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Introdução
Entre 14 e 16 de setembro de 2010,
realizou-se, no Arts and Convention Center de
Campos do Jordão (SP), o 4o Simpósio Brasileiro de
Cromatografia e Técnicas Afins (SIMCRO 2010).
Juntamente com o evento, aconteceu o primeiro
Workshop sobre Resíduos e Contaminantes em
Alimentos e Fluidos Biológicos (ReCAFluB).
Mais de 600 pessoas se inscreveram neste que foi
o maior evento nacional dedicado exclusivamente
à cromatografia e técnicas relacionadas. Promovido
pelo Instituto Internacional de Cromatografia (IIC),
em conjunto com o Comitê Científico e Comitê
Organizador, o evento contou com um amplo e
diversificado programa técnico e científico, cobrindo

praticamente todas as técnicas de separação e afins
(técnicas de preparo de amostra, espectrometria de
massas e outras).
Quatro
cursos
de
curta
duração
(“short-courses”), oferecidos antes da abertura do
congresso, cobriram diferentes técnicas da separação:
Avanços Recentes em HPLC, coordenado por Maria
Eugênia Queiroz; LC-MS e LC-MS/MS, coordenado
por Fernando Lanças; Avanços Recentes em GC
Capilar e GC-MS, coordenado por Elena Stashenko
e Determinação de Resíduos e Contaminantes em
Alimentos e Fluidos Biológicos, coordenado por
Álvaro Santos Neto. Os cursos pré-congresso foram
organizados, coordenados e ministrados por líderes
nacionais e internacionais em suas especialidades.
Cerca de 100 pessoas participaram dos quatro cursos.

Figura 1 . Arts and Convention Center de Campos do Jordão
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Cinco Conferências Plenárias foram
apresentadas por líderes internacionais em suas
respectivas áreas de atuação: Peter Schoenmakers
(University of Amsterdam, The Netherlands); Elena
Stashenko (Universidad Industrial de Santander,
Colombia); Philip Marriott (RMIT University,
Australia); Abdul Malik (University of South Florida,
USA) e José M. Nogueira (University of Lisbon,
Portugal).
Vinte Seminários Técnicos foram organizados
e apresentados pelas empresas patrocinadoras do
evento, contando com enorme participação do público
presente.
Doze Simpósios Satélites, coordenados por
pesquisadores de destaque na área, trataram dos
mais importantes temas da atualidade, de biodiesel
à proteômica; da análise de alimentos e bebidas
a assuntos regulatórios; da análise ambiental à de
fármacos em fluidos biológicos, dentre outros temas
que atraíram o público presente. Os seminários foram
apresentados por vários participantes, com mais de
70 apresentações
orais nos 12
simpósios,
permitindo ao público presente uma visão única e
atual do estado-da-arte e das várias tendências em
cada área de aplicação.
Quase
Quatrocentos
pôsteres
foram
aceitos pela Comissão Científica (dentre mais de
600 submetidos) para apresentação no evento,
credenciando, juntamente com os demais dados
descritos neste relatório, o SIMCRO como o maior
fórum brasileiro dedicado à cromatografia e demais
técnicas da separação.
A Exposição contou com a montagem
de 60 unidades de exposição (estandes),
envolvendo empresas com diferentes atuações
no mercado de cromatografia e outras técnicas de
separação - instrumentação, acessórios, software,
literatura, serviços e outras. Tanto os expositores
quanto os participantes do evento relataram que a
visita à Exposição superou, em muito, as expectativas
de ambas as partes. O grande interesse pela
Exposição foi além do esperado pelos expositores
em número e qualidade, enquanto que a qualidade
da montagem, o conteúdo técnico e o pessoal que
atendeu os participantes agradaram plenamente e em
nada ficaram devendo para as maiores exposições em
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eventos internacionais na área.

Cursos Pré-Congresso (“short-courses”)
O evento contou com várias atividades em
paralelo, iniciando com quatro cursos de curta
duração no dia anterior à abertura do SIMCRO
2010 (13 de setembro, segunda-feira). Os cursos de
um dia de duração tiveram como principal objetivo
discutir com os participantes o “estado-da-arte” das
técnicas em questão do ponto de vista de especialistas
envolvidos no desenvolvimento delas.
O curso de “Cromatografia Líquida
Acoplada à Espectrometria de Massas” (LC/MS/
MS), coordenado pelo Prof. Fernando Lanças do
IQSC-USP, foi o que atraiu o maior número de inscritos,
seguido pelo curso “Determinação de Resíduos
em Alimentos e Fluidos Biológicos”, coordenado
pelo Prof. Álvaro dos Santos Neto, também do
IQSC-USP. O curso que versou sobre o acoplamento
entre Cromatografia Gasosa e Espectrometria de
Massas (GC/MS) foi coordenado pela Profa. Elena
Stashenko, da Universidade Industrial de Santander,
Colômbia, enquanto o curso de Avanços Recentes em
HPLC teve a coordenação da Profa. Maria Eugênia
Queiroz, da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras
de Ribeirão Preto (FFCLRP-USP). Mais de 100
pessoas se inscreveram e participaram dos quatro
cursos, cujos objetivos foram plenamente atingidos.
Os cursos foram encerrados às 17:00 horas,
quando então iniciou-se o Welcome Cocktail, montado
pelo Chef Mané Young, para dar boas-vindas àqueles
que chegavam ao Centro de Convenções para
inscrição e/ou retirada de material do evento.

Terça-feira, 14 de setembro
Sessão de Abertura do COLACRO XII
A sessão de abertura foi realizada no dia 14
de setembro, terça-feira, às 8:30 horas, com a presença
dos membros do Comitê Científico Permanente
do COLACRO, Prof. Fernando M. Lanças
(Presidente), Profa. Maria Eugênia Queiroz e Profa.

www.scientiachromatographica.com

Figura 2 . Sessão de abertura do SIMCRO 2010. Da esquerda para a direita: Profa. Maria Eugênica Queiroz, Prof. Fernando
M. Lanças e Profa. Elena Stashenko, membros do Comitê Científico.

Elena Stashenko. Nessa sessão, o Prof. Fernando
Lanças anunciou a abertura oficial do SIMCRO
2010, iniciando as atividades da manhã com uma
cerimônia de homenagem ao Prof. Remolo Ciola. Em
reconhecimento ao esforço pioneiro do Prof. Ciola,
recentemente falecido, para o desenvolvimento e
divulgação das técnicas cromatográficas no Brasil, a
Comissão Organizadora do SIMCRO elaborou uma
homenagem especial. A homenagem póstuma, a qual
contou com a presença de familiares, consistiu em
uma placa com a foto do homenageado gravada, um
diploma e uma descrição do vitae resumido. Nessa
ocasião, estabeleceu-se, com o patrocínio da empresa
Nova Analítica, a Medalha Ciola a ser entregue nas
próximas versões do evento.
A Profa. Maria Eugênia Queiroz, membro do
Comitê Permanente do SIMCRO, solicitou a palavra
e iniciou uma homenagem ao Prof. Fernando Lanças
pelo conjunto da obra nas areas de cromatografia
e técnicas afins. Um vídeo foi apresentado, com
o registro de várias passagens da vida pessoal e
profissional do Prof. Lanças, o qual não conseguiu
esconder a enorme surpresa por tal apresentação,
assim como a emoção pelo relato de familiares,
amigos e antigos e novos colaboradores no vídeo.

Figura 3 . Neta do Prof. Remolo Ciola, recebendo as
homenagens póstumas ao avô por sua contribuição pioneira
ao desenvolvimento e difusão das técnicas cromatográficas
no Brasil.

A seguir, Peter Schoenmakers apresentou a palestra
de abertura denominada Two-Dimensional Liquid
Chromatography. Tal sessão foi encerrada, e os
presentes, convidados a participarem da abertura da
Exposição de Equipamentos, Acessórios e Literatura,
onde foi servido café e acompanhamentos.
79

“Green Chemistry/ Meio Ambiente” teve como
coordenador o Prof. Renato Zanella (UFSM-RS). O
Prof. Fábio Augusto do IQ-UNICAMP coordenou o
seminário “Análise de Compostos Voláteis: Aromas,
Fragrâncias, Óleos”, e o Prof. Álvaro dos Santos Neto
(IQSC-USP)
coordenou
o
“Acoplamento
Cromatogreafia-Espectrometria
de
Massas”.
A excelente audiência e retorno positivo dos
participantes atestaram que a ideia dos Seminários
Técnicos, iniciada no SIMCRO 2006, foi uma
iniciativa feliz e que deverá continuar nos próximos
eventos promovidos pelo IIC.

Figura 4. Palestra Plenária de Abertura, apresentada por
Peter Schoenmakers da University of Amsterdam, the
Netherlands.

A Exposição mostrou um crescimento
superior a 20% em relação ao SIMCRO 2006,
realizado em São Pedro (SP). O número de empresas
expositoras aumentou, assim como o número
médio de estandes de cada empresa e a qualidade.
O público presente mostrou-se bastante satisfeito
com a qualidade da Exposição, na qual as principais
empresas da área de cromatografia, espectrometria
de massas e técnicas relacionadas apresentaram seus
últimos lançamentos para um público especializado
e interessado em conhecer novas opções de
equipamentos e acessórios. Das 10:30 às 12:30
horas, foram realizados oito seminários técnicos,
organizados pelas empresas patrocinadoras do
evento. Os seminários, sempre com boa audiência,
foram apresentados por especialistas das empresas,
muitos dos quais provenientes dos Estados Unidos e
da Europa.
No período da tarde, quatro Simpósios,
denominados Simpósios Satélites, ocorrendo
em paralelo, foram organizados e coordenados
por líderes nacionais e internacionais em suas
áreas de atuação. O seminário I. “Produtos
Naturais/Fitoterápicos” foi coordenado pelo
Prof. Norberto Peporine Leite (FCFRP-USP), II.
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Figura 5. Aspecto da Sessão de Abertura do SIMCRO
2010 e ReCAFluB.

Os pôsteres ficaram em exposição durante
todo o dia, sendo que, das 17:30 às 18:30 horas, ocorreu
uma sessão de discussão deles, com os autores presentes.

Figura 6. Os Seminários Técnicos, organizados e
apresentados pelas empresas patrocinadoras do evento
foram bastante concorridos.
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Figura 7. Vista parcial da Exposição.

As
sessões
foram
muito
concorridas,
com
bastante
discussão
e
troca de informações entre os presentes.
Essa sessão é uma das mais relevantes do
evento, uma vez que possibilita aos interessados
entrarem em contato direto com os autores dos
trabalhos de seu interesse e trocar informações
a respeito deles com quem os desenvolveu.

Um comitê internacional selecionou os melhores
pôsteres de cada dia, os quais receberam vários
prêmios (patrocinados pela SINC do Brasil) na
Sessão de Encerramento do evento. Às 18:30 horas,
as atividades técnicas do dia foram encerradas.
A partir das 19:30 horas, um coquetel de
confraternização, com cozinha coordenada pelo Chef
Mané Young, permitiu a revitalização de antigas
amizades e o estabelecimento de novos contatos em
ambiente bastante descontraido. A música este ve a
cargo do grupo “Nó na Madeira”, músicos estudiosos
da boa música popular brasileira (MPB). Como já é
praxe, a aura musical da MPB completou-se com a
participação especial do violonista e cantor Carlos
Bloch Jr., da EMBRAPA-Brasília.
Essa foi uma forma especial de a Comissão
Organizadora dar as boas-vindas a todos os
participantes do SIMCRO 2010, encerrando as
atividades do dia.

Quarta-feira, 15 de setembro
Figura 8. Os Pôsteres ficaram em visitação durante todo o
dia, havendo no final de cada dia uma Sessão de Discussão
com os autores presentes.

A manhã do dia 15 começou com a
apresentação das Conferências Plenárias: Sampling
of Biogenic Volatile Organic Compounds; pela
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Profa. Elena Stashenko, Universidad Industrial de
Santender, Colombia, seguida de Comprehensive
and Multidimensional GC with Mass Spectrometry,
with Innovative Approaches to NMR Spectroscopy
for Improved Chemical Characterization; pelo Prof.
Philip Marriott da RMIT University, Austrália.
Após a sessão de Conferências Plenárias,
houve um intervalo, quando foram servidos café e
complementos na área da Exposição. Os Pôsteres do
segundo dia já estavam devidamente colocados nos
painéis e abertos à visitação, assim permanecendo até
o final da tarde, quando uma Sessão de Discussão foi
apresentada.
Oito Seminários
Técnicos,
ocorrendo
em paralelo, foram produzidos e apresentados por
patrocinadores do evento, encerrando as atividades
da manhã.
As atividades do período da tarde se
iniciaram com quatro Simpósios Satélites em
paralelo: V.”Resíduos e Contaminantes em
Alimentos”, coordenado por Adélia Araujo do
ITEP-PB; VI. “Técnicas Modernas de Preparo de
Amostras”, coordenado por Maria Eugênia Queiroz
(FFCLRP-USP); VII. “Técnicas Modernas em
HPLC”, coordenado por Isabel Cristina S. Fontes
(IQ-UNICAMP)
e
VIII.
“Caracterização
Cromatográfica de Combustíveis Fósseis e
Renováveis”, coordenado por Fátima Dutra do
CENPES-Petrobrás. Todos foram muito bem
atendidos, suscitando muitas perguntas e grande
participação da plateia, um dos objetivos do evento.
Essa sessão foi seguida por um intervalo para café e
visita à Exposição, após o que ocorreu a sessão de
Discussão dos Pôsteres com os autores presentes, a
qual, mais uma vez, foi uma sessão extremamente
concorrida e com grande troca de experiência entre
os participantes. Às 18:30 horas, as atividades
técnicas do dia foram encerradas. A noite foi livre, de
acordo com o Programa Social do evento, para que
os conferencistas pudessem aproveitar as atrações
da noite de Campos de Jordão, em especial os
restaurantes localizados no Capivari.
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Quinta-feira, 16 de setembro
O último dia de atividades técnicas do
SIMCRO 2010 iniciou-se com duas Conferências
Plenárias voltadas para a área de novas técnicas e
materiais para separações químicas. Abdul Malik,
da University of South Africa, USA, apresentou a
conferência Germania-based Sol-Gel Sorbents and
Stationary Phases in Separation Science, seguido de
José M.F. Nogueira, da Universidade de Lisboa, com
o título New Trends for Soprtion-Based Methods.
Durante o intervalo para café e complementos, houve
intensa visitação à Exposição e à Sessão de Pôsteres,
na qual novos painéis foram fixados, de acordo com
a programação do dia, e estiveram abertos à visitação
até o final da tarde, quando uma Sessão de Discussão
foi realizada. A seguir, oito seminários técnicos
foram organizados e ministrados por empresas
patrocinadoras do evento, até o horário do almoço.
Iniciando as atividades do período da
tarde, quatro Simpósios Satélites abordando temas
de grande atualidade ocorreram em paralelo:
IX. “Cromatografia Gasosa Multidimensional/
Comprehensive”, coordenado
por Elina B.
Caramão da UFRGS-RS; X. “OMICS/Bioanalítica,”
coordenado por Carlos Bloch Jr. da EMBRAPA,
Cenargem-DF; XI. “Avanços Recentes na Análise de
Fármacos em Fluidos Biológicos”, coordenado por
Guilherme Titato do IQSC-USP; e XII. “Aplicações
de Técnicas Cromatográficas e Afins em Análise
Clínica/Toxicológica”, coordenado por Maurício
Yonamine, FCF-USP.
Essas apresentações foram seguidas da
Sessão de Discussão dos Pôsteres do dia, a qual
encerrou as atividades técnicas do evento.

Sessão de Encerramento do SIMCRO 2010
A Sessão de Encerramento iniciou-se às
18:15 horas com a presença dos membros do Comitê
Científico Permanente na mesa diretora (F. Lanças,
M.E. Queiroz e E. Stashenko). Após as informações
a respeito do número de participantes do evento,
superior a 600, e agradecimentos aos patrocinadores
e órgãos de fomento pelo apoio ao SIMCRO 2010,

www.scientiachromatographica.com

o Prof. Lanças anunciou os premiados, como os três
melhores pôsteres apresentados no evento, escolhidos
por uma Comissão Científica indicada para tal
tarefa. Os prêmios foram gentilmente patrocinados e
entregues pela empresa SINC do Brasil. A seguir, foi
anunciado que o próximo SIMCRO será realizado em
conjunto com o COLACRO XIV no Brasil, durante o
segundo semestre de 2014, em local a ser divulgado

posteriormente nos websites www.colacro.org e
www.simcro.com.br .
O encerramento do evento ocorreu com um
coquetel de vinhos e queijos, o qual contou com um
número expressivo de participantes, em uma festa
de confraternização que coroou o sucesso do evento
científico e tecnológico realizado.

Figura 10 . Membros do Comitê Científico do SIMCRO 2010 durante o encerramento do evento e anúncio do COLACRO
XIV (Brasil,2014).
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