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VALIDATION OF AN ANALYTICAL METHOD THROUGH THE GC/FID TO 

ANALYSIS  OF LIMONENE IN ESSENTIAL OIL FROM CITRUS SP. 

ABSTRACT 

The Citrus sp. genus stands out in the international scenario since it is the 

source of essential oils. In these oils, the limonene appears as one of the most 

important components due to its numerous reported properties. The aim of this 

study was to validate an analytical method for the quantification of limonene 

through the GC/FID and after application in samples of this oil. The method 

showed linearity with R²= 0,9979, precision, accuracy, robustness and 

selectivity. Samples of the C. aurantium Lineu specie showed limonene content 

of 36,6% and 2,3%, while the ones C. reticulata Blanco species were of 88,2% 

and 43,4%. 

Key words: Analytical method; Citrus sp.; limonene 
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INTRODUÇÃO 

Os óleos essenciais obtidos das plantas, flores, frutas e sementes tem 

sido estudados durante décadas devido a sua importância nos mais diversos 

setores como na perfumaria, como agentes flavorizantes e suas aplicações 

quimiotaxonômicas.1 A principal característica da qualidade de frutas cítricas é 

definida pelo seu aroma derivado dos óleos essenciais presente nelas. Estes 

óleos essenciais são formados a partir de uma complexa combinação de vários 

componentes nos quais encontram-se hidrocarbonetos (terpenos), álcoois, 

cetonas, aldeídos e ésteres.2,3 O gênero Citrus sp. é sabidamente uma fonte de 

óleos essenciais a partir das suas flores, frutos e folhas e em grande parte das 

suas espécies, apresenta dentre seus inúmeros constituintes, o limoneno 

(figura 1) como componente terpênico majoritário na casca dos frutos.4,5,6,7,8,9 

Em torno  de 33% das lavouras de laranjas, limões, pomelos e tangerinas, são 

processadas industrialmente com intuito da  produção de suco e cerca de 

metade dos citrinos transformados incluindo cascas, membrana do segmento e 

sementes terminam o processo como resíduos, os quais a produção mundial 

estimada é de 15 milhões de toneladas por ano.10  

Figura 1 

 O Brasil destaca-se no cenário internacional pela extraordinária 

diversidade de sua flora, especialmente aquelas espécies que produzem óleos 

essenciais. Estes óleos essenciais encontram aplicação em diversos setores 

da atividade industrial, motivo pelo qual este item torna-se muito importante 

devido a valorização econômica do setor.11  
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Dentre as diversas propriedades do limoneno, destaca-se as suas 

propriedades antioxidantes,12 expectorante,13 redução da incidência de tumores 

pulmonares e mamários, sendo que neste último tecido foi capaz de reduzir o 

tumor em roedores.14 Também é relatada atividade ansiolítica15,16 e agonista 

dos receptores A2A de adenosina, sendo esses expressos no cérebro, células 

imunes, coração, pulmão e vasos sanguíneos.17 

Na química analítica, as investigações sobre matrizes de alimentos, 

fragrâncias e aromas, amostras ambientais, derivados petroquímicos e 

amostras biológicas são amplamente relatadas. Estas amostras são 

particularmente desafiadoras devido a sua complexidade de matriz.18 

A cromatografia em fase gasosa (CG) é uma ferramenta excelente para 

a separação de numerosos compostos voláteis e semi-voláteis.19  Esta, quando 

acoplada com detector por ionização de chama (DIC) ou espectrômetro de 

massas (EM) é muito utilizada para a análise química.20 O DIC tem sido 

amplamente utilizado em CG devido à vantagens frente a outros detectores, 

como sua ampla faixa de resposta linear, simplicidade, reprodutibilidade.21,22,23. 

Em virtude da aplicabilidade da cromatografia gasosa e das propriedades 

físico-químicas dos terpenos, a separação e identificação de monoterpenos e 

sesquiterpenos em óleos essenciais de plantas e outras fontes naturais e 

sintéticas é preferencialmente realizada através dessa técnica.24  

Devido a grande importância industrial e econômica dos óleos 

essenciais de Citrus sp, bem como, aplicações crescentes do seu principal 

constituinte, o limoneno, em inúmeras áreas, o presente trabalho objetiva a 

validação de um método analítico, utilizando CG/DIC para a quantificação de 
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limoneno em amostras de óleo essencial de Citrus sp. e confirmação por 

CG/EM. 

METODOLOGIA 

Reagentes e Materiais 

O R-(+)-limoneno (97%, Sigma-Aldrich) foi utilizado como padrão de 

referência para as análises e o n-nonano (99,5%, Merck) como padrão interno 

(PI). O metanol utilizado para diluição das amostras foi adquirido da Casa da 

Química, (São Paulo, BR) marca Nuclear® 

Para a gestão e organização dos dados obtidos, bem como as análises 

estatísticas destes dados, foi utilizado o software Microsoft Office Excel®. 

Condições Cromatográficas 

Para a realização dos experimentos foi utilizado o cromatógrafo a gás 

CG-2010 acoplado a detector de ionização de chama (DIC) (Shimadzu, Kyoto, 

Japão). A coluna utilizada foi DB5 Duraban, J & W Scientifics (30 m x 0,25 mm 

x 0,25 μm). O método cromatográfico utilizado foi adaptado de González-Mas e 

colaboradores 2011.2 A temperatura do forno foi programada em 40 oC, 

permanecendo por 2 min, com rampa de 10 oC/min até 100 oC e 40 oC/min até 

280 oC , mantendo por 1 min, totalizando um tempo de análise de 13,5 minutos. 

O injetor foi mantido à temperatura de 220 oC  operando no modo split 10:1 e o 

detector foi mantido à  280 oC. Utilizou-se nitrogênio ultrapuro como gás de 

arraste, com fluxo de 1,0  mL/min. A resposta do limoneno foi avaliada através 

da relação entre a sua área de pico e a área do pico do padrão interno. 

Preparo das Amostras 
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As curvas de calibração foram preparadas utilizando-se a solução 

padrão de limoneno 1,0 μL/mL, a partir da qual foram realizadas as diluições 

necessárias em metanol, e, a todas estas foi adicionado 30 μL de solução de PI 

1,0 μL/mL. 

Validação de método analítico 

A validação foi realizada segundo o protocolo preconizado pela RE 

899/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).25 Os 

parâmetros avaliados foram linearidade, limite de detecção, limite de 

quantificação, precisão, exatidão, seletividade, robustez e estabilidade. 

Linearidade 

A linearidade do método foi verificada a partir da construção de uma 

curva de calibração com padrão de limoneno, a qual contemplou 6 

concentrações  distintas (20 nL/mL; 25 nL/mL; 30 nL/mL; 40 nL/mL; 50 nL/mL; 

60 nL/mL). Esta foi realizada em triplicata, sendo cada uma em um dia 

diferente. A partir dos resultados obtidos, os dados foram submetidos à 

regressão linear e obteve-se a equação da reta. 

Limites de detecção e de quantificação 

Os limites de detecção e de quantificação foram estabelecidos através 

do ruído da linha de base. Foi considerada como limite de detecção a 

concentração que gerou pico com intensidade equivalente a 3 vezes o ruído da 

linha de base, enquanto que para o limite de quantificação foi considerada a 

concentração que apresentou pico equivalente à 10 vezes ruído da linha de 

base. 
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Precisão 

A precisão do método proposto foi mensurada através da repetibilidade 

(precisão intradia) e da precisão intermediária (precisão interdia). Para tanto, 

foram realizadas análises de padrão em concentrações baixa (20 nL/mL), 

média (40 nL/mL) e alta (60 nL/mL) em um mesmo dia para avaliar a 

repetibilidade e em três dias distintos para a avaliar precisão intermediária do 

método proposto. Os dados obtidos foram avaliados através do cálculo do 

coeficiente de variação (CV%), considerando-se válidos resultados para CV% 

inferior a 5%. 

Exatidão 

 A exatidão foi verificada a partir de 9 determinações contemplando o 

intervalo linear do procedimento, ou seja, 3 (três) concentrações, baixa (20 

nL/mL), média (40 nL/mL) e alta (60 nL/mL), em triplicata, em um mesmo dia 

(exatidão intradia) e em 3 dias distintos (exatidão interdia). Os resultados para 

este parâmetro foram expressos através do erro padrão relativos (EPR) em 

relação à concentração experimental e teórica correspondente, sendo 

aceitáveis valores com variações de ± 5% da concentração teórica. 

Seletividade  

A seletividade foi determinada pela comparação do cromatograma do 

padrão de limoneno em relação aos obtidos na análise das amostras pelo 

método proposto, comparando-se os tempos de retenção dos picos e avaliando 

a presença ou não de picos sobrepostos. 

Robustez 
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 A robustez do método desenvolvido foi avaliada variando-se os 

parâmetros temperatura do injetor de 220 °C para ± 5 °C, o fluxo de gás de 

arraste de 1,0 mL/min para  ± 0,1 mL/min e diferentes analistas, sendo 

somente aceitos valores de CV% inferiores a 5%. 

Estabilidade 

A estabilidade das amostras foi avaliada através de três amostras de 

concentrações baixa (20 nL/mL), média (40 nL/mL) e alta (60 nL/mL) da curva 

de calibração, analisados no momento do preparo e após o estudo de 

estabilidade. As amostras foram estudadas após serem submetidas a três 

ciclos de congelamento e descongelamento de 12 horas, após serem 

armazenadas durante 7 dias a -15 ºC  e após permanecerem por 6 horas a 

temperatura controlada (20 ºC). O resultado foi analisado através do desvio 

padrão da média das concentrações obtidas com relação ao valor teórico, não 

aceitando-se valores de CV% superiores a 5 %. 

Aplicação do método analítico  

 O método analítico foi aplicado em 4 amostras comerciais de óleo 

essencial de frutas cítricas, sendo duas delas da espécie C. aurantium Lineu 

(laranja amarga) e as outras duas C. reticulata Blanca (tangerina). As amostras 

analisadas foram diluídas em metanol baseando-se na percentagem nominal 

previamente estabelecidas através de análise pelo Índice de retenção relativo 

(índice de Kovats) dos picos obtidos para cada amostra, de forma que a área 

do pico do limoneno contemplasse a faixa de linearidade obtida no método 

desenvolvido e validado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A CG é amplamente utilizada na análise de óleos essenciais e o DIC tem 

mostrado uma excelente sensibilidade para hidrocarbonetos.26,27 A partir das 

análises realizadas através do método proposto, que combina essas duas 

ferramentas analíticas,  obteve-se o cromatograma de análise, o qual 

apresentou resolução adequada como apresentado na figura 2. A análise foi 

confirmada através de CG/EM. O espectro de massas e a proposta de 

fragmentação para os íons monitorados m/z 67, 68 e 136 são apresentados na 

figura 3.  

Figura 2 

Figura 3 

O n-nonano (C9H20) foi escolhido como padrão interno, pelo fato de ser 

um hidrocarboneto volátil,28 também, por não fazer parte da composição de 

óleo essencial de citros. Ainda assim, apresenta fórmula molecular semelhante 

a do limoneno (C10H16) e quando analisados na mesma concentração 

apresentaram comportamento cromatográfico semelhantes e tempos de 

retenção diferentes para o método desenvolvido. 

A linearidade foi obtida a partir das três curvas de calibração (figura 4) 

realizadas em três dias distintos com coeficiente de correlação linear superior a 

0,99, conforme preconizado nos critérios estabelecidos pela legislação.  A 

análise de variância (ANOVA), juntamente com a análise de resíduos (figura 5) 

aprovou os resultados das três curvas de calibração (p <0,05), demonstrando 

homocedasticidade, normalidade e independência entre as variáveis. 

Figura 4 
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Figura 5 

Os parâmetros de precisão e exatidão estão apresentados na tabela 1. 

Para a precisão, os valores de coeficiente de variação (CV%) referente às 

precisões intradia e interdia apresentaram-se inferiores a 5%. Enquanto os 

valores para exatidão intradia e interdia apresentaram valores de erro padrão 

relativo (EPR%) dentro da faixa aceita de ± 5% de variação em relação 

concentração teórica. Dessa forma, os resultados obtidos para esses 

parâmetros estão de acordo com o preconizado pela legislação, mostrando que 

o método proposto é preciso e exato. 

Tabela 1 

O limite de quantificação obtido através da relação sinal/ruído foi de 20 

nL/mL para o método proposto, sendo este o limite inferior de quantificação das 

curvas de calibração. O limite de detecção, estimado através da relação 

sinal/ruído, foi de 6 nL/mL.  

A importância de se ter métodos analíticos com baixos limites de 

quantificação e detecção para análise de limoneno em óleo essencial de citros, 

deve-se ao fato de que há uma variabilidade na composição desse óleo 

dependendo da parte da planta a qual o óleo foi extraído.29 Inúmeros estudos 

foram realizados visando identificar a composição química dos óleos essenciais 

da casca e folhas de Citrus sp. de diferentes espécies, demonstrando que o 

teor de limoneno é superior na casca de frutas cítricas, sendo o componente 

majoritário, enquanto nas folhas, seu conteúdo é extremamente reduzido, 

aproximadamente 2% ou ainda menor.5,30,31,32,33,34 Dessa forma, baixos limites 

permitem também a detecção e quantificação de limoneno, quando estiver 
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presente em pequenas proporções, bem como a extrapolação do método para 

métodos bioanalíticos. 

Para a robustez do método proposto verificou-se que pequenas 

variações na temperatura do injetor de 220 °C para ± 5 °C e diferentes 

analistas não influenciaram na resposta do analito, uma vez que obteve-se 

valores de CV% inferiores a 5% para estas análises quando comparadas com 

os resultados obtidos nas condições propostas para o método, evidenciando 

que o método é robusto nessas condições. Contudo, para a variação no fluxo 

do gás de arraste de 1 mL/min para ± 0,1 mL/min, os valores obtidos foram  

superiores ao preconizado, tanto para a 1,1 mL/min quanto para 0,9 mL/min, 

mostrando que o método proposto não permite variações no fluxo do gás de 

arraste. 

O limoneno pode ser degradado por reações de oxidação, resultando 

inicialmente na formação de hidroperóxidos e posteriormente de álcoois, 

epóxidos e cetonas.35 Dois importantes produtos de oxidação do limoneno 

incluem o óxido de limoneno (epóxido) e a carvona (cetona), cuja formação 

pode auxiliar na investigação nos estudos de estabilidade para o limoneno.36  

Quando avaliado o parâmetro estabilidade, o limoneno mostrou-se 

estável quando exposto a 20 °C durante 6 h, mimetizando o tempo de 

manipulação de amostras, assim como também apresentou estabilidade dentro 

do preconizado quando submetido a 3 ciclos de congelamento e 

descongelamento e quando permaneceu 7 dias a -15 °C. Para todas as 

condições os resultados tiveram CV% inferiores a 5%, quando comparados 

com análises realizadas logo após o preparo. 
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O óleo essencial de Citrus sp, é composto de uma complexa mistura de 

compostos voláteis como limoneno, linalol, acetato de linalina, mirceno, β-

pineno, α-terpineol, entre muitos outros que lhe conferem seu aroma.8,37,38,39,40 

Sendo assim, é importante verificar a possibilidade destes outros componentes 

estarem interferindo na análise do limoneno. Por essa razão, a especificidade 

do método proposto foi demonstrada a partir das análises realizadas com as 4 

amostras óleo.  

Os cromatogramas obtidos na análise das 4 amostras foram 

comparados com o cromatograma do padrão de limoneno. O tempo de 

retenção para todas as amostras foi idêntico ao do padrão de limoneno e não 

foi observada a presença de picos sobrepostos ao pico do limoneno, que 

poderiam interferir na resolução do seu pico e na quantificação, mesmo quando 

avaliado por CG/EM, fazendo varredura do espectro de massas. 

O método validado foi aplicado em 4 amostras comerciais de óleo 

essencial de espécies  de Citrus sp. Os resultados para a quantificação de 

limoneno estão apresentados na tabela 2. Para a espécie C. aurantium Lineu, a 

quantificação de limoneno foi de 363,14 μL/mL (amostra 1) e de 23,22 μL/mL 

(amostra 2), ou seja, 36,6% e 2,3% respectivamente. A diferença nas 

concentrações obtidas foi em virtude de que o óleo da amostra 1 foi extraído da 

casca de laranja por extrusão à frio, enquanto que o óleo  da amostra 2 foi 

extraído das folhas por hidrodestilação. Em um estudo realizado por Sarrou e 

colaboradores 2013 que avaliou a composição de óleos voláteis em diferentes 

partes de plantas dessa espécie, os resultados foram semelhantes com os 

obtidos neste trabalho, sendo o teor de limoneno de 12,04%, 94,67 e 0,77% 

para flores, casca e folhas, respectivamente.41 É possível considerar que as 
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diferenças nos métodos extrativos e de vias metabólicas determinem a 

expressão de diferentes componentes quando se compara partes distintas da 

planta a qual o óleo foi extraído, observando-se uma variabilidade na sua 

composição.42  

Os resultados obtidos para espécie C. reticulata Blanco na quantificação 

de limoneno no óleo essencial obtido da casca das frutas foram de 881,83 

μL/mL (amostra 3) e 434,23 μL/mL (amostra 4), ou seja, 88,2% e 43,4%, 

respectivamente. Em outros 4 estudos realizados para análise de limoneno em 

casca os resultados obtidos foram de 46,70%, 95,10%, 94,20% e 

92,60%.6,30,32,43 A diferença obtida entre estes resultados pode ser atribuída a 

variações sazonais, genotípicas e origem da planta, englobando fatores tais 

como, clima, estação e estágio de maturação.5,33,44 

Tabela 2 

CONCLUSÃO 

O método validado apresentou precisão, exatidão, linearidade, 

seletividade e mostrou-se robusto para variações na temperatura do injetor e 

diferentes analistas. A metodologia proposta mostrou-se hábil na detecção e 

quantificação de limoneno em amostras de óleo essencial de espécies de 

Citrus sp. através das 4 amostras analisadas. 
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FIGURAS 

Figura 1. Estrutura química do limoneno 

Figura 2. Cromatograma obtido a partir do método validado. O pico 1 

representa o PI e o pico 2 o limoneno 

Figura 3. Espectro de massas obtido na análise por CG/EM e proposta de 

fragmentação para o limoneno para os íons monitorados m/z 67, 68 e 136 

Figura 4. Curva de calibração para o limoneno, representando a média das 

três curvas de calibração realizadas em três dias distintos 

Figura 5. Gráfico de resíduos x concentração de limoneno 
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Tabela 1. Resultados dos ensaios de precisão e exatidão expressos em CV% e 

EPR, respectivamente 

 

 

Precisão (%) Exatidão (%) 

Intradia 
Dia 1      Dia 2       Dia 3 

Interdia 
Intradia 

Dia 1     Dia 2     Dia 3 
Interdia 

*CB 4,1 3,6 3,4 0,6 2,2 3,4 2,7 4,7 

**CM 3,2 4,8 3,9 2,9 1,2 0,1 2,2 0,3 

***CA 3,3 1,2 2,0 1,6 0,6 0,7 0,5 0,5 
 

* concentração baixa da curva de calibração; **concentração média da curva de calibração; 
***concentração alta da curva de calibração. 

 

Tabela 2. Resultado da aplicação do método validado expressando a 

quantidade de limoneno nas 4 amostras analisadas em μL/mL 

 

*Percentagem nominal calculada pela análise do Índice de retenção relativo 

 

 

Amostra 
Identificação 

da espécie 

Parte da 
planta 

utilizada 
para 

extração 

Método de 
extração 

Origem 
Comercial 

% nominal 
de 

limoneno* 

Quantificação 
de limoneno 

(%) 

1  
C. aurantium 

Lineu 
pericarpo 

extrusão à 
frio 

Laszlo Ltda 33,7% 
363,14 μL/mL 

36,6% 

2 
C. aurantium 

Lineu 

folhas 

(petitgrain) 

destilação 
à vapor 

Laszlo Ltda 2,6 % 
23,2  μL/mL 

2,3% 

3  
C. reticulata 

Blanco 
pericarpo 

extrusão à 
frio 

Ferquima Ltda 92,7% 
881,83  μL/mL 

88,2% 

4  
C. reticulata  

Blanco 
pericarpo 

extrusão à 
frio 

Laszlo Ltda 

(ex-
Greenleaves) 

39,5% 
434,23  μL/mL 

43,4% 
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO REVISTA QUÍMICA NOVA 

  

GERAL - Serão considerados para publicação na Revista Química Nova 

manuscritos que cubram as áreas tradicionais da Química bem como artigos 

sobre Ensino de Química, História da Química, Política Científica, etc. Os 

trabalhos devem se encaixar dentro de uma das modalidades abaixo: 

Artigos Originais (em português, inglês ou espanhol): refere-se a trabalhos 

inéditos de pesquisa. Devem seguir a forma usual de apresentação, contendo 

Introdução, Resultados e Discussão, Parte Experimental, etc, de acordo com 

as peculiaridades de cada trabalho. 

Artigos de Revisão (em português, inglês ou espanhol): destinados à 

apresentação do progresso em uma área específica de Química, contendo uma 

visão crítica, com o objetivo principal de beneficiar clientela formada por pós-

graduandos e não-especialistas da área. O Corpo Editorial de QN poderá, 

eventualmente, convidar pesquisadores qualificados para submeter artigo de 

revisão. É desejável que o autor tenha publicações na referida área. 

Artigos de Divulgação (em português, inglês ou espanhol): apresentação de 

algum aspecto ou área de Química, redigido de forma didática, com o objetivo 

de beneficiar clientela formada por estudantes de graduação, pós-graduação, 

não-especialistas na área, professores secundários de Química, etc. 

Artigos sobre Educação (em português ou espanhol): refere-se a trabalhos 

de pesquisas relacionadas ao ensino de Química e divulgação de experiências 

inovadoras no ensino de graduação e pós-graduação. 

Notas Técnicas (em português, inglês ou espanhol): destinados à 

comunicação de métodos, técnicas, aparelhagens ou acessórios desenvolvidos 

no laboratório de origem do autor do manuscrito. 
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Assuntos Gerais (em português, inglês ou espanhol): abordagem de assuntos 

de interesse geral dos químicos, tais como política científica, programas de 

graduação e pós-graduação, história da química, etc. 

  

PREPARAÇÃO DE MANUSCRITOS - Todos os trabalhos deverão ser 

enviados em 3 vias, digitados em espaço duplo, utilizando somente Microsoft 

Word.Deverão ter no máximo 40 páginas, incluindo figuras, tabelas, 

esquemas, etc. O disquete (3 1/2") deverá ser enviado após a aceitação do 

trabalho pela Editoria. 

A primeira página deverá conter o título do trabalho, nome e endereço dos 

autores (consultar o último número da revista). Havendo autores com diferentes 

endereços estes deverão se seguir imediatamente ao nome de cada autor. Os 

autores devem ser agrupados por endereço. 

A segunda página deverá conter o título e o resumo do trabalho em inglês 

(ABSTRACT), com no máximo 100 palavras, e a indicação de 3 palavras 

chaves (keywords), também em inglês. 

As figuras (gráficos, esquemas, etc.) deverão ter qualidade gráfica adequada 

(usar somente fundo branco). As figuras devem ser enviadas em arquivo 

eletrônico separado do texto (a imagem aplicada no processador de texto não 

significa que o original está copiado) e escaneadas em alta resolução (800 

dpi/bitmap para traços) com extensão tif e/ou bmp. As fotos ou desenhos com 

cor (300 dpi/grayscale) com extensão tif, para não termos problemas ao aplicá-

las no padrão da Revista. Outras extensões possíveis: cdr; doc; eps; jpeg. No 

caso de não ser possível a entrega do arquivo eletrônico das figuras, os 

originais devem ser enviados em papel vegetal ou impressora a laser para 

serem fotografados diretamente; as fotografias deverão ser em preto e branco. 

No caso particular de esquemas contendo estruturas químicas, estas deverão 

ter sempre a mesma dimensão, para que possam ser reduzidas 

uniformemente. Considerar que as figuras deverão Ter largura de uma coluna 
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(8,5 cm) ou de 2 colunas (17,5 cm). As legendas das figuras devem ser 

colocadas em folha a parte, separadas das figuras. 

As referências serão numeradas consecutivamente no texto, na forma de 

expoentes; a lista de referências será colocada no final do texto. 

Referências 

Revistas: 

Será utilizada a abreviatura da revista como definida no Chemical Abstracts 

Service Source Index (ver http://www.cas.org/sent.html). Caso a abreviatura 

autorizada de uma determinada revista não puder ser localizada e não for óbvio 

como o título deve ser abreviado, deve-se citar o título completo. 

1. Varma, R. S.; Singh, A. P.; J. Indian Chem. Soc. 1990, 67, 518. 

No caso especial da revista citada não ser de fácil acesso, é recomendado citar 

o seu número de Chemical Abstract, como segue: 

2. Provstyanoi, M. V.; Logachev, E. V.; Kochergin, P. M.; Beilis, Y. I.; Izv. 

Vyssh. Uchebn. Zadev.; Khim. Khim. Tekhnol. 1976, 19, 708. (CA 85:78051s). 

É recomendado o uso de referências compostas na medida do possível, em 

lugar de uma lista de referências individuais. O estilo das referências 

compostas é o seguinte: 

3. Varela, H.; Torresi, R. M.; J. Electrochem. Soc. 2000, 147, 665; Lemos, T. L. 

G.; Andrade, C. H. S.; Guimarães, A. M.; Wolter-Filho, W.; Braz-Filho, R.; J. 

Braz. Chem. Soc. 1996, 7, 123; Ângelo, A. C. D.; de Souza, A.; Morgon, N. H.; 

Sambrano, J. R.; Quim. Nova 2001, 24, 473. 

Patentes: 

Devem ser identificadas da seguinte forma (na medida do possível o número 

do Chemical Abstracts deve ser informado entre parênteses). 

http://www.cas.org/sent.html
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4. Hashiba, I.; Ando, Y.; Kawakami, I.; Sakota, R.; Nagano, K.; Mori, T.; Jpn. 

Kokai Tokkyo Koho 79 73,771 1979. (CA 91:P193174v) 

5. Kadin, S.B.; US pat. 4,730,004 1988. (CA 110:P23729y) 

6. Eberlin, M. N.; Mendes, M. A.; Sparrapan, R.; Kotiaho, T. Br PI 9.604.468-

3, 1999. 

Livros: 

7. Regitz, M. Em Multiple Bonds and Low Coordination in Phosphorus 

Chemistry; Regitz, M.; Scherer, O. J., eds.; Georg Thieme Verlag: Stuttgart, 

1990, cap. 2. 

8. Cotton, F.A.: Wilkinson, G.; Advanced Inorganic Chemistry, 5th ed., Wiley: 

New York, 1988. 

Programas de computação (Softwares): 

9. Sheldrick, G. M.; SHELXL-93; Program for Crystal Structure Refinement; 

Universidade de Göttingen, Alemanha, 1993. 

Teses: 

10. Velandia, J. R.; Tese de Doutorado, Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, Brasil, 1997. 

Material apresentado em Congressos: 

11. Ferreira, A. B; Brito, S. L.; Resumos da 20a Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira de Química, Poços de Caldas, Brasil, 1998. 

Páginas Internet: 

http://www.sbq.org.br/jbcs, acessada em Junho 2001. 

Material não publicado: 
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Para material aceito para publicação: Magalhães, U. H.; J. Braz. Chem. 

Soc., no prelo. Para material submetido mas ainda não aceito: Magalhães, U. 

H.; J. Braz. Chem. Soc., submetido. Para trabalho não publicado ou 

comunicação pessoal: Magalhães, U. H.; trabalho não publicado ou Magalhães, 

U. H., comunicação pessoal. Os resultados não publicados só poderão ser 

citados com a permissão explícita das pessoas envolvidas na sua obtenção. 

Quando o trabalho for redigido em idioma inglês, os autores são solicitados a 

se remeterem às normas do Journal of the Brazilian Chemical Society. 

 Os autores devem procurar seguir, naquilo que for possível, as normas 

recomendadas pela IUPAC, inclusive o Sistema Internacional de Unidades. 

Sobre a nomenclatura de compostos (orgânicos e inorgânicos) já há traduções 

para a língua portuguesa publicadas em Q.N. Quanto aos Símbolos e 

Terminologias, onde não há tradução, espera-se que adaptação seja feita pelos 

autores, criando então, paulatinamente, um conjunto de normas em português. 

SUBMISSÃO DOS ARTIGOS – Os manuscritos devem ser enviados para 

Química Nova 

Sociedade Brasileira de Química, Caixa Postal 26037 

05513-970 São Paulo – SP 

Devem ser acompanhados de carta indicando: a) modalidade do artigo; b) 

nomes e endereços de três ou quatro possíveis assessores e c) o e-mail do 

autor para correspondência. 

MANUSCRITOS REVISADOS – Manuscritos enviados aos autores para 

revisão devem retornar à Editoria dentro de prazo máximo de três meses ou 

serão considerados retirados. 

A Editoria de QN se reserva o direito de efetuar, quando necessário, pequenas 

alterações nos manuscritos, de modo a adequá-los às normas da revista ou 

tornar seu estilo mais claro, respeitando, naturalmente, o conteúdo do trabalho. 

Qualquer que seja a natureza do manuscrito submetido, ele deve ser original 
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ao nível de metodologia, informação, interpretação ou crítica. A qualificação do 

trabalho será atestada por, no mínimo, dois consultores, indicados pela 

Editoria. 

 


