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RESUMO - Devido a complexidade das análises de amostras geradas através do software X-

Calibur
TM

  via Cromatografia Gasosa/Espectrometria de Massas, tais como as reações de 

degradação de herbicidas triazinicos (GUPTA, 2012), se faz necessário o uso de softwares, 

como o MetAlign (LOMMEN, 2012), que permitem a otimização do pré-processamento e 

também a exportação dos dados, viabilizando o tratamento estatístico e a análise 

multivariável. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo a otimização dos dados 

obtidos nas reações de oxidação de herbicidas triazínicos (atrazina e simazina) catalisadas por 

metaloporfirinas de rutênio e de ferro de segunda geração, utilizando o peróxido de 

hidrogênio como oxidante, utilizando a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massas (GC-MS). Estes dados serão otimizados, aplicando-se o software MetAlign, 

efetuando-se a exportação dos dados obtidos no software X-CaliburTM  e posterior 

tratamento estatístico, facilitando a obtenção dos dados processados com maior rapidez e 

inclusive com o software X-CaliburTM  sendo visualizado como um sistema multiusuário, 

garantindo maior segurança dos dados obtidos pelos usuários com o sistema cromatográfico 

existente na FT-UNICAMP. Os resultados preliminares, aplicando-se o reprocessamento 

com o software MetAlign para os dados cromatográficos obtidos com o software                  

X-Calibur
TM

, evidenciaram uma melhor relação sinal/ruído para os picos cromatográficos dos 

analitos (herbicidas triazínicos), entretanto, este trabalho está em andamento, buscando-se 

ampliar os resultados otimizados também para os subprodutos de degradação,  
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