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Introdução 

O uso da cromatografia com fluido supercrítico 
(CFS) para caracterização de fases estacionárias 
(FE) é uma ferramenta muito interessante e pode 
ser aplicada à fases de diferentes polaridades, 
sendo o modelo dos parâmetros de solvatação 
(MPS) e cromatografia com fluido supercrítico (CFS) 
o mais utilizado [1,2]. Nesse modelo, a retenção de 
um grupo específico de solutos pode ser descrita 
pela equação: 

log k = c + eE + sS + aA + bB + vV   
Nessa equação, E é o excesso de refração molar e 
relacionado às contribuições dos modelos de 
polarizabilidade de elétrons n e π, S é a 
polarizabilidade/dipolarizabilidade, A e B são a 
acidez ou basicidade, respectivamente, 
relacionadas à capacidade de realizar ligações de 
hidrogênio, V é o volume característico de 
McGowan em cm3 mol-1/100 e e, s, a, b e v são as 
constantes do sistema obtidas por uma regressão 
multilinear dos fatores de retenção dos solutos [3]. 
Diferentes FE obtidas pelo processo de imobilização 
térmica de polissiloxanos (C1, C8, C18, fenil) sobre 
sílica e sílicas metalizadas (19 colunas) foram 
caracterizadas utilizando o MPS e CFS utilizando 
um grupo de 85 solutos de compostos aromáticos 
com diferentes grupos funcionais. 
  

Resultados e Discussão 

A Figura 1 mostra o diagrama do “tipo aranha” para 
as FE caracterizadas, onde é possível observar: 
uma região (flecha vermelha) com FE que 
apresentam os maiores valores do coeficiente e, 
sendo consideradas fases mais apolares e mais 
retentivas e outra região na direção quase oposta 
onde se encontram as FE mais polares e que 
apresentam maiores valores dos coeficientes a e b 
(flecha verde), que conseqüentemente são fases 
que apresentam menor simetria de pico na 
separação de compostos básicos, além de uma 
região (flecha azul) onde estão localizadas as FE 

capeadas onde ocorrem os menores valores de b e 
conseqüentemente são fases que apresentam maior 
simetria de pico na separação de compostos 
básicos. 
 

 
Figura 1. Diagrama “tipo aranha” para as FE 
estudadas. 

Conclusões 

O MPS pode ser utilizado para FE obtidas a partir 
de polissiloxanos com diferentes características de 
polaridade e o diagrama “tipo aranha” pode ser 
aplicado para selecionar FE com diferentes 
propriedades e seletividades, facilitando a escolha 
de uma determinada coluna cromatográfica de 
acordo com o tipo de aplicação a ser desenvolvida 
em CFS. 
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