênio
gasoso (N2+) colide com essas partículas resultando em transferência de carga para
os analitos. Os íons em excesso que têm maior mobilidade, são recolhidos em uma
armadilha (trap), e a carga associada com as partículas dos analitos é medida por
um eletrômetro, gerando um sinal que é diretamente proporcional à quantidade do
analito presente.21 O funcionamento do CAD está demonstrado na Figura 8.
Figura 8. Funcionamento do detector de aerossol carregado (CAD)

Fonte: MAGNUSSON, L. E. et al (2015). Adaptado.21

Foi encontrado na literatura apenas um trabalho que utilizou o detector de
aerossol carregado (CAD) em 2D-LC. Segundo o autor, uma das maiores limitações
para a difusão dessa técnica em análises bidimensionais, é a necessidade de um
gradiente inverso, de modo que a quantidade de solvente orgânico e água seja
constante durante toda a análise, diluindo assim a amostra.22

1.7. Casearia sylvestris
A espécie C. sylvestris, também conhecida como “guaçatonga” na cultura
popular, é dividida em duas variedades morfoanatômicas: C. sylvestris var.
sylvestrys e C. sylvestris var. lingua, porém existem algumas formas intermediárias,
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o que dificulta ainda mais o processo de identificação. 23 Apesar da folhas de C.
sylvestris apresentarem ação anti-ulcerogênica, anti-ofídica, anti-inflamatória e
antitumoral e, recentemente ser adicionada à “Relação Nacional de Plantas
Medicinais de interesse ao SUS (Sistema Único de Saúde)” pelo seu potencial
etnofarmacológico, ainda não é comercializada como fitomedicamento.24 O processo
de identificação dessa planta é crucial, pois a variedade sylvestris é uma fonte rica
em casearinas, caseargrewiinas e casearvestrinas, pertencentes à classe dos
diterpenos clerodânicos tricíclicos oxigenados, enquanto a variedade lingua
apresenta

como

compostos

majoritários

principalmente

flavonóides,

como

quercetina, isoquercetina, hesperidina, catequina, rutina e isoramnetina.25 Além dos
diterpenos clerodânicos e compostos fenólicos, já foram reportados em extratos de
C. sylvestris a presença de triterpenóides como lupeol, α e β-amirina; compostos
derivados de fenóis simples, como ácido gálico; polifenóis como o ácido elágico e
seus derivados; fenilpropanóides, como ácido cafeico, clorogênico e vanílico e
quinonas, como o lapachol.26 Na Figura 9 estão identificadas alguns desses
compostos.
Figura 9. Metabólitos secundários encontrados nas variedades de C. sylvestris

Fonte: Autor.
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Alguns métodos cromatográficos já foram desenvolvidos e publicados na
literatura para C. sylvestris, porém, nenhum utilizando cromatografia líquida
bidimensional abrangente acoplada ao DAD e ao CAD simultaneamente (LC×LCDAD-CAD). A Figura 10 apresenta esses métodos monodimensionais descritos,
sendo que um método utiliza acetonitrila (ACN) e o outro etanol (EtOH) como
solvente B na fase móvel.23,27
O método descrito por Bueno et al, representado na Figura 10 (a) λ= 254 nm,
absorção de compostos fenólicos e b) λ=235 nm, absorção de diterpenos
clerodânicos, utiliza coluna C18 (Phenomenex Kinetex 150mm × 2.1mm i.d., 2.6 μm,
100 Å), 400 μL/min, 35ºC. Fase móvel: (A) Água e (B) Acetonitrila (ACN), usando o
segundo gradiente: 10–25% (B) em 15 min, 25–90% (B) em 20 min, 90% (B)
isocrático em 5 min, voltando à condição inicial 10% (B) em 2 min, ficando nela por 3
min, totalizando 45 min de análise. Já o método descrito por Funari et al, Figura 10
(c) λ = 254 nm, utiliza coluna Synergi Hydro-RP (250 × 4.6 mm; 4 μm), 0,7 mL/min.
Fase móvel: (A) Água e (B) Etanol (EtOH), usando o seguinte gradiente: 2,7 – 83,7%
(B) em 61.8 min, 83,7% (B) isocrático por 10 min, totalizando 71,8 min de análise.
Figura 10. Método descrito por Bueno et al em a) λ= 254 nm e b) λ=235nm, utilizando ACN. IS =
Padrão interno, c) Método descrito por Funari et al (λ=254nm), utilizando EtOH
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Fonte: a) e b) BUENO, P. C. P. et al (2015) e c) FUNARI, C.S. (2014). Adaptado. 23,27

1.8. Uso de Etanol como fase móvel
Devido ao grande volume e toxicidade de resíduos gerados pelas análises em
HPLC, a substituição, eliminação ou redução dos mesmos representa um desafio
substancial em cromatografia verde. Neste contexto, o etanol (EtOH) aparece como
uma alternativa ao uso do metanol, já que estão no mesmo grupo de seletividade de
solventes.
O etanol apresenta propriedades físicas vantajosas como a baixa volatilidade,
miscibilidade com água e é biodegradável, menos tóxico e pode ser obtido de fontes
renováveis, por isso seu uso tem sido encontrado em diferentes trabalhos como fase
móvel. Como o etanol é mais viscoso que o metanol, é necessário o uso de
temperatura e diminuição da vazão, para que se mantenha a pressão adequada do
sistema cromatográfico.27,28

2 . OBJETIVO
Desenvolvimento analítico de um método cromatográfico bidimensional
abrangente (LC×LC on-line) acoplado ao DAD e ao CAD simultaneamente,
utilizando EtOH como solvente orgânico na fase móvel das duas dimensões e sua
comparação com os métodos monodimensionais já publicados.
Levantamento entre as vantagens e desvantagens no poder de separação de
cada técnica, visando à melhor compreensão dos metabólitos presentes nas
folhas de Casearia sylvestris.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Coleta e extração do material vegetal
Folhas de Casearia sylvestris, foram coletadas em Abril/2015 no município de
Araraquara/SP de dois especimens, um da variedade lingua e outro da sylvestris. O
material botânico foi identificado pela Dra. Roseli Buzanelli Torres, do Instituto
Agronômico de Campinas e as exsicatas encontram-se depositadas no herbário
deste Instituto. No laboratório, as folhas foram secas em estufa a 40 ºC durante 5
dias, trituradas utilizando um moinho analítico A11 BASIC (IKA®) e pesadas em uma
balança Mettler Toledo® modelo AG245, de capacidade máxima de 210 g.
Em um Erlenmeyer de 250 mL, foram pesados 30 g do material vegetal já
seco e triturado de cada uma das variedades. Como solvente extrator, foi utilizado
250 mL de etanol (EtOH) grau HPLC marca J.T.Baker® e a mistura foi submetida à
extração acelerada por ultrassom ELMA®, modelo TANSSONIC 700, de freqüência
de 35 kHz, durante 30 minutos. O líquido foi filtrado e esse procedimento foi repetido
duas vezes. A solução foi concentrada em rotaevaporador e a massa medida.
3.2. Pré-tratamento dos extratos
O extrato bruto foi submetido à uma etapa de pré tratamento onde, em uma
coluna de vidro de dimensões 5,0 x 8,0 cm (i.d. x L), adicionou-se 25 g de C18
(Polygoprep® 60-50, 40 – 63 μm, 60 Ǻ, Macherey-Nagel) que foi empacotado à seco.
Dividiu-se o extrato em duas partes dissolvidas em EtOH e eluiu-se com 3 x de 80
mL de EtOH. Todo o eluato foi reunido numa única fração e concentrado por
rotaevaporação até eliminação completa do solvente.
3.3. Preparo da amostra
Para as análises cromatográficas, pesaram-se 20 mg do extrato seco final em
frasco de plástico de capacidade 1,5 mL (Eppendorf®) e adicionou-se 1,0 mL de uma
mistura de etanol/água 7:3 (v/v). A solução foi filtrada em membrana de celulose
regenerada de poros de 0,22 μm e armazenada em frascos de vidro de 1,5 mL.
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3.4. Sistema cromatográfico
As análises cromatográficas foram realizadas em cromatógrafo líquido de
ultra-alta eficiência (UHPLC) Ultimate3000, marca Dionex® (Sunnyvale, USA)
equipado com uma bomba ternária modelo DGP-3600RS (2D), uma bomba
quaternária LPG-16 3400M (1D), compartimento termostatizado de coluna TCC3000RS, detector de arranjo de diodos modelo DAD-3000 (RS), detector de aerossol
carregado (Corona Ultra RS), amostrador automático modelo WPS-3000RS e
software Chromeleon versão 6.80. As duas dimensões cromatográficas foram
conectadas por uma válvula de 10-portas/2-posições do tipo Rheodyne® (Malta,
USA) eletronicamente acionada, equipada com dois

loops idênticos com

capacidades de 40, 50 ou 70 μL.
Os cromatogramas foram extraídos (DAD, 254 nm, 235 nm e/ou CAD) e os
dados foram visualizados em duas e três dimensões empregando o software GC
Image®, v.2.4b2 LC×LC (Lincoln, Nebraska).

3.5. Medida do volume residual extra coluna (dwell volume)
Para verificação do volume residual extra coluna, ou seja, o volume ocupado
pela fase móvel entre o misturador (inclusive) e a entrada da coluna para a 2D,
primeiramente, trocou-se a coluna por uma conexão de volume desprezível e ligouse a tubulação de saída da porta 6 à entrada do detector (DAD). Trocou-se o
solvente orgânico (B) por uma solução aquosa de acetona à 10% e água pura (A). O
método empregado foi de 0-100% B em 10 minutos, com vazão de 1,0 mL/min à 25
ºC e registrado em comprimento de onda de 265 nm.
3.6. Ortogonalidade entre colunas
No laboratório, dispunham-se de 6 colunas (3 colunas para uso na 1D e 3
colunas para 2D), cujas propriedades estão apresentadas na Tabela 3. Com isso,
uma série de 9 combinações possíveis entre todas as colunas foi proposta, segundo
a Tabela 4.
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Tabela 3. Propriedades das colunas disponíveis

Tipo de
fase

Dimensões
(comprimento x diâmetro
interno, mm)

Tamanho de
partícula
(μm)

EP

150 x 1,0

4,0

Ph

150 x 1,0

3,0

C18

150 x 1,0

3,0

Poroshell 120 Bonus-RP
(Agilent)

EP

50 x 4,6

2,7

Kinetex PFP
(Phenomenex)

F

30 x 4,6

2,6

Poroshell Phenyl-Hexyl
(Agilent)

Ph

50 x 4,6

2,7

Coluna

1D

2D

Synergy Hydro-RP
(Phenomenex)
Ascentis Phenyl
(Supelco)
Ascentis C18
(Supelco)

Legenda: EP: Grupo polar embutido, Ph: Fenil, C18: octadecilsilano e F: Flúor.
Tabela 4. Descrição dos experimentos para determinação da ortogonalidade entre colunas

Experimento
1
2

Combinação
1

D: Hydro, 2D: Bonus

1

D: Phenyl, 2D: Phenyl
1

D: C18, 2D: PFP

3
4

1

5

1

6

D: Phenyl, 2D: PFP
D: C18, 2D: Phenyl

1

D: Phenyl, 2D: Bonus

7

1

8

1

9

D: Hydro, 2D: PFP

D: C18, 2D: Bonus

1

D: Hydro, 2D: Phenyl

Os experimentos foram realizados com eluição em gradiente linear amplo nas
duas dimensões: 1D: 5 - 100% EtOH em 120 min, com vazão de 10 μL/min e Vinj,1D =
5 μL. 2D: 5 - 100% EtOH em 2 min, da seguinte forma 0 - 0,1min (5% B); 0,10 - 1,30
min (5 - 100% B); 1,30 - 1,50 min (100% B); 1,50 - 1,51min (100-5% B) e 1,51 - 2,00
min (5% B). Dois loops idênticos de capacidade de 20 μL. Temperatura do forno
(ambas colunas) igual à 60ºC.
3.7. Otimização da 1D
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3.7.1. Experimento fatorial completo
Para otimização cromatográfica monodimensional, utilizou-se uma coluna
Ascentis Phenyl (150 x 1 mm, 3 μm) e propôs-se um planejamento experimental
fatorial completo com as variáveis e níveis descritos na Tabela 5 e experimentos
detalhados na Tabela 6. Os experimentos foram realizados com eluição em
gradiente de 6,3 - 100% EtOH e Vinj = 1,0 μL.
Tabela 5. Variáveis e níveis do planejamento experimental fatorial completo

Níveis

Variáveis

-1
35
0
5
30

1. T (ºC)
2. Ác. Fórmico (%)
3. k*
4. Vazão (μL/min)

+1
60
0,1
15
50

Tabela 6. Condições do planejamento experimental fatorial completo

Experimento

X1: T(ºC)

X2: Ác.
Fórmico (%)

X3: k*

X4: vazão
(μL/min)

1

+

-

+

+

2

-

-

-

-

3

-

-

-

+

4

+

-

-

-

5

+

-

-

+

6

-

-

+

-

7

-

-

+

+

8

+

-

+

-

9

+

+

-

-

10

+

+

+

-

11

-

+

-

-

12

-

+

+

-

13

+

+

+

+

14

-

+

-

+

15

+

+

-

+

16

-

+

+

+
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3.7.2. Planejamento de ascendência ao máximo
A segunda parte da otimização cromatográfica monodimensional, utilizando
ainda a coluna Ascentis Phenyl (150 x 1 mm, 3 μm) consistiu de um experimento de
ascendência ao máximo, modificando-se apenas a variável X3: k*, segundo níveis
descritos na Tabela 7. As condições de temperatura, porcentagem de ácido fórmico
e vazão foram mantidas constantes em 35 ºC, 0,1% e 30 μL/min, respectivamente
nos 3 experimentos realizados, conforme é apresentado na Tabela 8.
Tabela 7. Níveis de k* no experimento de ascendência ao máximo

Variável

-0,5
7,5

X1. k*

Níveis
0
10

+0,5
12,5

Tabela 8. Experimentos propostos para diferentes níveis de k*

Experimento

X1: k*

1

-0,5

2

0

3

+0,5

3.8. Otimização da 2D
Para otimização cromatográfica bidimensional, utilizou-se uma coluna
Ascentis Phenyl (150 x 1 mm, 3 μm) na 1D, a coluna Poroshell 120 Bonus-RP (50 x
4,6 mm, 2,7 μm) na 2D e um conjunto de experimentos descritos na Tabela 9 foi
aplicado. Nesses experimentos o tamanho do loop e o tempo de re-equilíbrio (2tre)
após cada análise na 2D foram variados e avaliados, consequentemente, o tempo de
modulação das corridas também.
Os experimentos foram realizados com eluição gradiente nas duas
dimensões: 1D: 6,3-100% EtOH + 0,1% ácido fórmico em 153 min, seguido de 10
min isocrático em 100% EtOH, totalizando 163 min, vazão de 30 μL/min e Vinj,1D = 6
μL. 2D: o tempo de gradiente variou para cada experimento segundo o tempo de
recondicionamento proposto, sempre de 20-100% EtOH + 0,1% ác. fórmico, com
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vazão de 2,2 mL/min. Dois loops iguais de 50 ou 70 μL. Temperatura do forno
(ambas colunas) igual à 60 ºC.
Tabela 9. Descrição dos experimentos realizados, onde 2tc é o tempo de modulação, 2tg é o tempo de
gradiente da 2D e 2tre é o tempo de re-equilíbrio após cada modulação

Exp

loop

2

tc (s)

2

2

tg (s)

1

tre (s)

41

13

29

25

3

17

37

4

77

13

65

25

6

53

37

7

119

13

107

25

95

37

2

5

8

30 μL

60

50 μL

96

70 μL

138

9

3.9. Otimização do método LC×LC em bloco
Para otimização do sistema bidimensional como um bloco, um planejamento
fatorial fracionário do tipo 25-2 com 8 experimentos foi proposto, utilizando-se as
colunas 1D: Phenyl e 2D: Bonus.
As variáveis e os níveis estão detalhados na Tabela 10, onde, 2tc: tempo de
modulação; 1tg: tempo do gradiente da 1D; 1F: vazão da 1D e % ACN refere-se ao
uso de ACN ou MeOH, ou seja, quando valor de % ACN é igual à zero, isso significa
que usou-se MeOH puro e quando % ACN é a igual à 100, isso significa que usouse ACN puro.
Tabela 10. Variáveis e níveis propostos para planejamento 25-2

Níveis

Variáveis

-1

+1

X1: 2tc (min)

1,2

1,6

X2: 1tg (min)

92

150

X3: 1F (μL/min)

20

40

1D

0

100

X5: % ACN 2D

0

100

X4: % ACN
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A série de experimentos está descrita na Tabela 11. e utilizou-se eluição
gradiente nas duas dimensões: 1D: 5 - 100% MeOH ou ACN + 0,1% ácido fórmico,
com tempo e vazão determinados pelos níveis de X2: 1tg e X3: 1F para cada
experimento, seguido sempre por uma etapa de 10 min em isocrático 100% do
solvente orgânico utilizado, Vinj,1D = 6 μL.

2D:

20 - 100% ACN + 0,1% ácido fórmico

em 1,2 min ou 1,6 min, dependendo também do nível de X1:

2t

c

em cada

experimento, com gradiente da seguinte forma: para 2tc = 1,2 min, 0 - 0,76 min (20 100 % B); 0,76 - 0,86 min (100 - 20% B); 0,86 - 1,20 min (20% B) e para 2tc = 1,6
min, 0 - 1,16 min (20 - 100 % B); 1,16 - 1,26 min (100 - 20% B); 1,26 - 1,60 min
(20% B), com vazão sempre igual à 3,0 mL/min. Loops de 40, 50 ou 70 μL.
Temperatura do forno (ambas colunas) igual à 40 ºC.
Tabela 11. Série de experimentos para o planejamento 25-2

Experimento X1: 2tc

X2: 1tg

X3: 1F

X4: %ACN
1D

X5: %ACN
2D

1

-

-

-

-

+

2

+

-

-

+

+

3

-

+

-

+

+

4

+

+

-

-

+

5

-

-

+

+

+

6

+

-

+

-

+

7

-

+

+

-

+

8

+

+

+

+

+

3.10. Métodos em 1D-LC

3.10.1. Método publicado por Bueno et al

Utilizou-se uma coluna C18 (Phenomenex Kinetex 150mm × 2.1mm i.d., 2.6
μm, 100 Å), vazão 400 μL/min, 35 ºC, Vinj = 5 μL. Fase móvel: (A) Água e (B)
Acetonitrila (ACN), usando o segundo gradiente: 10–25% (B) em 15 min, 25–90%
(B) em 20 min, 90% (B) isocrático em 5 min, totalizando 40 min de análise.
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3.10.2. Método publicado por Funari et al
Utilizou-se uma coluna Synergi Hydro-RP (150 × 4.6 mm; 4 μm), 0,7 mL/min,
Vinj = 5 μL, 35 ºC. Fase móvel: (A) Água e (B) Etanol (EtOH), usando o seguinte
gradiente: 2,7 – 83,7% (B) em 37.1 min, 83,7% (B) isocrático por 6 min,
totalizando 43,1 min de análise.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Extração do material vegetal e pré-tratamento da amostra

Partindo-se de 60 g de massa vegetal seca e triturada, obtiveram-se 5,6 g de
extrato bruto. Esse valor representa um rendimento de aproximadamente 9%.
Para análise do extrato em HPLC fez-se uma “limpeza” afim de se evitar que
compostos lipofílicos que tivessem forte interação com a fase estacionária de modo
reverso ficassem retidos na coluna cromatográfica. Partindo-se de 5,6 g de extrato
bruto, obtiveram-se 4,8 g de extrato seco final. Esse extrato foi o material utilizado
em todas as análises mono ou bidimensionais realizadas.

4.2. Medida do volume residual extra coluna (dwell volume)

O volume residual extra coluna, que representa o volume do sistema que a
fase móvel atravessa desde o ponto de mistura dos solventes até chegar no topo
coluna, foi minimizado com o passar do tempo nos cromatógrafos comerciais, porém
para análises muito rápidas, como é o caso das análises da 2D, esse volume deve
ser considerado, pois gera um atraso no gradiente.
Essa medida é geralmente feita considerando-se também o loop do injetor,
porém, como o interesse era conhecer o atraso no gradiente da 2D, optou-se por
medir o volume do sistema desde a câmara de mistura, passando pela válvula de
10-portas/2-posições, loop de amostra (50 μL) até o detector DAD. O cálculo foi feito
encontrando-se inicialmente a linha de base do “cromatograma” obtido em 265 nm,
onde a acetona absorve mais intensamente. Traçou-se uma tangente na curva de
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absorção da acetona e uma linha vertical em sua intersecção com a linha de base
(Figura 11).29
Figura 11. Esquema do cálculo de dwell volume no sistema empregado

A intersecção é o tempo de dwell (tD), nesse caso, aproximadamente 0,9 min.
Sabendo-se o tD, pode-se calcular o volume de dwell (VD) multiplicando-o pela vazão
(F), segundo Equação 5. Como a vazão utilizada foi de 1,0 mL/min, VD= 0,9 mL.

𝑡𝐷 =

𝑉𝐷

Equação 5

𝐹

Sabendo-se o volume residual extra coluna, pôde-se calcular o atraso nos
gradientes das análises. Para exemplificar a importância desse atraso, a Figura 12,
mostra como é gerado um cromatograma bruto de extrato de C. sylvestris, que
posteriormente é matematicamente tratado para representação bidimensional.
Figura 12. Cromatograma bruto de extrato de C. sylvestris (CAD)
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Já a Figura 13, representa o mesmo cromatograma agora destacando
determinada região escolhida aleatoriamente, apenas para exemplificação do
problema. Nesse método foi utilizada vazão de 2,2 mL/min e tempos de modulação
de 1,6 min. Na região mostrada, a válvula é girada em 36,8 min, 38,4 min e 40,0 min,
ou seja, nesses tempos uma modulação termina e outra começa. As estrelas
utilizadas marcam aqueles sinais correspondentes ao final do gradiente da 2D e a
volta à porcentagem inicial de solvente orgânico para recondicionamento da coluna
que estão presentes em todas as modulações, enquanto os sinais de mais (+),
representam os picos eluídos referentes à amostra durante as modulações.
Percebe-se pelas linhas tracejadas, que representam o gradiente da 2D, que sem se
considerar o atraso no gradiente, as modulações não fazem sentido, uma vez que o
sinal (pico marcado com estrela) característico do final de cada gradiente está
aparecendo no início do gradiente subsequente.
Figura 13. Região aleatória aumentada do cromatograma bruto. As linhas tracejadas representam o
gradiente utilizado sem considerar o atraso pelo tempo de dwell

+
+

+
+

+

+
Legenda: estrelas (*), correspondem aos sinais da modulação e sinal
de mais (+),
correspondem aos picos eluídos.

Legenda: estrelas (*), correspondem aos sinais da modulação e sinal de mais (+), correspondem aos
picos eluídos da amostra.

Para vazão de 2,2 mL/min, o tempo de dwell é de 0,41 min (aproximadamente
25 s). Aplicando-se esse atraso no gradiente (Figura 14), os sinais referentes às
modulações estão exatamente na volta do solvente orgânico forte para condição
inicial, tornando mais coerente a figura que relaciona os picos ao gradiente.
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Em otimização de métodos bidimensionais essa é uma informação
importante, pois permite prever com maior segurança com qual concentração de
solvente orgânico os picos são eluídos e assim planejar formas de gradiente da 2D
mais eficientes.
Figura 14. Região aleatória aumentada do cromatograma bruto. As linhas tracejadas representam o
gradiente utilizado considerando-se o atraso pelo tempo de dwell

+
+

+
+

+
+

4.3. Ortogonalidade entre colunas
Para avaliação da ortogonalidade entre os pares de colunas disponíveis,
(dispunha-se de 3 colunas para

1D

e 3 colunas para

2D),

uma série de 9

experimentos foi proposta englobando todas as combinações possíveis entre
colunas.
Para comparação entre a ortogonalidade das colunas utilizaram-se dois
modos: um virtual, o modelo de subtração hidrofóbica30,31 e outro experimental, a
superfície de recobrimento18,19 dos experimentos em gradiente exploratório utilizando
etanol em ambas dimensões.
Com o modelo de subtração hidrofóbica, as diferenças em seletividade entre
duas colunas alquílicas, para solutos não peptídicos, podem ser descritas por uma
função de seletividade de coluna (Fs), Equação 6. Essa função descreve as
diferenças em seletividade entre duas colunas a partir da distância euclidiana entre
duas fases em um espaço definido pelos cinco descritores H, S*, A, B e C. Assim,
quanto menor a distância, menor a diferença entre as colunas e quanto maior o valor
de Fs, maior a diferença entre as fases estacionárias consideradas.
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𝐹𝑠 = √(𝑤𝐻 (𝐻1 − 𝐻2 ))2 + (𝑤𝑆∗ (𝑆 ∗1 − 𝑆 ∗2 ))2 + (𝑤𝐴 (𝐴1 − 𝐴2 ))2 + (𝑤𝐵 (𝐵1 − 𝐵2 ))2 + (𝑤𝐶2,8 (𝐶2,81 − 𝐶2,82 ))2

Equação 6
Onde:
H1 - H2: diferenças entre os parâmetros de hidrofobicidade entre as colunas 1 e 2;
S*1 - S*2: diferenças entre os parâmetros estéricos entre as colunas 1 e 2;
A1 - A2: diferenças entre os parâmetros de ligação de hidrogênio ácidas entre as colunas 1 e 2;
B1 - B2: diferenças entre os parâmetros de ligação de hidrogênio básicas entre as colunas 1; e 2;
C2,81 – C2,82: diferenças entre os parâmetros de interação de cargas (pH 2,8) entre as colunas 1 e 2;
wH: coeficiente de correção para diferenças entre hidrofobicidade;
wS*: coeficiente de correção para diferenças entre interações estéricas;
wA : coeficiente de correção para diferenças entre ligação de hidrogênio ácidas;
wB: coeficiente de correção para diferenças entre ligação de hidrogênio básicas;
wC2.8: coeficiente de correção para diferenças entre interações de carga em pH 2,8.

Os coeficientes de correção levam em consideração o fato de que para cada
amostra, a seletividade pode ser mais ou menos sensível às diferenças em alguns
parâmetros do que outros. Existem alguns valores convencionados para esses
coeficientes e são descritos com base numa amostra padrão (wH = 12,5, wS = 100,
wA = 30, wB = 143, wC2.8 = 83). Como o descritor C é referente à troca catiônica, este
se torna muito importante para compostos que diferem em ionização, mas são pouco
ou nada influentes para compostos não ionizáveis, podendo ser eliminado da
Equação 5 sem prejuízo para que se obtenha uma medida de diferença entre
colunas mais relevante.30 Para o modelo HSM, os cálculos foram empregados
segundo o banco de dados de colunas disponíveis.32
Tabela 12. Comparação entre os valores encontrados de Fs e Fs – (C)

Experimento
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fs

Fs – (C)

1

63,09
12,20
85,34
80,19
27,29
62,30
85,31
61,66

38,73
4,62
10,76
18,51
20,57
28,09
15,83
37,47

1

26,79

20,62

Combinação
D: Hydro, 2D: Bonus
1
D: Phenyl, 2D: Phenyl
1
D: C18, 2D: PFP
1
D: Phenyl, 2D: PFP
1
D: C18, 2D: Phenyl
1
D: Phenyl, 2D: Bonus
1
D: Hydro, 2D: PFP
1
D: C18, 2D: Bonus
D: Hydro, 2D: Phenyl
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Observando-se a Tabela 12, é nítido que para os pares de colunas avaliados e
para amostras não ionizáveis, os maiores valores de Fs - (C) são as combinações
dos experimentos 1, 6 e 8, todas com a coluna Bonus na 2D. Já para compostos
ionizáveis, Fs, a melhor escolha seria a coluna PFP na 2D.
Para comparação da ortogonalidade por meio da superfície de recobrimento
(fcov), a porcentagem recoberta foi calculada para cada combinação de colunas e os
cromatogramas obtidos, extraídos em 254 nm, estão representados na Figura 15.
Quando a forma de gradiente completo (FIF) é empregada para sistemas
bidimensionais com algum grau de correlação de retenção, como é o caso da
utilização de modo reverso em ambas dimensões, os compostos fracamente retidos
na 1D tendem a eluir no início das corridas da

2D,

enquanto que compostos

fortemente retidos na 1D aparecem nas frações finais com relativamente longos
tempos de eluição na 2D, resultando em uma ocupação da região diagonal da
superfície (Figura 6a), e consequentemente, um recobrimento incompleto do espaço
de separação. Escolheu-se a condição mais improvável para que ocorresse boa
separação, ou seja, eluição tipo FIF, pensando-se que o melhor par de colunas na
pior situação, poderia ser muito bem otimizado em melhores condições, isto é, com
outros tipos de eluição demonstrados previamente na Figura 7.
Figura 15. Combinação das colunas disponíveis (Cromatogramas plotados em 254 nm)

Exp 1 (1D:Hydro, 2D:Bonus)

Exp 2 (1D:Phenyl, 2D: Phenyl)

Exp 3 (1D:C18, 2D:PFP)

Exp 4 (1D:Phenyl, 2D:PFP)
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Continuação - Figura 15. Combinação das colunas disponíveis (Cromatogramas plotados em 254 nm)

Exp 5 (1D:C18, 2D:Phenyl)

Exp 6 (1D:Phenyl, 2D:Bonus)

Exp 7 (1D:Hydro, 2D:PFP)

Exp 8 (1D:C18, 2D:Bonus)

Exp 9 (1D:Hydro, 2D:Phenyl)

Portanto, já era esperado que para essa primeira etapa no desenvolvimento
bidimensional,

fossem

obtidos

cromatogramas

com

baixa

superfície

de

recobrimento, como confirmam os cromatogramas dispostos na Figura 15 e valores
indicados na Tabela 13. Na Tabela 13 são comparados os valores encontrados de
Fs, Fs - (C) e fcov, confirmando a hipótese levantada pelo modelo HSM de que a
melhor coluna para amostras de folhas de C. sylvestris na 2D seria a Bonus, já que
esta amostra contém principalmente compostos não ionizáveis.
Como obteve-se uma maior porcentagem no recobrimento do experimento 6,
o par as colunas Phenyl e Bonus foi selecionado para otimização do método
bidimensional.
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Tabela 13. Comparação entre valores obtidos pelo modelo de subtração hidrofóbica e pelo
recobrimento

Experimento
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Combinação
D: Hydro, 2D: Bonus
1
D: Phenyl, 2D: Phenyl
1
D: C18, 2D: PFP
1
D: Phenyl, 2D: PFP
1
D: C18, 2D: Phenyl
1
D: Phenyl, 2D: Bonus
1
D: Hydro, 2D: PFP
1
D: C18, 2D: Bonus
1
D: Hydro, 2D: Phenyl
1

Fs
63,09
12,20
85,34
80,19
27,29
62,30
85,31
61,66
26,79

Fs – (C)
38,73
4,62
10,76
18,51
20,57
28,09
15,83
37,47
20,62

fcov (%)
12,7
6,5
4,6
6,6
9,7
13,8
8,7
11,7
6,1

4.4. Otimização da 1D
Escolhidas as colunas para as duas dimensões (1D: Phenyl, 2D: Bonus),
iniciou-se a otimização de um método cromatográfico monodimensional (1D)
utilizando a coluna Phenyl, que posteriormente seria utilizado na 1D durante as
análises de LC×LC.
Um planejamento fatorial completo foi inicialmente proposto para avaliar quais
variáveis teriam a maior influência na resposta cromatográfica, para mais tarde, em
um segundo planejamento, realizar-se a otimização apenas das variáveis e suas
combinações mais relevantes. As variáveis foram escolhidas pensando-se em quais
fatores mais influenciariam a resposta cromatográfica, por isso elegeram-se quatro:
temperatura, pH, fator de retenção e vazão.
A variável tempo de gradiente também foi considerada indiretamente, já que
está inteiramente relacionada ao fator de retenção e à vazão. O tempo foi calculado
para cada experimento considerando-se a Equação 7, descrita por Snyder et al,29
onde tg é o tempo de gradiente, F é a vazão (mL/min), Vm representa o volume morto
da coluna utilizada (85 μL) e é constante, ΔΦ é a diferença entre a porcentagem final
e inicial do solvente orgânico na fase móvel, que foi mantida constante (ΔΦ = 0,937)
durante o planejamento e S é um valor inerente ao peso molecular dos analitos
presentes na amostra (para variação entre 100 - 500 Da, esse valor é assumido
igual a 4).
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𝑘∗ =

0,87𝑡𝑔 𝐹
𝑉𝑚 ∆Φ𝑆

Equação 7

O desempenho das separações em cromatografia líquida, em eluições tipo
gradiente, geralmente é descrito pela capacidade de picos (nc), que representa o
número máximo de uma série de picos adjacentes que podem ser teoricamente
separados com resolução desejada, num intervalo de tempo entre o tempo de
retenção do primeiro e do último pico eluídos em uma única análise.33,34 É calculado
pela Equação 8, onde tr,u, é o tempo de retenção do último pico, tr,1, é o tempo de
retenção do primeiro pico e w, a média da largura de todos os picos nesse intervalo
de tempo.29

𝑛𝑐 =

𝑡𝑟,𝑢 −𝑡𝑟,1
̅
𝑤

Equação 8

Contudo, apenas analisar a capacidade de picos é uma informação
incompleta, pois não indica se o método está utilizando bem a janela de separação,
podendo haver picos concentrados em certas regiões do cromatograma, deixando
espaços inutilizados e ainda assim apresentar um alto valor de capacidade de picos.
Portanto, utilizaram-se três parâmetros para calcular as respostas do
planejamento experimental: número de picos, capacidade de picos e os valores de
GCFR (Green Chromatography Fingerprint Response).
A métrica de resposta do perfil metabólico em cromatografia verde (GCFR) foi
proposta pela primeira vez em 2013 por Funari e colaboradores, e representa um
ajuste entre o número de picos obtidos durante a separação cromatográfica e sua
distribuição no cromatograma. É calculado pela Equação 9 e apresenta uma
resposta útil para o desenvolvimento da 1D, onde uma maior homogeneidade na
distribuição de picos é requerida para que uma ortogonalidade maior, ou seja, uma
melhor ocupação do espaço de separação seja obtido para posterior acoplamento
com a 2D.27
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𝐺𝐶𝐹𝑅 = (

𝑛𝑥+1
𝑡

)(

𝐹𝑃
𝑀𝑃

)

Equação 9

Onde n é o número total de picos, x é o expoente de n, que pode aumentar ou
diminuir sua importância (para os cálculos descritos foi utilizado x=1), t é o tempo
total da análise, FP é o número de picos na seção do cromatograma que contém
menos picos, MP é o número de picos na outra seção. A fração FP/MP indica o quão
parecidos estão as seções do cromatograma, quanto mais próximo de 1, mais
homogênia a distribuição dos picos. Número de sessões do cromatograma é o
cromatograma dividido por (x+1). Neste caso o cromatograma foi dividido em duas
sessões (1+1).
Como foi utilizado para este planejamento apenas o detector de arranjo de
diodos (DAD), pois o intervalo de operação de vazão no CAD é de 200 – 2000
μL/min, e as folhas de C. sylvestris apresentam compostos fenólicos, que absorvem
mais intensamente em 254 nm e os diterpenos clerodânicos em 235 nm, devido à
presença de um dieno conjugado na cadeia lateral, optou-se por somar os
cromatogramas nesses dois comprimentos de onda. Considerou-se para a contagem
dos picos, aquelas bandas cromatográficas com área mínima de 0,1% da área total.
A Tabela 14 ilustra as variáveis e níveis empregados no planejamento fatorial
completo. Já a Tabela 15 mostra as condições de cada experimento e o tempo de
gradiente que foi calculado pela Equação 6, assim como as 3 respostas obtidas.
Tabela 14. Níveis empregados no planejamento fatorial completo

Variáveis
1. T (ºC)
2. Ác. Fórmico (%)
3. k*
4. Vazão (μL/min)

Níveis
-1
35
0
5
30

+1
60
0,1
15
50
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Tabela 15. Condições cromatográficas empregadas em cada experimento, assim as respostas
obtidas (soma dos cromatogramas em 254 nm e 235 nm)

X2:
X4:
Tempo
Número
X1:
Ác.
X3: Vazão
Capacidade
gradiente
de
GCFR
Experimento T(ºC) Fórmico k* (μL/min)
de picos
(min)
picos
(%)
+
1
+
+
110
48
100
16
2

-

-

-

-

60

37

52

13

3

-

-

-

+

36

29

58

18

4

+

-

-

-

60

25

45

8

5

+

-

-

+

36

26

33

17

6

-

-

+

-

183

45

96

10

7

-

-

+

+

110

48

111

20

8

+

-

+

-

183

44

91

9

9

+

+

-

-

60

25

50

5

10

+

+

+

-

183

51

108

13

11

-

+

-

-

60

27

53

9

12

-

+

+

-

183

56

122

17

13

+

+

+

+

110

48

120

19

14

-

+

-

+

36

29

51

12

15

+

+

-

+

36

24

45

8

16

-

+

+

+

110

49

103

16

Os cromatogramas de cada experimento realizado em ambos comprimentos de
onda estão agrupados na Figura 16.
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Figura 16. Coleção de todos os cromatogramas obtidos no planejamento experimental. (azuis
referem-se às absorções em 254 nm e os pretos em 235 nm)

Exp 1

Exp 2

Exp 3

Exp 4

Exp 5

Exp 6

Exp 7

Exp 8

54

Continuação – Figura 16. Coleção de todos os cromatogramas obtidos no planejamento experimental.
(azuis referem-se às absorções em 254 nm e os pretos em 235 nm)

Exp 9

Exp 10

Exp 11

Exp 12

Exp 13

Exp 14

Exp 15

Exp 16
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A avaliação do efeito de cada variável sobre cada uma das respostas foi
calculado e encontrou-se que para o número de picos, capacidade de picos e
GCFR, 89, 91 e e 58% do efeito, respectivamente, estavam relacionados à variável
X3: k* (Tabela 16). Isso significa que a variável X3 tem maior influência sobre o
sistema estudado e que as outras variáveis e suas interações podem ser
negligenciadas por sua baixa influência, mostrando uma tímida tendência de que X1
deveria ser mantida no nível baixo, X2 no nível alto e que X4, seria pouco afetada
pelo nível escolhido.
Tabela 16. Influência das variáveis avaliadas em relação às respostas empregadas

Número Capacidade
Variáveis de picos
de picos
e suas
interações
(X)
Efeito (%)

GCFR

1

3

1

6

2

0

2

0

3

89

91

58

4

0

0

12

1,2

0

1

0

1,3

1

0

0

1,4

0

0

1

2,3

3

1

11

2,4

0

0

4

3,4

0

1

2

1,2,3

1

0

0

1,2,4

0

2

1

1,3,4

0

1

0

2,3,4

2

0

2

1,2,3,4

1

0

3

Como valores elevados de k* levam a valores altos de tempo de análise (vide
Equação 6), foi estabelecido k*=15 como limite máximo, e outro planejamento
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experimental de ascendência ao máximo com 3 experimentos foi proposto, desta vez
estudando-se apenas a variável de maior relevância (X3: k*) e mantendo-se as
outras variáveis constantes, como é possível observar na Tabela 17.
Tabela 17. Níveis de k* para planejamento de ascendência ao máximo

Variável

-0,5
7,5

X1. k*

Níveis
0
10

+0,5
12,5

Neste último planejamento, os experimentos com k*=7,5; 10 e 12,5; foram
codificados como experimentos 2.1; 2.2 e 2.3; respectivamente. A Figura 17 mostra
os cromatogramas obtidos.
Figura 17. Cromatogramas obtidos no planejamento experimental de ascendência ao máximo

Exp 2.1

Exp 2.2

Exp 2.3

Legenda: Os experimentos k*=7,5; 10 e 12,5; foram codificados como experimentos 2.1; 2.2 e 2.3. Os
cromatogramas em azul referem-se às absorções em 254 nm e os pretos em 235 nm.

A Tabela 18 compara todos os experimentos realizados, as condições
empregadas e as 3 respostas obtidas, tanto para o primeiro planejamento fatorial
completo, quanto para o planejamento de ascendência ao máximo.
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Tabela 18. Comparação de todas as condições cromatográficas e as repostas obtidas. Em destaque
estão os melhores resultados segundo cada resposta

X2:
X1:
Ác.
Experimento T(ºC) Fórmico
(%)

X3:
k*

X4:
Tempo
Número
Capacidade GCFR
Vazão gradiente
de
de picos
(μL/min)
(min)
picos

1

60

0

15

50

110

48

100

16

2

35

0

5

30

60

37

52

13

3

35

0

5

50

36

29

58

18

4

60

0

5

30

60

25

45

8

5

60

0

5

50

36

26

33

17

6

35

0

15

30

183

45

96

10

7

35

0

15

50

110

48

111

19

8

60

0

15

30

183

44

91

9

9

60

0,1

5

30

60

25

50

5

10

60

0,1

15

30

183

51

108

13

11

35

0,1

5

30

60

27

53

9

12

35

0,1

15

30

183

55

122

16

13

60

0,1

15

50

110

48

115

18

14

35

0,1

5

50

36

29

51

12

15

60

0,1

5

50

36

24

45

8

16

35

0,1

15

50

110

49

103

16

2.1

35

0,1

7,5

30

92

54

76

25

2.2

35

0,1

10

30

122

45

95

15

2.3

35

0,1

12,5

30

153

56

120

16

Pelos resultados obtidos e demonstrados na Tabela 18, é possível notar que
se considerássemos uma única reposta cromatográfica, observando-se o número de
picos, o experimento de maior relevância seria o número 2.3, já para capacidade de
picos, o experimento selecionado seria o número 12, e considerando-se o valor de
GCFR, o experimento escolhido seria o 2.1.
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Nesses casos, quando há a necessidade de se obter um valor ótimo utilizando
como resposta mais de um parâmetro, a desejabilidade do sistema pode ser
calculada.35
Primeiramente, identificou-se os valores máximos e mínimos obtidos para os
três parâmetros analisados, depois subtraiu-se de cada resposta obtida o valor
mínimo e dividiu-se pela diferença do valor máximo e mínimo encontrado no
sistema. O número encontrado foi elevado pelo peso que se deseja atribuir para
cada parâmetro (número de picos, capacidade de picos e GCFR), nesse caso os
pesos foram considerados iguais (=1).
Para comparação entre todos os experimentos, calcula-se a desejabilidade
global, que é a média geométrica das desejabilidades encontradas para cada
parâmetro, conforme Tabela 19. O maior valor de desejabilidade global foi
encontrado para os experimentos 12 e 2.3, com valor de 0,81 cada. Como o
experimento número 2.3 tem duração de 153 minutos contra 183 minutos do
experimento 12, elegeu-se o experimento 2.3 como o de melhores condições
cromatográficas à serem aplicadas na 1D nos desenvolvimento de LC×LC para
amostras de C. sylvestris. O melhor cromatograma está indicado na Figura 18.
Tabela 19. Medida de desejabilidade do sistema

Exp

Desejabilidade
nº picos

Desejabilidade
capacidade
de picos

Desejabilidade
GCFR

Desejabilidade
Global

1

0,75

0,75

0,55

0,68

2

0,42

0,21

0,40

0,33

3

0,17

0,28

0,65

0,31

4

0,05

0,13

0,15

0,10

5

0,06

0,00

0,60

0,00

6

0,65

0,70

0,25

0,48

7

0,74

0,87

0,70

0,77

8

0,63

0,65

0,20

0,43

9

0,03

0,19

0,00

0,00

10

0,83

0,84

0,40

0,65

11

0,11

0,22

0,20

0,17
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12

0,97

1,00

0,55

0,81

13

0,75

0,92

0,65

0,77

14

0,15

0,20

0,35

0,22

15

0,00

0,13

0,15

0,00

16

0,78

0,79

0,55

0,70

2.1

0,94

0,48

1,00

0,77

2.2

0,66

0,70

0,50

0,61

2.3

1,00

0,98

0,55

0,81

Figura 18. Melhor cromatograma obtido, referente ao experimento 2.3, com k*=12,5

Legenda: gradiente de 6,3 - 100% EtOH + 0,1% ácido fórmico em 153 min, seguida de uma etapa
isocrática de 10 min em 100%, completando 163 min de análise, vazão de 30 μL/min, 35 ºC e volume
de injeção de 1 μL. O cromatograma em azul refere-se à absorção em 254 nm e o preto em 235 nm.

4.5. Otimização da 2D
Nas etapas anteriores do desenvolvimento cromatográfico bidimensional, a
primeira parte, baseou-se na escolha do par de colunas mais ortogonais entre as
duas dimensões. Na segunda parte, determinou-se quais seriam as melhores
condições a serem empregadas na 1D. Nesta seção será discutida a determinação
do tempo de modulação ideal e do tempo necessário para o re-equilíbrio da coluna
na 2D após cada modulação, já que quanto maior esse tempo menor o tempo
disponível para o gradiente.
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Durante a primeira parte do desenvolvimento (ortogonalidade entre colunas,
Seção 4.3), o tempo de modulação foi escolhido de acordo com as condições ótimas
obtidas na tese de Leme, 201522 e também de algumas recomendações descritas na
literatura para o tempo de re-equilíbrio, que consiste em deixar aproximadamente
dois volumes mortos da coluna, um para remover todo o solvente forte do sistema
(rico em EtOH) e outro para agir verdadeiramente como recondicionamento da
coluna. Esse tempo de re-equílibrio é muito importante pois está atrelado a uma
satisfatória repetibilidade dos tempos de retenção.36
Afim de se comprovar qual seria o tempo ideal de modulação e o tempo para
re-equilíbrio na 2D, foi proposta uma série de 9 experimentos utilizando as colunas
Phenyl e Bonus para 1D e 2D, respectivamente.
Para 1D, fixaram-se as condições ótimas encontradas na segunda parte do
desenvolvimento, gradiente variando de 6,3 - 100% EtOH + 0,1% ácido fórmico em
153 min, seguida de uma etapa isocrática de 10 min em 100%, completando 163
min de análise, a uma vazão de 30 μL/min, volume de injeção de 6 μL e 60 ºC para
as duas colunas.
Para 2D, variaram-se o tempo de modulação (2tc) e tempo de re-equilíbrio (tre),
de acordo com a quantidade de volumes mortos, que é o volume ocupado pela fase
móvel dentro da coluna (Vm, hold up volume), ou seja, 1 Vm, 2 Vm ou 3 Vm para a
coluna Bonus de Vm = 0,460 mL. Consequentemente o tempo de gradiente também
foi variado, segundo Tabela 20.
Tabela 20. Condições experimentais. Onde 2tc = 2tg+tre

Exp

loop

2t
c (s)

1

2t
g (s)

tre (s)

41

13 (1Vm)

28

26 (2Vm)

3

15

39 (3Vm)

4

77

13 (1Vm)

64

26 (2Vm)

6

51

39 (3Vm)

7

119

13 (1Vm)

106

26 (2Vm)

93

39 (3Vm)

2

5

8
9

30 μL

50 μL

70 μL

60

96

138

61

Para ilustrar o perfil do gradiente da

2D,

é mostrado na Figura 19 o

funcionamento para o Experimento 2 durante duas modulações, em que o tempo de
modulação é dividido entre o tempo do gradiente, tempo de volta da condição final
para inicial de solvente orgânico e tempo de re-equilíbrio.
Figura 19. Gradiente da 2D do Experimento 2 durante 2 perídos de modulação

Legenda: Para o experimento 2, o tempo de modulação (2tc) foi dividido em: gradiente (2tg =
28s), volta para condição inicial (6 s), re-equilíbrio da coluna (tre = 26s).

Como a vazão ideal para essa coluna é de 3,0 mL/min, testou-se qual seria a
vazão máxima utilizando-se EtOH como solvente B, para que se respeitasse o limite
de pressão da coluna (600 bar). Determinou-se que utilizando 60 ºC, a vazão
máxima seria 2,2 mL/min. Nesses experimentos foi utilizado eluição gradiente
completo (FIF) de 20-100% EtOH + 0,1% ácido fórmico.
A Figura 20, mostra os cromatogramas obtidos com detector CAD. Para os
experimentos com 1 Vm de tempo de re-equilíbrio (tre) ficou claro que os compostos
não eluiram completamente antes do começo da próxima modulação (wrap-around).
Observando-se principalmente o início dos cromatogramas, os compostos estão
eluindo tardiamente, como é indicado pelos círculos na Figura 20 (a), portanto estão
saindo da coluna nos tempos de re-equilibrio em modulações consecutivas.
Para os experimentos com 2 e 3 Vm, Figura 20 (b) e (c), respectivamente,
nota-se uma grande melhora na visualização dos picos, porém todos os
experimentos com 2tc = 60 s tiveram baixa resolução e a contagem dos picos foi
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inviável. Por isso, desconsideraram-se todos os experimentos com 1 Vm de
recondicionamento e os com 2tc = 60 s para contagem dos picos.
Figura 20. Cromatogramas bidimensionais obtidos nos experimentos de otimização das variáveis
tempo de modulação e volume de re-equilíbrio (detetor CAD)

a) Exp 1 (tc= 60 s, tre=1 Vm)

Exp 4 (tc= 96 s, tre=1 Vm)

Exp 7 (tc= 138 s, tre=1 Vm)

b) Exp 2 (tc= 60 s, tre=2 Vm)

Exp 5 (tc= 96 s, tre=2 Vm)

Exp 8 (tc= 138 s, tre=2 Vm)

c) Exp 3 (tc= 60 s, tre=3 Vm)

Exp 6 (tc= 96 s, tre=3 Vm)

Exp 9 (tc= 138 s, tre=3 Vm)

Para comparação entre os experimentos, primeiramente utilizou-se o software
LC Image, utilizando parâmetros de detecção como área mínima e volume mínimo,
para contagem do número de picos na 2D. Depois, calculou-se a média da largura
de 5 picos selecionados em cada experimento por serem os mais intensos em todos
os cromatogramas. Com isso pode-se calcular a capacidade de picos da 2D (2nc),
dividindo-se o tempo de gradiente (2tg) pela média da largura de picos (w)
encontrada em cada experimento, segundo Equação 8. O valor de fcov foi calculado
da mesma maneira citada na Seção 1.3.1 e sabendo-se que o valor de 1nc = 127, já
que foi utilizado sempre o mesmo método cromatográfico para 1D, foi possível
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calcular o valor de perda de capacidade de separação da 1D (β) para os três valores
distintos de modulação.
Quando consideramos fcov = 1, ou seja, como se hipoteticamente a separação
estivesse usando eficientemente toda a janela, pela Equação 4, é possível calcular a
capacidade de picos corrigida (n’c,2D) e por essa medida conclui-se que o melhor
experimento seria o 8 (Tabela 21). Porém, quando se leva em consideração toda
superfície recoberta para o cálculo (Equação 2), o melhor experimento agora tornase o 5 com n*c,2D = 158.
Tabela 21. Condições experimentais e respectivos valores de resposta. Onde 2tc = 2tg+tre

Exp

loop

2

tc (s)

1
2
3

30uL

60

4
5
6

50uL

96

7
8
9

70uL

138

β

fcov

n’c,2D

n*c,2D

-

-

-

-

-

26 (2 Vm)

-

-

-

-

-

15

39 (3 Vm)

-

-

-

-

-

77

13 (1 Vm)

-

-

-

-

-

64

26 (2 Vm)

20

2,66

0,128

1045

158

51

39 (3 Vm)

13

2,66

0,128

679

80

119

13 (1 Vm)

-

-

-

-

-

106

26 (2 Vm)

29

3,68

0,117

1054

119

93

39 (3 Vm)

25

3,68

0,133

909

116

2

tg (s)

tre (s)

41

13 (1 Vm)

28

2n
c

Portanto, após esse conjunto de experimentos, foi possível concluir que a
combinação de tempo de modulação de 1,6 min (96 s) com 2 Vm de re-equilíbrio
para a coluna 2D, forneceu a melhor condição por apresentar maior capacidade de
picos.
Dispondo-se do método otimizado na 1D e das melhores condições para o
tempo de modulação e re-equilíbrio na 2D, a próxima etapa seria o aperfeiçoamento
das formas de gradiente, como é mostrado na Seção 1.4, para potencializar a
utilização da janela de separação. Porém, nesse estágio do desenvolvimento houve
um abrupto aumento de pressão da coluna da 2D e perda da resolução dos picos. A
coluna foi aberta, para investigação das causas que poderiam ser responsáveis por
esse comportamento anormal e percebeu-se que no topo da coluna havia um
grande espaço vazio. Logo, inferiu-se que o uso de um solvente viscoso (EtOH), alta
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temperatura (60 ºC) e mudanças constantes e rápidas de pressão causadas após
muitas modulações danificaram a estrutura do empacotamento, levando à
compactação do mesmo.
Após a aquisição de outra coluna, com as mesmas especificações da
Poroshell Bonus para 2D, considerou-se como um risco continuar usando etanol à
uma vazão de 2,2 mL/min na 2D, por atingir níveis de pressão próximos ao máximo
permitido para o bom uso da coluna, aproximadamente 600 bar. Para continuar
usando etanol e diminuir a pressão era necessário aumentar a temperatura e/ou
diminuir a vazão, porém, não se julgou interessante nenhuma das abordagens.

4.6. Otimização do método LC×LC em bloco
Outra abordagem diferente da anterior foi testada para otimização do método
bidimensional. Enquanto a proposta de desenvolvimento de método anterior
consistia em 4 etapas: verificação da ortogonalidade entre colunas; desenvolvimento
da 1D; desenvolvimento da 2D e otimização na forma do gradiente; a metodologia
proposta nesta seção consiste em desenvolver os métodos em ambas dimensões
simultaneamente. Para isso, utilizou-se o par de colunas Phenyl e Bonus (coluna
nova) para 1D e 2D, respectivamente.
Um planejamento fatorial fracionário do tipo 2 5-2 de 8 experimentos foi
proposto. As variáveis e os níveis escolhidos estão descritos na Tabela 22 e são
eles: tempo de modulação (2tc); tempo do gradiente da 1D (1tg); vazão da 1D (1F); %
ACN na 1D e % ACN na 2D. Quando % ACN em qualquer dimensão estava no nível
baixo, ou seja, 0%, utilizou-se MeOH como fase móvel. Dessa maneira, pode-se
avaliar dois tipos de solventes orgânicos de seletividades diferentes.
Tabela 22. Níveis do planejamento fracionário do tipo 25-2

Variáveis

-1

+1

c (min)

1,2

1,6

g (min)

92

150

(μL/min)

X1:

2t

X2:

1t

X3:

1F

Níveis

20

40

X4: %ACN

1D

0

100

X5: %ACN

2D

0

100
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A Tabela 23, representa os 8 experimentos realizados, utilizando gradiente
completo (FIF) na 2D de 20-100 % B + 0,1% ácido fórmico com 2 Vm de re-equilíbrio
e vazão de 3,0 mL/min.
Tabela 23. Comparação entre todas as variáveis cromatográficas no planejamento fracionário do tipo
25-2

Experimento X1: 2tc

X2: 1tg

X3: 1F

X4: %ACN
1D

X5: %ACN
2D

1

-

-

-

-

+

2

+

-

-

+

+

3

-

+

-

+

+

4

+

+

-

-

+

5

-

-

+

+

+

6

+

-

+

-

+

7

-

+

+

-

+

8

+

+

+

+

+

A Figura 21 representa todos os cromatogramas bidimensionais obtidos
nesse planejamento com detecção em CAD.
Figura 21. Cromatogramas bidimensionais obtidos pelo planejamento fracionário do tipo 2 5-2 (CAD)

Exp 1

Exp 2
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Continuação – Figura 21. Cromatogramas bidimensionais obtidos pelo planejamento fracionário do tipo 25-2 (CAD)

Exp 3

Exp 4

Exp 5

Exp 6

Exp 7

Exp 8

Para avaliação de qual seria o melhor experimento, utilizou-se a métrica de
capacidade de picos (n*c,2D) que foi calculada da mesma maneira citada na Seção
4.5. Porém, dessa vez a capacidade de picos da 1D (1nc) não foi a mesma para
todos os experimentos, já que as condições cromatográficas da 1D eram diferentes
para cada experimento, então considerou-se esse valor individualmente no cálulo de
β.
A Tabela 24 demonstra os valores encontrados para cada experimento.
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Tabela 24. Condições experimentais e respectivos valores de resposta. Onde 2tc = 2tg+tre
1t
g

2t
c

2t
g

(min)

(min)

(min)

1

92

1,20

2

92

3

1n
c

β

2n
c

fcov

n’c,2D

n*c,2D

0,77

55

1,65

22

0,15

918

108

1,60

1,16

54

1,99

39

0,17

1215

176

150

1,20

0,77

78

1,52

15

0,18

1047

141

4

150

1,60

1,16

60

1,54

29

0,19

1486

214

5

92

1,20

0,77

58

1,71

16

0,18

688

103

6

92

1,60

1,16

60

2,16

33

0,18

1041

170

7

150

1,20

0,77

53

1,27

18

0,19

1208

144

8

150

1,60

1,16

67

1,65

33

0,22

1698

297

Exp

O experimento 8 mostrou a maior capacidade de picos (n*c,2D), por isso suas
condições foram escolhidas para a otimização do tipo de gradiente para melhor
utilização da janela de separação, como mostram as setas no cromatograma da
Figura 22, para aumentar o espalhamento dos picos e a superfície de recobrimento.
Figura 22. Cromatograma do Exp 8 - melhor condição cromatográfica encontrada

Legenda: 1D: 5 -100% de ACN + 0,1% de ácido fórmico em 150 min, seguido de uma etapa isocrática
em 100% de ACN por 10 min, vazão de 40 μL/min, Vinj = 6 μL. 2D: modulações de 1,6 min, utilizando
ACN + 0,1% ácido fórmico, vazão de 3,0 mL/min. Dois loops idênticos de 70 μL e temperatura do
forno, para ambas colunas de 40 ºC.
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A primeira tentativa para otimização da janela de separação foi a escolha do
gradiente de deslocamento (SG), em que as porcentagens iniciais e finais de
solvente orgânico são aumentadas a cada modulação, mantendo uma taxa
constante de maneira que ocorram diversas mudanças na fase móvel, em faixas
estreitas e contínuas.
Após várias tentativas para otimização do gradiente, foi observado que ao
plotar os cromatogramas pelo software LC Image, o algoritimo desse programa
identificava picos dos mesmos compostos como sendo picos diferentes. Essa
observação foi confirmada checando-se os espectros no UV de cada pico e foi
constatado que se tratavam das mesmas substâncias. Esse comportamento pode
ser explicado devido ao aumento gradual de solvente orgânico a cada modulação,
fazendo com que os compostos sejam eluídos em tempos de retenção menores a
cada modulação, e essa pequena diferença foi grande o suficiente para que o
software considerasse picos iguais como compostos diferentes.
Essa é uma deficiência do software que necessita ser corrigida para o plot
com uso desse tipo de gradiente. A Figura 23 mostra um cromatograma utilizando o
gradiente de deslocamento e os picos circulados mostram a tendência observada.
Figura 23. Cromatograma utilizando gradiente de deslocamento

Partiu-se então para otimização do gradiente da 2D utilizando o gradiente em
segmentos (SIF), em que mudanças na força da fase móvel são realizadas em
partes específicas do cromatograma. Primeiramente, foi proposto dois segmentos
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distintos, considerando-se o cromagrama em

1D:

o primeiro, de menor força

cromatográfica, de 5% - 70% de ACN até 70 min e o segundo, de maior força
cromatográfica, de 50 - 100% de ACN até o final da análise. Como pode-se observar
na Figura 24, esse método espalhou um pouco os picos pela janela de separação
quando comparado ao gradiente completo (Figura 22), mas ainda não o suficiente.
Figura 24. Cromatograma referente à primeira tentiva do gradiente em segmentos

Um melhor ajuste foi feito gerando o cromatograma representado na Figura
25, em que o primeiro segmento foi de 10 – 50% ACN em 72 min e o segundo
segmento de 55 – 90% ACN até o final da análise.
Esse método foi identificado como o melhor e escolhido como referência.
Nessas condições, o número de picos da 2D (2nc) alcançado no detector CAD foi de
112, com superfície de recobrimento (fcov) de 29% e uma capacidade de picos
efetiva (n*c,2D) de 391.
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Figura 25. Cromatograma referente à segunda tentiva do gradiente em segmentos

Legenda: As condições do método de referência são 1D: 5 - 100% de ACN + 0,1% de ácido fórmico
em 150 min, seguido de uma etapa isocrática em 100% de ACN + 0,1% de ácido fórmico por 10 min,
vazão de 40 μL/min, Vinj = 6 μL. 2D: modulações de 1,6 min, utilizando ACN + 0,1% ácido fórmico
como solvente orgânico, gradiente em segmentos da seguinte maneira, para primeiro segmento: 0 –
1,16 min (10 - 50 % ACN); 1,16 - 1,26 min (50 - 10% ACN); 1,26 - 1,60 min (10% ACN) até 72 min e
segundo segmento: 73,6 – 74,76 min (55 - 90 % ACN); 74,76 - 74,86 min (90 – 55 % ACN); 74,86 75,20 min (55 % ACN) até final da análise. Vazão de 3,0 mL/min, dois loops idênticos de 70 μL e
temperatura do forno, para ambas colunas de 40 ºC.

Os segmentos foram escolhidos de acordo com a classe das substâncias
eluídas.

Pelos

espectros

no

ultravioleta,

os

compostos

que

eluem

até

aproximadamente 72 min são principalmente fenólicos (flavonóides) e de 72 min até
o final são diterpenos clerodânicos.
Desconfiava-se que a “mancha” arrastada no primeiro segmento, destacado
pela forma circular na Figura 25, era referente à presença de taninos condensados
(proantocianidinas) presentes na amostra. Os taninos são polímeros de unidades de
flavan-3-ol e/ou flavan-3,4-diol, solúveis em água e largamente distribuídos no reino
vegetal. Essa classe de substâncias geralmente é encontrada como uma mistura
muito complexa e de difícil separação, devido aos diferentes graus de polimerização
das moléculas e em modo reverso costumam resultar na sobreposição de tempos de
retenção.
Para confirmar a hipótese de que a “mancha” era devido aos taninos, fez-se
uma extração seletiva para esses compostos, utilizando como fase estacionária
resina de poliamida 6. O eluato foi analisado com as condições cromatográficas do
melhor método bidimensional e o cromatograma está representado na
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Figura 26, que confirma a hipótese levantada, pois a “mancha” foi drasticamente
reduzida, mas este tratamento causou também a diminuição dos diterpenos na
amostra, pois estes foram precipitados devido ao extrato ser solubilizado em água
no início do preparo de amostra para remoção dos taninos.

Figura 26. Cromatograma referente à remoção de taninos

4.7. Comparação entre técnicas (1D-LC versus LC×LC)

Para comparação com o método LC×LC desenvolvido, a mesma amostra de
C. sylvestris foi analisada utilizando dois métodos recentemente desenvolvidos para
análise em LC.

4.7.1. Método descrito por Bueno et al

Executou-se o método extamente como descrito pelo autor, porém utilizou-se
o detector CAD com gradiente inverso como detector. O cromatograma obtido está
representado na Figura 27.
Obteve-se número de picos de 68 e capacidade de picos de 156.
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Figura 27. Cromatograma obtido pelo método descrito por Bueno et al

Legenda: Utilizou-se uma coluna C18 (Phenomenex Kinetex 150mm × 2.1mm i.d., 2.6 μm, 100 Å),
vazão 400 μL/min, 35 ºC, Vinj = 5 μL. Fase móvel: (A) Água e (B) Acetonitrila (ACN), usando o
segundo gradiente: 10–25% (B) em 15 min, 25–90% (B) em 20 min, 90% (B) isocrático em 5 min,
totalizando 40 min de análise.

4.7.2. Método descrito por Funari et al

Executou-se o método numa coluna com as mesmas características descritas
na publicação, diferindo apenas pelo comprimento dessa coluna. Por isso, o método
foi ajustado para uma coluna de 150 mm de comprimento, já que a utilizada na
publicação era de 250 mm. Utilizou-se o detector CAD com gradiente inverso como
detector e o cromatograma obtido está representado na Figura 28.
Obteve-se um número de picos de 60 e capacidade de picos de 120.
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Figura 28. Cromatograma obtido pelo método descrito por Funari et al

Legenda: Utilizou-se uma coluna Synergi Hydro-RP (150 × 4.6 mm; 4 μm), 0,7 mL/min, Vinj = 5 μL, 35
ºC. Fase móvel: (A) Água e (B) Etanol (EtOH), usando o seguinte gradiente: 2,7 – 83,7% (B) em 37.1
min, 83,7% (B) isocrático por 6 min, totalizando 43,1 min de análise.

Dessa maneira pode-se comparar os dois métodos descritos em 1D-LC com o
método completamente otimizado em LC×LC para extratos de folhas de Casearia
sylvestris. Utilizando-se a métrica de capacidade de picos, foi observado um valor
superior para o método bidimensional conforme é apresentado na Tabela 25.

Tabela 25. Comparação da capacidade de picos obtida para método mono e bidimensionais

Método

Capacidade de picos

Número de picos

1D-LC (Bueno et al)

156

68

1D-LC (Funari et al)

120

60

LC×LC on-line

391

112
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5. Conclusões:
A cromatografia líquida bidimensional se apresenta como uma ferramenta
promissora na separação de amostras complexas, porém, ainda com grandes
desafios a serem superados, como longos tempos de análise (˃ 2 hr), imiscibilidade
de solventes orgânicos, softwares para conversão dos dados, entre outras.
Enquanto esses desafios não forem solucionados, a LC×LC continuará sendo uma
técnica para nichos específicos, como análises proteômicas e metabolômicas, por
exemplo.
A comparação entre os métodos mono e bidimensional desenvolvidos e
otimizados nesse trabalho através de planejamentos estatísticos para extratos de
folhas de Casearia sylvestris, fornece indícios da superioridade da técnica
bidimensional quando utiliza-se a capacidade de picos como métrica de comparação
da performance de cada técnica.
O uso de etanol como modificador orgânico, se mostrou problemático para a
2D

devido à alta viscosidade desse solvente, elevando a pressão da coluna

cromatográfica acima dos limites estabelecidos.
A proposta de desenvolvimento do método abrangente, considerando o
sistema bidimensional como único, vem sendo desenvolvido no grupo de pesquisa e
apresenta resultados promissores quando comparados aos desenvolvimentos
previamente

descritos

separadamente.

na

literatura,

onde

cada

dimensão

é

otimizada
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