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Because USP text and publications may have legal implications in the U.S. and elsewhere, their language must stand on 
its own. USP shall not provide an official ex post facto interpretation to one party, thereby placing other parties without 
that interpretation at a possible disadvantage. The requirements shall be uniformly and equally available to all parties.

In addition, USP shall not provide an official opinion on whether a particular article does or does not comply with 
compendial requirements, except as part of an established USP verification or other conformity assessment program that 
is conducted separately from and independent of USPs standards-setting activities.

Certain commercial equipment, instruments or materials may be identified in this presentation to specify adequately the 
experimental procedure. Such identification does not imply approval, endorsement or certification by USP of a particular 
brand or product, nor does it imply that the equipment, instrument or material is necessarily the best available for the 
purpose or that any other brand or product was judged to be unsatisfactory or inadequate. Images of commercial 
equipment, instruments, or materials in this presentation are copyrighted by their respective owners and are not owned by 
USP.

This course material is USP Property. Duplication or distribution without USP’s written permission is prohibited.
USP has tried to ensure the proper use and attribution of outside material included in these slides. If, inadvertently, an 
error or omission has occurred, please bring it to our attention. We will in good faith correct any error or omission that is
brought to our attention. You may email us at: legal@usp.org.

Disclaimer

Aviso Legal

Como os textos e publicações da USP podem ter implicações legais nos EUA e em outros lugares, seu idioma deve ser independente. A 
USP não fornecerá uma interpretação oficial ex post facto a uma das partes, colocando assim outras partes sem essa interpretação em 
possível desvantagem. Os requisitos devem estar uniformemente e igualmente disponíveis para todas as partes.

Além disso, a USP não deve fornecer uma opinião oficial sobre se um determinado artigo cumpre ou não os requisitos do compêndio,
exceto como parte de uma verificação da USP estabelecida ou outro programa de avaliação de conformidade conduzido separadamente e 
independente das atividades de definição de padrões da USP.

Certos equipamentos, instrumentos ou materiais comerciais podem ser identificados nesta apresentação para especificar adequadamente 
o procedimento experimental. Tal identificação não implica aprovação, endosso ou certificação pela USP de uma determinada marca ou 
produto, nem implica que o equipamento, instrumento ou material seja necessariamente o melhor disponível para a finalidade ou que 
qualquer outra marca ou produto foi julgado insatisfatório ou inadequado. As imagens de equipamentos, instrumentos ou materiais 
comerciais contidas nesta apresentação são protegidas por direitos autorais de seus respectivos proprietários e não são propriedade da 
USP.

Este material do curso é propriedade da USP. É proibida a duplicação ou distribuição sem a permissão por escrito da USP. A USP tentou 
garantir o uso adequado e a atribuição de material externo incluído nesses slides. Se, inadvertidamente, ocorrer um erro ou omissão, por 
favor informe-nos. Corrigiremos de boa fé qualquer erro ou omissão que nos seja comunicado. Você pode nos enviar um e-mail para:
legal@usp.org
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Cromatografia Líquida: Fundamentos, 
Aplicações e Troubleshooting
AGENDA - Dia 1 
SEÇÃO 1 (Rafael Maranho - U.S.Pharmacopeia)

8:00 am  
8:50 am

Fundamentos da Cromatografia Líquida 

SEÇÃO 2 (Amanda Guiraldelli - U.S.Pharmacopeia)

8:50 am
10:10 am

Colunas cromatográficas - Parte I

10:10 am
10:20 am

Pausa

10:20 am
11:10 am

Colunas cromatográficas - Parte II

SEÇÃO 3 (Rafael Maranho - U.S.Pharmacopeia)

11:10 am
12:00 pm

Fases Móveis
Preparo de Amostras 
Técnicas em HPLC 
USP-NF <621> Chromatography: termos e práticas compendiais

SEÇÃO 4 Perguntas & Respostas 12:00 -12:20pm
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Cromatografia Líquida: Fundamentos, 
Aplicações e Troubleshooting
AGENDA - Dia 2
SEÇÃO 1 (Cláudio Bortalieiro - Agilent)

8:00 am  
9:00 am

1. Sistemas de Cromatografia Líquida 

9:00 am
9:15 am

Seção 1: Perguntas & Respostas

SEÇÃO 2 (Marina Ansolin - Waters)

9:15 am
10:30 am

2. Transferência de métodos de HPLC para UHPLC 
3. HPLC Troubleshooting 
3.1. Problemas relacionados aos picos cromatográficos

10:30 am
10:40 am

Pausa

10:40 am
12:10 pm

3.2. Problemas com reprodutibilidade
3.3. Pureza de pico cromatográfico (DAD)
3.4. Tipos de Detector Qual devo escolher??
3.5. Cuidados com os sistemas

12:10 pm
12:30 pm

Seção 1: Perguntas & Respostas



Cromatografia Líquida: Fundamentos, 
Aplicações e Troubleshooting

Seção 1 – Fundamentos da Cromatografia Líquida

Rafael Maranho
10 de Maio de 2021
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Agenda

Fundamentos da Cromatografia Líquida

� Breve história da Cromatografia

� Modalidades da Cromatografia Líquida

� Teoria da separação

� Fatores críticos envolvidos na separação
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Breve história da Cromatografia
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Breve história da Cromatografia

Gaius Plinius Secundus

� Naturalis Historia (77)

"[...] Adulterant marmore trito maxime Rhodiam
aeruginem, alii punice, ant gummi. Precipue autem fallit
atramento sutorio adulterata. [...]”
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♦ 23
† 79

Método para verificar a 
autenticidade do verdigris, 
usado como fungicida e 
pigmento verde. 

A adição de pó de mármore 
verde (fraude para aumentar o 
seu rendimento) era 
evidenciada pela presença de 
uma mancha negra em folhas 
de papiro embebidas com um 
extrato vegetal.
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Breve história da Cromatografia

Friedlieb Ferdinand Runge

� 1819 | Demonstrou os efeitos do 
extrato de belladonna e identificou a 
cafeína

� 1850 | Descreveu os desenhos feitos
por misturas de sais e tintas quando
colocadas no centro de papéis de filtro
e tecidos pela aplicação de solvente.
– Runge, F. F., Fadxnchemie, 111, 1850
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♦ 1794
† 1867
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Breve história da Cromatografia

Mikhail Semenovich Tswett

� 1903 | “A new category of adsorption 
phenomena and their application to 
biochemical analysis”

– TSWET, M. Proc. Warsaw Soc. Nat. Sci., Biol. Sec., 
14, No. 6, (1903)

� 1906 | “Physicochemical studies on the 
chlorophyll. Adsorptions”

– M.Tswett, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 1906, 24, 316.

� Primeira menção da palavra 
‘Cromatografia’

10
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♦ 1872
† 1919
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Breve história da Cromatografia

Richard Kuhn

� 1931 | “Zur Kenntnis der Xanthophylle.”
– Kuhn, R., Winterstein, A. & Lederer, E. Hoppe-

Seyler´s Zeitschrift für physiologische Chemie, 
197(1-4), pp. 141-160. 

� Separação de carotenoides e xantofilas de gema 
de ovo por cromatografia líquido-sólido em 
coluna. Diversos trabalhos nesta técnica de 
separação aplicados a vitaminas e carotenoides.
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Nobel Prize

Chemistry

1938

♦ 1900
† 1967
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Breve história da Cromatografia

Archer Martin 
Richard Synge

� 1941 | “A new form of chromatogram employing two 
liquid phases”

– Martin, A.J.; Synge, R.L. Biochem J. 1941;35(12):1358-68.

� Descreveram a cromatografia por partição 
(cromatografia líquido-líquido) utilizando sílica, água, 
clorofórmio e álcool butílico, com coleta de frações.

� Aplicaram à cromatografia o conceito de altura 
equivalente a um prato (pratos teóricos, HETP).

� Realizaram a separação de 5 aminoácidos da lã 
Merino 64.
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Nobel Prize

Chemistry

1952

♦ 1910
† 2002

♦ 1914
† 1994
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Breve história da Cromatografia

Archer Martin           G. A. Howard 

� 1949 | “The Separation of the C12-C18 
Fatty Acids by Reversed-phase Partition 
Chromatography”

– HOWARD, G.A.; MARTIN, A.J. Biochem J. 1950;46(5):532-8.

� Descreveram a cromatografia de fase reversa: a 
fase estacionária é menos polar que a fase móvel.

� Aplicaram a técnica para a separação de ácidos 
graxos de cadeia longa.
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Breve história da Cromatografia

William Stein           
Stanford Moore

� 1948 | “Chromatography of Amino Acids on Starch 
Columns. Separation of Phenylalanine, Leucine, 
Isoleucine, Methionine, Tyrosine, and Valine”

– Moore, S.; Stein, W. J. Biol. Chem 176 (1948): 337-367.

� 1948 | “Photometric Ninhydrin Method for Use in 
the Chromatography of Amino Acids”

– Moore, S.; Stein, W. J. Biol. Chem 176 (1948): 367-388.
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Nobel Prize

Chemistry

1972

♦ 1911
† 1980

♦ 1913
† 1982
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Breve história da Cromatografia

Csaba Horváth
� 1965 | Desenvolveu um novo sistema 

cromatográfico com uma bomba de alta pressão, 
um novo tipo de injetor, uma coluna de 1 mm de 
diâmetro e um detector por UV com uma célula de 
pequeno volume – nascia o HPLC. 

� 1969 | Projetou novos tipos de colunas 
cromatográficas e transformou o mundo da 
cromatografia líquida em alta pressão. Publicou 
trabalhos com a coluna cromatográfica em 
temperaturas mais altas – inédito.

– Horvath, C., Lipsky, S. R. (1969). Column design in high 
pressure liquid chromatography. Journal of Chromatographic
Science, 7(2), 109-116. doi:10.1093/chromsci/7.2.109
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♦ 1930
† 2018

16

© 2021USP

16

© 2021USP

Breve história da Cromatografia

Lloyd Snyder 

� 1970 | Sistematizou os solventes utilizados em 
cromatografia líquida de acordo com sua força eluotrópica, 
em uma escala conhecida como “Triângulo de Solventes”.

� 1974 | O livro “Introduction to Modern Liquid
Chromatography” com Jack Kirkland é um best seller.
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♦ 1931
† 2018

Publicou centenas de trabalhos em cromatografia 
líquida em fases normal e reversa, eluição por 
gradiente e estudos de mecanismos de seletividade.

É um dos cromatografistas
mais citados e recebeu 
muitos dos mais 
prestigiados prêmios 
relacionados às Ciências 
da Separação.



Modalidadades da 
Cromatografia Líquida
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Modalidades da Cromatografia Líquida

I. Planar

II. Em coluna

PRESSÃO utilizada

I. Sob pressão atmosférica / moderada

II. Sob alta pressão

ESCALA de trabalho

I. Preparativa

II. Analítica

III. Microdiâmetro

IV. Nanodiâmetro

TIPO DE FASE 
ESTACIONÁRIA

I. Sólido

II. Líquido

III. De fase ligada

5 MECANISMO de separação

I. Mecânicos: Exclusão

II. Físicos: Adsorção / Absorção (Partição)

III. Químicos: Quiralidade / Troca iônica / 
Bioafinidade

6 POLARIDADE das 
fases estacionárias

I. Com fase normal

II. Com fase reversa

1 TÉCNICA empregada
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Modalidades da Cromatografia Líquida

I. Planar

1 TÉCNICA empregada

Cromatografia 
em papel

Cromatografia 
em camada 

delgada

Cromatografia em 
camada delgada 
de alta eficiência

Cromatografia 
em coluna 
clássica

Cromatografia 
líquida de alta 

eficiênciaCromatografia 
em coluna flash

Cromatografia 
em coluna à 

vácuo

II. Em coluna

20
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Modalidades da Cromatografia Líquida

2 PRESSÃO utilizada

I. Sob pressão atmosférica / moderada

Utiliza colunas de vidro sob pressão atmosférica, 
com fluxo de fase móvel através da força da 

gravidade, ou sob vácuo ou pressões moderadas

Utiliza colunas cromatográficas de alta 
resistência e pressões de fase móvel elevadas 

através do uso de bombas de alta pressão

II. Sob alta pressão
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Modalidades da Cromatografia Líquida

3 ESCALA de trabalho

I. Preparativa

 FE = 0,5 a 2 mm de espessura
 mg a g de amostra
 Aplicação em bandas
 Detecção UV
 Isolamento por raspagem e extração

 FE = 0,1 a 0,2 mm de espessura
 µg a mg de amostra
 Aplicação spot ou bandas
 Detecção UV-Vis, luz branca
 Com ou sem derivatização

II. Analítica III. Microdiâmetro IV. Nanodiâmetro

 Colunas = 6 a 50 mm de diâmetro  Utiliza colunas de 2 a 6 mm 
de diâmetro

 Utiliza colunas de 1 a 2 mm 
de diâmetro

 Utiliza colunas de 75 a 1000 
µm de diâmetro
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Modalidades da Cromatografia Líquida

4 TIPO DE FASE 
ESTACIONÁRIA

I. Sólido II. Líquido III. De fase ligada

Cromatografia líquida com fase ligada

Fase estacionária em forma de suporte 
com grupos alquila ou alquila substituídos 
quimicamente ligados e imobilizados sobre 
ele. Estes grupos quimicamente ligados ao 

suporte são a fase ativa na separação

Cromatografia líquido-líquido

Fase estacionária em forma de 
suporte com um líquido que 

apenas as recobre. O líquido é a 
fase ativa na separação

Soluto

Fase móvel

Fase estacionária

Suporte

Cromatografia líquido-sólido

Fase estacionária em forma 
de suporte, sendo o sólido a 

fase ativa na separação

Suporte

Soluto

Fase 
móvel

Suporte

Fase ligada

Fase ligada
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Modalidades da Cromatografia Líquida

5 MECANISMO de separação

I. Mecânicos
• Exclusão

II. Físicos 
• Adsorção

• Absorção (Partição)

III. Químicos
• Quiralidade

• Troca iônica

• Bioafinidade

Fase estacionária de matriz inerte, com partículas de 
forma, tamanho e porosidade uniformes. A separação 

ocorre por um processo puramente mecânico 

A separação envolve reconhecimento de quiralidade, 
interações entre grupos funcionais ionizáveis e 

especificidade biológica

A separação ocorre por processos baseados em 
atrações dipolares (forças de Van der Waals), 

interações coulômbicas e por pontes de hidrogênio 
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Modalidades da Cromatografia Líquida

6 POLARIDADE das 
fases estacionárias

I. Com fase normal II. Com fase reversa

A fase estacionária é mais 
polar que a fase móvel

A fase estacionária é mais 
apolar que a fase móvel
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Teoria da Cromatografia Líquida
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Teoria da Cromatografia Líquida

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Solvent resevoirs

Degasser

Gradient valve

Mixing vessel

High-pressure pump

Switching valve

Sample injection loop

Guard column

Analytical column

Detector

Data acquisition

12 Waste

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência

 Em coluna

 Sob alta pressão

 Escala analítica e microdiâmetro

 Diversos tipos de fases estacionárias

 Diversos mecanismos de semparação

 Diversas polaridades da fase estacionária
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Teoria da Cromatografia Líquida
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Teoria da Cromatografia Líquida

Volume que abrange o 
conjunto de moléculas 

de um composto

Banda

Pico

Largura da banda

Tempo de retenção

Largura do volume 
de moléculas de 

um composto

Registro da eluição do 
conjunto de moléculas 

de um composto

Tamanho do pico

Tempo em que elui a maior 
parte do conjunto de 

moléculas de um composto

Medida proporcional à 
quantidade do composto 
eluido, em altura ou área

Tempo morto

Tempo de eluição 
de um composto 

não-retido
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Teoria da Cromatografia Líquida

Tempo morto | Formas de determinar o t0

�� � 5 � 10�	

�

�



Primeiro distúrbio na linha 
de base, relativo à mudança 

no índice de refração da 
fase móvel pela diferença 
de composição do diluente

Algum composto 
não retido da 

amostra

Injeção de um 
composto conhecido 

que não tenha 
retenção

L = comprimento da coluna

dC = diâmetro da coluna (mm)

F = vazão da fase móvel (mL/min)

Pelo solvente Pela eluição de compostos não-retidos Estimar pela equação
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Teoria da Cromatografia Líquida

Exemplos de compostos para determinar t0

TiouréiaUracil Nitrato de sódio

Hexano

1,3,5-Tri-tert-butil benzeno

Injeção de um 
composto conhecido 

que não tenha 
retenção

Fase reversa

Fase normal
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Teoria da Cromatografia Líquida

Dois comportamentos são responsáveis pelo processo de separação:

Migração 
diferencial

Espalhamento 
molecular

Sendo:

k = fator de retenção do pico menos retido
i, j = picos adjacentes na ordem de eluição

�� �
�

�
�

�

� � �
�

� � �

�

� �
��

��

A Resolução entre 2 picos é expressa por:
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Teoria da Cromatografia Líquida

Largura do pico (W) e número de pratos (N)

� � �. ��
��

��/�

�

A habilidade da coluna em promover 
picos finos e uma boa separação é 

descrito como a “Eficiência da 
Coluna”, definida pelo número de 

pratos N.

N depende das condições de 
separação (tamanho e uniformidade 
das partículas da fase estacionária, 

temperatura e comprimento da 
coluna, a vazão e viscosidade da 

fase móvel, entre outras).

Sendo:

tR = tempo de retenção do composto (min)
Wh/2 = largura do pico à meia altura
W = largura do pico (projeção à linha de base)

� � � 
��

�

�

ou
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Teoria da Cromatografia Líquida

Fator de Simetria (AS)

!" �
#�.�$

2&

Em condições ideais, devemos ter um pico na forma de 
uma distribuição gaussiana simétrica. A presença de 
assimetria pode prejudicar a separação.

Fatores de Simetria (As) de até 1,2 tem efeito mínimo 
sobre a separação, a não ser quando se trata de um pico 
menor eluindo após o pico principal. As > 2,0 são 
absolutamente críticos. 

As < 1,0 são menos frequentes, representando uma frente 
de pico dispersa. Porém, da mesma forma possuem efeito 
negativo na separação.

Picos assimétricos  
podem comprometer 

a separação e a 
quantificação!
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Teoria da Cromatografia Líquida

Resolução entre picos (RS)

A forma mais eficiente de aumentar a resolução é 
aumentar o valor de α, que é a razão entre os fatores de 
retenção (k) dos compostos adjacentes.

Para a verificação do sistema, deve-se ter em mente o 
controle da resolução do par crítico da separação.

�� � �. �'
��� � ���

(��,�/� � ��,�/�*

�� � �
��� � ���

(�� � ��*

Sendo:

tRi = tempo de retenção do composto i (min)
Wi,h/2 = largura do pico i à meia altura
Wi = largura do pico (projeção à linha de base)
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Teoria da Cromatografia Líquida

Largura do pico e número de pratos

Em geral, fatores extra coluna tem pouca contribuição para o 
alargamento do pico. Os fatores que geralmente contribuem para 
o alargamento da banda nas colunas tradicionais são:

Difusão longitudinal: resultante do movimento constante das 
moléculas do composto na fase móvel, das regiões em que está 
mais concentrado para as regiões onde está menos concentrado.

Dispersão de eddy: é o efeito da existência de múltiplos 
caminhos entre as partículas da fase estacionária, em que a 
maior parte das moléculas percorre um caminho médio, enquanto 
outras percorrem um caminho mais curto ou mais longos, 
resultando em uma curva gaussiana.

Transferência de massa: quando o movimento das 
moléculas do composto dentro da fase móvel e dentro da fase 
estacionária não são rápidos o suficiente para manter seu 
equilíbrio.

Difusão 
longitudinal

Dispersão 
de eddy

Resistência às 
transferências de massa
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Teoria da Cromatografia Líquida

Altura de um prato (H) e Equação de Van Deemter (1956)

Algumas ações que minimizam o espalhamento da banda:

Dispersão de eddy: Minimizado utilizando-se colunas de menor 
comprimento, menor tamanho de partícula, enchimentos eficientes e 
maior uniformidade entre as partículas.

Difusão longitudinal: minimizado pelo uso de velocidades maiores 
de fase móvel.

Transferência de massa: minimizado utilizando-se menor diâmetro 
de partícula, menor viscosidade da fase móvel e maior temperatura 
da coluna.

Difusão 
longitudinal

Dispersão 
de eddy

Transferências de 
massa na fase 
móvel e fase 
estacionária

H = A + B/µ + Cµ

H = altura equivalente a 1 prato teórico
µ = velocidade linear da fase móvel

Aspectos críticos para pesquisa:

• O desenvolvimento desta equação foi realizado sem levar em conta a porosidade das partículas, comprometendo a 
descrição apropriada de todos os coeficientes de difusão com as fases utilizadas atualmente;

• A equação não leva em conta a dependência entre a dispersão de eddy e a transferência de massa na fase móvel, 
que devem ser tratadas como um fator conjunto no alargamento de banda;

• Abordagens avançadas para gráficos de cinética em LC: Equação de Knox, Poppe plot, Desmet e colaboradores. 
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Teoria da Cromatografia Líquida

Altura reduzida de um prato (h) e Equação de Knox (1973)

Neste caso, para o cálculo de ѵ (velocidade linear reduzida), a 
equação considera a velocidade intersticial da fase móvel (ao 
contrário da velocidade média µ), a porosidade total da coluna 
(calculada considerando a porosidade intra-partícula e inter-
partículas) e o coeficiente de difusão do soluto.

O coeficiente de difusão do soluto Dm é determinado pela equação 
de Wilke-Chang:

h = Aѵ0,33+ B/ѵ + Cѵ

ѵ = (ue x dp)/Dm

ue = (ET/Ee)/u

ET = Ei + Ee

A = 1
B = 2
C = 0,05
h = altura reduzida de 1 prato
ѵ = velocidade linear reduzida
u = velocidade linear da fase móvel
ET = porosidade total da coluna
Ei = porosidade intra-partícula
Ee = porosidade inter-partícula

MB = peso molecular do solvente
ΨB = fator de associação único para cada solvente
T = temperatura (K)
η = viscosidade da fase móvel
VA = volume molecular do composto
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Taxa de migração de um composto

� A velocidade ou taxa de migração de um determinado composto é determinado pela 
fração R de seu conjunto de moléculas que está presente na fase móvel em um 
determinado tempo, em função de seu equilíbrio na fase móvel e na fase estacionária.

� A taxa de migração de um composto X (uX) é R vezes a taxa de migração das 
moléculas de solvente (u): 

uX = R x u

Estrutura 
molecular do 

composto

Composição 
da fase móvel

Composição 
da fase 

estacionária

Temperatura

Fatores que influenciam o 
processo de migração 
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Interações Intermoleculares

Forças de Dispersão

Dipolos momentâneos que favorecem a atração 
eletrostática. A força desta atração aumenta com a 
polarizabilidade da molécula e com seu tamanho.

Ocorre especialmente em moléculas menos polares, 
contribuindo para as interações hidrofóbicas.

Quanto maior e menos polar for o composto, mais 
retido ficará nas fases estacionárias apolares.
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Interações Intermoleculares

Dipolo-dipolo

Interações entre moléculas que possuem 
momento dipolar forte e permanente em 

função de sua estrutura.

O alinhamento entre o ponto negativo de uma 
molécula e o ponto positivo da outra leva a uma 
interação eletrostática relevante, cuja força é 
proporcional ao momento dipolar de cada grupo 

funcional que está interagindo.

É uma interação efetiva em um curto espaço 
(entre átomos adjacentes, por exemplo).

Atração

Repulsão
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Interações Intermoleculares

Ligações de Hidrogênio

Ocorre quando um composto ácido 
(doador de prótons) interage com um 

composto básico (receptor de prótons).

A força desta interação aumenta na 
medida da acidez ou basicidade de cada 

um dos compostos envolvidos na 
interação.

Ligações de 
hidrogênio
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Interações Intermoleculares

Interações iônicas

Também denominadas “Interações coulômbicas”, 
ocorrem entre compostos ionizados 

(carregados negativa e positivamente) ou entre um 
composto ionizado e o solvente polarizável, 
resultando em uma interação eletrostática.

A presença de compostos ionizados na fase 
estacionária e na fase móvel tem papel 

importante na migração dos compostos de 
interesse.

A força das interações iônicas são maiores para os 

solventes com constante dielétrica (+) maior. 

Interações 
iônicas
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Interações Intermoleculares

Interações , � ,

Este tipo de interação ocorre entre compostos 
aromáticos ou insaturados.

A força desta interação é maior em bases - (ricas 
em elétrons, como compostos aromáticos 

policíclicos) e para ácidos - (pobre em elétrons, 
como compostos aromáticos substituídos com 

grupos nitro).  

A acetonitrila (um ácido -) é um solvente que 
realiza interações deste tipo.

Interações , � ,
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Efeito da temperatura

� Equação de Van’t Hoff

./0 � � 1 �
2

34

A temperatura é uma importante variável em Cromatografia 
Líquida e por vezes tem uma influência significativa na 
migração dos compostos.

Para a maioria dos compostos e das condições de separação, 
a retenção de um determinado composto varia conforme a 
equação de Van’t Hoff.

Importante lembrar que a maioria das colunas cromatográficas 
suporta uma temperatura máxima de 80°C, utilizando 
temperaturas <60°C nas operações de rotina para prolongar 
sua vida útil.

� Fator de retenção k

� �  
�� � �6

�6

O fator de retenção (k) de um determinado 
composto geralmente diminui cerca de 1 a 2% 

para cada °C de aumento na temperatura. A 
altura do pico tende a aumentar e a largura, 

diminuir. Há exceções.

tR = tempo de retenção do composto (min)

t0 = tempo morto (min)

A e B = constantes independentes da 
temperatura

TK = temperatura (K)
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Efeito dos parâmetros de separação na Retenção (k), Seletividade (α) e Número de pratos (N)

Fatores críticos em Cromatografia Líquida

Parâmetros k α N

% Solvente orgânico ++ + -

Solvente orgânico (ACN, MeOH, etc) + ++ -

Temperatura da coluna + + +

Tipo de fase estacionária + ++ -

pH da fase móvel ++ ++ +

Concentração do tampão + + -

Concentração do pareador iônico ++ ++ +

Comprimento da coluna 0 0 ++

Tamanho da partícula 0 0 ++

Vazão da fase móvel 0 0 +

Pressão na coluna cromatográfica - - +

Aspectos fundamentais para uma boa 
separação:

1. Conheça a composição da sua
amostra; 

2. Pesquise trabalhos e referências;

3. Estude os mecanismos de 
separação;

4. Explore o universo das diferentes
fases estacionárias disponíveis;

5. Adote o planejamento experimental / 
AQbD.
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� Introduction
� Efficiency

– Column efficiency concept
– Attributes which impact on efficiency

� Selectivity
– Resolution and Selectivity
– Attributes which impact on selectivity and/or efficiency

Types of Ligands and separation mechanism Reversed Phase LC
Non-specific Adsorption and Non-specific Binding 
Endcapping
Polar groups embedded in the alkyl chain
Charged surface particle technology 
Sterically protected stationary phases (SP) and bidentate SP 
% carbon load (%CL) 
Hybrid silica particles 

� Technologies for improving stability and efficiency
� Compatibility with 100% of aqueous phase
� Types of Ligands and separation mechanism HILIC
� Modern column selection and classification – RPLC

USP LC Column Database – Columns Equivalency
� LC Columns Care

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

AGENDA
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� The illustrations and information of columns related to the brand will be commented for educational purposes and
to illustrate in a more didactic way the universe of existing chromatographic columns.

� The information found in this presentation is NOT part of any text related to USP-NF and is also NOT related to
any official interpretation of the USP-NF.

� The identification of the chromatographic columns by the name of the supplier is intended only to provide
information on their availability in the market. Such identification does NOT imply recommendation, approval,
endorsement or certification by USP of a particular brand, nor does it imply that the identified brands are
necessarily the best available for the purpose or that any other brand was judged to be unsatisfactory or
inadequate.

� The omission of chromatographic column brands in this presentation does not imply that they are unsatisfactory
or inadequate columns.

� Brand-related information has been compiled from materials published by column suppliers on websites and the
accuracy of the information cannot be guaranteed by the U.S. Pharmacopoeia.

� If, inadvertently, an error or omission has occurred, please bring it to our attention. You may email us at:
awg@usp.org.

� Duplication or distribution of this material without USP’s written permission is prohibited.

Disclaimer

CHROMATOGRAPHY COLUMNS
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� The chromatographic column is the “heart” of each
chromatographic system.

� Currently, there are >600 RP-HPLC columns available to end
users for purchase, some of which exhibit very large differences in
selectivity and production quality.

� Suitable column selection is, therefore, a crucial segment in the
development of RP-HPLC

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Introduction

Petar, Z., Skoczylas, M., Liu, J. J., Ba, T., & Kaliszan, R. (2018). Column Characterization 
and Selection Systems in Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography. 

RP-LC columns are the 
most popular, accounting 

for more than 90% 

RP-LC columns are the 
most popular, accounting 

for more than 90% 

� Several types of LC columns, classified by their 

mode of separation, are known, including

- normal-phase (NP-LC), 

- reversed-phase (RP-LC),

- size-exclusion (SEC)

- ion- exchange (IC)

- Hydrophilic interaction (HILIC)

trial-and-
error method

COLUMNS SELECTION 
APPROACHES

Risk-based 
method based 

on sound 
science

X
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� The properties of different chromatographic 
columns are affected by the differences in their 
chemical structure and their physico-chemical 
properties 

� Selectivity (chemical properties) 

o type of attached ligands
o % Carbon Load (%CL) 
o different endcap technologies 
o embeeded groups in the alkyl chain

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Performance Characteristics and Critical Attributes

Performance 

Characteristic (PC)

Quantitative expression of 
PC

Selectivity Resolution

Sensitivity
(Efficiency)

Theoretical Plate/
Height of TP

Robustness
%RSD reportable 

value

Accuracy & Precision
� Efficiency

o type of particles (monolithic, porous, nonporous…), 
o geometry (superficial area, diameter and pore volume, 

and particle size and shape), 
o composition of the stationary-phase carrier (silica, 

polymers etc…)
o column lenght

� Selectivity & Efficiency

o non-specific bindings (NSB) and adsorption (NSA)
o acidity of % of silanol groups in the stationary phase
o presence of metal in the column support/particles

o hybrid silica particles
o endcap and embeeded groups in the alkyl chain 
o charged surface modification
o sterically protected SP and bidentate SP Column stability (pH, temperature, 100% 

aqueous phase)

� Efficiency

– Column efficiency concept

– Theoretical Plates (N) and Height of Theoretical Plate (H)

– Van Deemter equation

– Attributes which impact on efficiency

• column length

• geometry 

 particle diameter 

 particle shape 

 Pore size and superficial area 

• types of particles (monolithic, porous, or fused-core), 

• Types of columns supports (silica, polymers etc…)

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

PORE SIZE

AND

SUPERFICIAL

AREA
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Column efficiency can be defined by the number of theoretical plates (N) and
the height of a theoretical plate (H).

Theoretical plate: stage in which there is a balance of the analyte partition
between the mobile and stationary phases.

� � 5.54
��

�	.
�

�

��: ����� �� �����çã�
�	.
�: ������� �� ���� � ���� ������

L

Higher efficiency =
Lower H

N =
L
H

H

The lower the H, the higher the N  
and greater efficiency of the column

Column Efficiency
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Efficiency can also be described based 
on the height of the theoretical plate (H)
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

van Deemter Equation (1956)

Column Efficiency

B-TERM - Longitudinal diffusion: resulting from the constant 
movement of the compound's molecules in the mobile phase, from the 
regions where it is more concentrated to the regions where it is less 
concentrated.

C-TERM - Resistance to mass transfer: when the movement of the 
compound's molecules within the mobile phase and within the stationary 
phase are not fast enough to maintain its equilibrium.

Eddy 
diffusion 

term

A-TERM: Eddy diffusion: it is the effect of the existence of multiple 
paths between the particles of the stationary phase, in which most of 
the molecules follow a medium path, while others follow a shorter or 
longer path, resulting in a Gaussian curve.

H = height equivalent to 1 theoretical plate
µ = linear velocity of the mobile phase
dp= particle size (dp) 
λ = obstruction factor for diffusion in a packed bed, 
Dm = diffusion coefficient of analyte in the mobile phase 
f(k)= function of the retention factor (k).

Minimized: columns <L; <dp; 

efficient packing and uniform particles

Minimized: 

< stationary phase layers; 

< dp;  

< MP viscosity, 
> TºC

minimized by 

the use of  

greater linear 

velocity of the 
mobile phase Resistance to mass 

transfers

� � 2λ��   
2!"�

#
 $%&'

�(
�

"�
#

� � )   
*

#
 +. #

Eddy 
diffusion 

term

Longitudinal 
diffusion 

term

Resistance to 
mass transfer 

coefficient

van Deemter Equation 
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Column Length (L)

Attributes which impact on efficiency 

 Larger column length (L) greater “mechanical” separation
capacity (impact on resolution)

https://www.waters.com/waters/en_US/HPLC-Column-Hardware-/nav.htm?cid=10049068&locale=en_US

� �
,

��

Number of theoretical plates (N) is inversely proportional to the particle size
(dp) and directly proportional to the column length (L):

� �
,

�

�(: �������� ��������

�: height of the theoretical plate
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Particle diameter (dp)

Attributes which impact on efficiency 

https://www.waters.com/waters/en_US/HPLC-Column-Hardware-/nav.htm?cid=10049068&locale=en_US

 Smaller particles result in more efficient separations.

 System pressure is inversely proportional to dp.

 Sub 2 µµµµm: fast analysis using UHPLC and with great

efficiency but higher system pressure.
http://galachem.ru/upload/pdf/Supelco_HPLC-Guide.pdf

� �
,

��

Number of theoretical plates (N) is inversely proportional to the particle size
(dp) and directly proportional to the column length (L):

� �
,

�
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�: height of the theoretical plate
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

PARTICLES 
IRREGULAR

Particle Shape

Attributes which impact on efficiency 

At the beginning of pressurized 
liquid chromatography, around 
the 1960s, irregularly shaped 
porous silica particles were 
used 

PARTICLES 
SPHERICAL

The uniformity of the shape and size of 
the particles provided better packed 
columns that resulted in increased 
efficiency and resolution. 
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� Pore   size generally used:

Attributes which impact on efficiency 

Note: columns with porosity
between 80 - 120Å (known as
‘small or narrow pore’ columns)
are NOT suitable for analysis of
large molecules, which are
excluded from the pore due to
their large hydrodynamic volume

http://www.chromatographyonline.com/lcgc-blog-things-you-should-know-about-your-hplc-column-part-i-pore-sizes-and-particle-diameters

� Surface area is inversely proportional to the pore diameter.

– The larger the pore diameter, the smaller the surface area (may provide 
less retention). 

– The smaller the pore diameter, the greater the area of   interaction (may 
provide greater retention). 

PORE

SIZE

Analyte MW Porosity

< 3000 Da 80 - 120Å

3000-10000 Da 100 - 130Å 

> 10000 Da >300Å

Pore Size and Surface Area

A7

A12

A13
A14
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A7 HPLC separation requires a “large” surface area of   stationary phase

There is a direct correlation between available surface area and efficiency (theoretical plates and numbers)
Amandinha; 19/04/2019

A12 High surface area generally provides greater retention, capacity and resolution for separating complex, multi-component 

samples. Low surface area packings generally equilibrate quickly, especially important in gradient analyses.
Amandinha; 21/04/2019

A13 n summary, the pore size of a column is selected so that the sample molecules have easy access to the pores. Smaller-pore 

columns are desired because of their higher surface area, as long as the analytes are sufficiently small to easily enter the pores. 

The particle size controls column efficiency or plate number. The pore size controls the surface area. Retention is controlled 

primarily by the surface area, bonded phase chemistry, mobile phase chemistry and column temperature.
Amandinha; 22/04/2019

A14 The choice between columns based on the pore diameter, for the analysis of small molecules, is NOT generally considered an 

initial factor in development !!!!

After exploring factors of the column that impact on the selectivity of the method, the choice of pore diameter can be “refined”

because:  change in pore size can lead to greater or lesser retention of compounds without changing selectivity (if the same SP 

is used)
Amandinha; 22/04/2019
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Types of Particles

� Totally porous silica particles:

– They appeared in the 70s and 80s, with 10 and 5 μm, respectively.
– Formed by the aggregation of sub particles.
– The uniformity of the shape and the size of the particles provided better packed columns that

resulted in increased efficiency.

� Superficially porous particles:

– called fused-core or core shell.
– They have a solid core with a porous outer layer.
– They generally have a dp of 2 to 5 μm with a porous layer with a thickness of 0.25 to 0.5 μm.
– Good performance in fast separations.

� Silica-based monoliths:

– It is a continuous bed of porous silica in the shape of a cane or rod
– High permeability and use of higher flows without increasing system pressure.

Attributes which impact on efficiency 

F. Detobel, H. 
Eghbali, S. De 
Bruyne, H. Terryn, 
H. Gardeniers, and 
G. Desmet, J. 
Chromatogr. A 
1216, 7360–7367 
(2009)

A3
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A3 These particles fell out of use in HPLC due to the appearance of porous spherical particles
Amandinha; 18/04/2019
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http://www.sepsolutions.net/PDF%20MacMod/HALO%20CATALOG%20MM.pdf

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Attributes which impact on efficiency 

Types of Particles: Core-shell  x Totally porous particles – Impact on efficiency
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Main advantages of the core-shell particle: 

� higher efficiencies when compared to porous 
particles of the same size. 

� reduction of the Eddy longitudinal diffusion (A 
term): more uniform flow paths (~ 40%)

� low resistance to mass transfer (C term)

� Lower longitudinal diffusion (B term): allows 
faster analysis (greater flows) (~ 25-30%)

They are widely used for the separation of 
macromolecules such as peptides and proteins.

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

1

2

2

Attributes which impact on efficiency 

Types of Particles: Core-shell  x Totally porous particles – Impact on efficiency
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Superficially porous particles; Fused-Core; Core-Shell (fused core particles)

Attributes which impact on efficiency 

Types of Particles: Core-shell  x Totally porous particles – Impact on efficiency
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Attributes which impact on efficiency 

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

� Silica types:

– Type A
– Type B
– Type C (hydride silica)
– Hybrid silica
– Monolithic silica

− Mechanical resistance
− Surface easy to modify / operate
− pH stability (pH 2 - 8)*

SilicaSilica Metal oxide-based materialsMetal oxide-based materials Polymer-based columnsPolymer-based columns

− Stability at extreme pH 
values   (1-13) 

− improved stability at high 
temperatures

� Polystyrene, methacrylate, 
divinylbenzene (DVB),polyvinyl 
alcohols; Organic-functionalized 
with C18, NH2, CN

most widely used material 

� Alumina (Al2O3)
� Titânio (TiO2)
� Zirconio (ZrO3) etc

− Great stability at extreme pH 
values   

− improved stability at high 
temperatures

Petar, Z. et al (2018). Column Characterization and Selection 

Systems in Reversed-Phase High-Performance Liquid 

Chromatography.

Maldaner, L., & Collins, C. H. (2010). Fases Estacionárias

Modernas para Cromatográfia Líquida de Alta Eficiência em

Fase Reversa. Quim. Nov., 33(7), 1559–1568

* Improved pH stability of silica-based columns 
with some technologies – see slides on columns 

stability

Types of Columns Supports

A10
A11

Slide 17

A10 They are: the particle synthesis method must be highly reproducible; the particles must have a narrow range of size distribution

and high surface area; the pores must have an appropriate diameter for the size of the analyte and good connectivity to allow a

high rate of mass transfer; it must resist thermally, mechanically and chemically to degradation; have a surface that is both 

energetically homogeneous and chemically modifiable and exhibit minimal swelling, in the case of polymeric SPs or SPs 

prepared by polymeric coating.
Amandinha; 20/04/2019

A11  the particle synthesis method must be highly reproducible; the particles must have a narrow range of size distribution and 

high surface area; the pores must have an appropriate diameter for the size of the analyte and good connectivity to allow a 

high rate of mass transfer; it must resist thermally, mechanically and chemically to degradation; have a surface that is both 

energetically homogeneous and chemically modifiable and exhibit minimal swelling, in the case of polymeric SPs or SPs 

prepared by polymeric coating. 

In view of the aforementioned characteristics, silica remains the most used chromatographic material and also the most 

promising for the development of new SPs.
Amandinha; 20/04/2019
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Attributes which impact on efficiency 

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Type A Silica 
• Older technology 
• High metal concentration (> 1000 ppm)

Type B Silica 
• High purity (> 99.9%) 
• Low amount of metals (<50 ppm)

e.g: Merck (Chromolith), 
Phenomenex (Onyx)

Monolithic silica support
(microscopy images 
scanning electron)

F. Detobel, H. Eghbali, S. De Bruyne, H. Terryn, H. 
Gardeniers, and G. Desmet, J. Chromatogr. A 1216, 
7360–7367 (2009)

Monolithic silica

 It is a continuous bed of porous silica in the shape of a cane or rod
 High permeability and use of higher flows without increasing system 

pressure. 

SilicaSilica

most widely used material 

Hybrid silica

 Mixture of silica and organosilanes
 Greater stability at more extreme pH and increased temperatures

Organic polymer monoliths: they exhibited slow mass 
transfer of large  molecules, large void volume 
Acrylate- and methacrylate-based monoliths
4 Styrene-based monoliths, Poly(styrene-co-
divinylbenzene) monolithic columns, ODS etc…

Type C
• Hydride Silica: 
where Si-H 
moieties have 
replaced ~ 95% of 
the Si-OH groups 
on the silica 
surface. Borges, E. M., & Cep, S. C. (2014). Silica , Hybrid Silica , Hydride Silica and  Non-Silica

Stationary Phases for Liquid Chromatography. Journal of Chromatographic Science, 1–18.

Types of Columns Supports

A10
A11

Slide 18

A10 They are: the particle synthesis method must be highly reproducible; the particles must have a narrow range of size distribution

and high surface area; the pores must have an appropriate diameter for the size of the analyte and good connectivity to allow a

high rate of mass transfer; it must resist thermally, mechanically and chemically to degradation; have a surface that is both 

energetically homogeneous and chemically modifiable and exhibit minimal swelling, in the case of polymeric SPs or SPs 

prepared by polymeric coating.
Amandinha; 20/04/2019

A11  the particle synthesis method must be highly reproducible; the particles must have a narrow range of size distribution and 

high surface area; the pores must have an appropriate diameter for the size of the analyte and good connectivity to allow a 

high rate of mass transfer; it must resist thermally, mechanically and chemically to degradation; have a surface that is both 

energetically homogeneous and chemically modifiable and exhibit minimal swelling, in the case of polymeric SPs or SPs 

prepared by polymeric coating. 

In view of the aforementioned characteristics, silica remains the most used chromatographic material and also the most 

promising for the development of new SPs.
Amandinha; 20/04/2019
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� Silica is also characterized 

- by surface heterogeneity (different types 
of silanols and siloxanes)  

- structural heterogeneity (cylindrical, 
funnel- shaped, and ink-bottle-shaped 
pores)  

� Generally, three types of silanol groups 
can be distinguished: 

- isolated (free, single) (6−19%) 
- vicinal (bridge) (60−65%)
- geminal (10−12%)

Attributes which impact on efficiency 

most widely used material 

� Siloxane groups are formed by the condensation of vicinal and geminal
silanol groups and comprise 20−35% of the total number of surface
functional groups.

Petar, Z. et al (2018). 

Column 

Characterization and 

Selection Systems in 

Reversed-Phase High-

Performance Liquid 

Chromatography. 

Chem. Rev. 

Types of Columns Supports

SilicaSilica

� Selectivity

– Resolution and Selectivity

– Attributes which impact on selectivity and/or efficiency
• Types of Ligands: Reversed Phase LC

 Surface Modification
 Mechanism of separation in RPLC

• Non-specific Adsorption and Non-specific Binding Polar
• Endcapping
• Polar groups embedded in the alkyl chain
• Charged surface particle technology 
• Sterically protected SP and bidentate SP 
• Different % carbon load 
• Use of hybrid silica particles

� Technologies for improving stability and efficiency

� Compatibility with 100% of aqueous phase

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

A4
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A4 There are many characteristics required for a chromatographic support to be considered ideal to be used in the preparation of 

SP. According to Unger and Trudinger,7 these characteristics are: the particle synthesis method must be highly reproducible; 

the particles must have a narrow range of size distribution and high surface area; the pores must have an appropriate diameter 

for the size of the analyte and good connectivity to allow a high rate of mass transfer; it must resist thermally, mechanically, 

and chemically to degradation; have a surface that is both energetically homogeneous and chemically modifiable and exhibit 

minimal swelling, in the case of polymeric SP or SP prepared by polymeric coating.
Amandinha; 18/04/2019
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Quality separation: Resolution (Rs) between adjacent peaks.
                                                                             

                                9: �
;<=

;
 .

>

?
  .

@

%= A @'

SELECTIVITY 

EFFICIENCY

RETENTIONKey:

k = Retention factor 
α = Separation factor
N = No theoretical plates

� OPTIMIZATION PHASE (secondary factors that affect efficiency)
– Column Dimensions (L,di)
– Particle size (dp)
– Pore   size / surface area
– Injection flow and volume
– Column temperature (may also affect selectivity)

� IN THE SCREENING PHASE factors related to the 
chromatography column, which impact on selectivity, 
should be studied first (factors that directly affect α and 
k)
– Types of ligand 
– Different endcapping technologies
– Carbon load (%)
– Etc.

The Ultimate Guide to HPLC/UHPLC Reversed Phase Selectivity. 2013 Phenomenex

IMPACT OF SELECTIVITY ON RESOLUTION

SEPARATION FACTOR

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Resolution and Selectivity

B �
&�

&=
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Attributes which impact on selectivity and/or efficiency
Types of Ligands – Reversed Phase 
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HOW CAN WE CHOOSE THE MOST APPROPRIATE 
STATIONARY PHASE?

WE WANT THE GREATEST SELECTIVITY POSSIBLE FOR 
THE TARGET COMPOUNDS IN THE MATRIX!
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Surface Modification - Chemically 
Bonded Phases

Si

Si

SILANIZATION
group 
silanol 

free

SILICA PARTICLE

The bounded ligand are generally made by reacting an 
organosilane with the silanol groups on the silica surface of a 

particle to modify the surface

ENDCAPPING
PROCESS
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Si

Si

ENDCAPPING
PROCESS

SILANIZATION Endcap group 
silanol 

free

SILICA PARTICLE

Endcapping process: subsequent reaction of the silica surface with 
short alkyl chain silanes (silylating agents, e.g.: trimethylchlorosilane or 
dimethylchlorosilane,) after the silica surface was initially reacted with 

long alkyl chain silanes 
different types of endcap groups exist

Surface Modification - Chemically 
Bonded Phases However, even after 

successive endcapping
procedures, 50% of 

silanols are not reacted 
because of the steric 

hindrance created by the 
long alkyl chains linked to 

the surface of the silica 
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� Polymerically bonded phases have
functional chains bound to the base silica
particle at multiple attachment points and
can involve cross-linking between chains

� Monomerically bonded phases have a
single attachment point.

� Polymeric packings have resulted in better
column stability under pH extremes.

� New high-purity silica phases are very
stable whether monomerically or
polymerically bonded. Monomerically
bonded phases generally offer rapid mass
transfer and high column efficiency to
better resolve chemically similar analytes.

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Surface Modification - Chemically Bonded Phases
Phase Type: Polymeric x Monomeric bonded phases

http://www.allpump.co.kr/alltech/c6123hplccolumn.pdf
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Surface Modification - Chemically Bonded Phases
Hydride Silica

� Another completely different approach has
been developed over the last decade that
creates a new material based on silica
that has very few silanols on the surface.

� This new material is referred to as silica
hydride where Si-H moieties have
replaced approximately 95% of the Si-OH
groups on the silica surface (Type C
silica).

� One process for creating a hydride
surface and then modifying it with different
organic groups is silanization/hydrosilation

Figure 3. Synthesis schemes of (C) hydride silica, according to the
silanization process and then (D) subjected to catalytic hydrosilylation.
Petar, Z. et al (2018). Column Characterization and Selection Systems in Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography. Chem. Rev. 

Borges, E. M., & Cep, S. C. (2014). Silica , Hybrid Silica , Hydride Silica and  Non-Silica

Stationary Phases for Liquid Chromatography. Journal of Chromatographic Science, 1–18. Silicon-Carbon Bonds instead of Siloxane: more stable durable, minimized
Silanophilic Activity, use 100% water on C18
Cogent TYPE-C Silica™ MicroSolv
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

MECHANISM OF SEPARATION IN REVERSED PHASE

� Separation is achieved through two phenomena:
– partitioning process (analyte molecules entirely immerse themselves into the bonded phase) and/or
– adsorption phenomenon (which occurs at the bonded-phase/solvent interface - “attractive forces” 

between solutes and a solid surface)
Petar, Z. et al (2018) 

Comparing Multivariate Eluent Design Spaces for Systematic Characterization of (U)HPLC Columns (chromatographyonline.com)

Three components should be considered in judging column 
performance: 
- stationary phase characteristics, 
- the effect of eluent properties
- the effect of sample properties 

Thus, the selectivity-potential of the column will highly depend on 
the sample with ionic-properties, sample matrix-effects, and the 
applied chromatographic conditions, such as gradient properties, 
temperature, ternary composition, pH etc. 

Also, system-to-system, batch-to-batch variations, and 
accompanying aging of columns can be expected.
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Separation Mechanism: Reversed Phase 

� assumed that the retention is governed by the
hydrophobic interactions of the solute (Horváth et al.,
1976; Vailaya & Horváth, 1997; Molnár, 2005)

Solvophobic theory (Horváth et al)

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Mechanistic studies of Carr et al

� favored the lipophilic interactions (between the nonpolar
bonded phase and hydrophobic solutes) as the driving
force of retention.

� “…most of the free energy of retention in RPLC is
shown to arise from net attractive processes in the
stationary phase, and not from net repulsive processes
in the mobile phase.”

Fig. 9. Magnitude of the retention forces in RPC: The structural forces of water,
mainly dipol-dipol interactions represent an energetically low state, which means,
that on the surface to hydrophobic molecular surface areas the water is in an
energetically ‘‘loaded’’ state and it tries to reduce such surfaces by minimizing them
through enforced association of hydrocarbonaceous molecules and other species
with nonpolar bonds as well.

Molnár, I. (2005). Searching for robust HPLC methods - Csaba Horváth and the 
Solvophobic Theory. Chromatographia, 62(SUPPL. 13), 7–17. 

Carr, P. W., Li, J., Dallas, A. J., Eikens, D. I., & Tan, L. C. (1993). Revisionist look at solvophobic driving 
forces in reversed-phase liquid chromatography. Journal of Chromatography A, 656, 113–133.

Overall, the bonded phases participate in the retention 

phenomenon as a heterogeneous phase with multiple 

sorption sites such as bonded ligands, residual silanols, 

EPGs, and the interfacial sphere. Thus, the retention 

mechanism in RP-HPLC is multifaceted with regard to 

the molecular-level phenomena, and each separation 

case should be considered discretely (Petar, Z. et al 

(2018). 
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

MECHANISM OF SEPARATION IN REVERSED PHASE

How can we select suitable columns for the method development?
First step: GATHER PRIOR KNOWLEDGE!

1

Structure and
physico-chemical

properties of target compounds

2

Types of stationary phases and 
their physico-chemical

properties 

− Type of ligand
− Endcapping
− Polar groups embedded in the alkyl chain
− Sterically protected stationary phase and bidentate SP
− % carbon load 
− charged surface modification
− hybrid silica particles
− Etc…

− Types of intermolecular interactions
between analytes and SP

• Van der Waals / dispersion interaction
• Dipole-dipole
• Ion-dipole
• Ionic interaction
• Permanent dipole-induced dipole
• Hydrogen bond 

− Polarity, hydrophobicity (log P)
− Molecular weight
− Ionization constant Ka (pKa = log Ka)
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Dispersion Forces / Van der Waals

Forces caused by correlated movements of the electrons
in interacting molecules (transient induced dipoles): occurs
due to a transitory local fluctuation of electronic density
between adjacent apolar groups.

Interaction due to transient polarization of carbon-
hydrogen bonds.

The strength of this attraction increases with the
polarizability of the molecule and its size.

It occurs especially in less polar molecules, contributing to
hydrophobic interactions.

In general, the larger and less polar the compound, the
more retained it will be in the non-polar stationary phases
(reversed phase: C18, C8...)

INTERMOLECULAR INTERACTIONS

C18 column 

↔
lauric acid

C18 column
Van 
der Waals
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

INTERMOLECULAR INTERACTIONS

Dipole-dipole

It occurs between electronegative atoms (F, O, N) and hydrogen atoms
attached to very electronegative atoms or groups (H-O, H-N, H-F).

Hydrogen Bonds

Dipole-dipole forces occur between molecules with 
permanent dipoles (i.e., polar molecules). 

For molecules of similar size and mass, the strength of 
these forces increases with increasing polarity δ-

δ+

Ivermectin B1a
δ-

δ+

BOND 
HYDROGEN

DIPOLE-DIPOLE

A8



Slide 31

A8 The alignment between the negative point of one molecule and the positive point of the other leads to a relevant electrostatic 

interaction, whose strength is proportional to the dipole moment of each functional group that is interacting.

It is an effective interaction in a short space (between adjacent atoms, for example).
Amandinha; 19/04/2019
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

INTERMOLECULAR INTERACTIONS

Ionic interactions

Attraction between charged (ion) molecules with
positive charge and another with negative charge

Occur between ionized compounds (negatively and
positively charged)

Interactions C D C

This type of interaction occurs between aromatic or 

unsaturated compounds.

Ion-dipole interactions

Interaction between charged molecule (ion) and
partial charge of a polar molecule (dipole)

ION-DIPOLE

DIPOLE-DIPOLE

INTERACTION π-π

IONIC
INTERACTION 

S
IL

A
N

O
X

ID
E

S
IL

IC
A

 P
A

R
T

IC
LE

HYDROGEN
BOND 

Norsopolamine
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

https://slideplayer.com/slide/4218589
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(a) Hydrophobic 
interaction (van 
der Waals force)

(b) Steric hindrance for 

larger molecules (steric 

selectivity)

(c) Hydrogen bonding
interaction between
- analyte which is H-bond
acceptor/donor (basic group,
acidic, neutral) and
- stationary phase which has H-
bond donor/acceptor group
(usually residual silanols –SiOH,
polar endcap, polar group
embedded in the alkyl chain)

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

INTERACTION MECHANISMS - REVERSED PHASE
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(d) Ionic interaction:
electrostatic attraction: 
between a charged analyte and 
charged group of the stationary 
phase - with opposite charges
(e.g.: positively charged analyte 

and an ionized silanol group (-
SiO-) present on the particle 
surface)

(f) Ion–Dipole-Interaction-
driven Complexation

between an analyte with chelating 
properties and a metal (which may 

be present on the particle surface or 
column support)

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

INTERACTION MECHANISMS - REVERSED PHASE

Si Si

NH

Si

R

H2
N

Si

H2
N

Si SiM

O

P
O

R

O

O

(e) electrostatic 
repulsion: between a 
charged analyte and 
charged group of the 
stationary phase with 
charges with same sign
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Si

NO2

O2N

(g) π-π Interaction
between an analyte 
containing an aromatic (or 
unsaturated) group and a 
phenyl group (on a phenyl 
or PFP column)

(h) π-π interaction between 
an analyte containing an 

aromatic (or unsaturated) 
group and a nitrile group 

(cyano column)

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

INTERACTION MECHANISMS - REVERSED PHASE

(i) Ion-dipole interaction
between a positively 

charged analyte (basic 
ionized compound, 

quaternary ammonium) 
and fluorine atoms on a 

PFP column 

(j) Dipole-dipole 
interaction between analyte 
and stationary phase groups 

with permanent dipoles

δ-

δ+

δ+

δ-
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F. Van de Waals F. Van de Waals F. Van de Waals Interaction π-π
F. Van de Waals

Interaction π-π
Dipole-dipole

Bond Hydrogen
(acceptor)

F. Van de Waals

Dipole-dipole
Bond Hydrogen

(donor and acceptor)
F. Van de Waals

Bond Hydrogen
(donor and acceptor)

Ionic interaction (pH<pKa)
Dipole-dipole

F. Van de Waals

Bond Hydrogen (acceptor)
Dipole-ionic

Dipole-dipole
Interaction �-�

F. Van de Waals

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

To increase retention and obtain differentiated
selectivity for polar compounds, especially
(ionized) bases. Analysis of samples with a
mixture of polar and non-polar compounds

B
ip

he
ny

l

Types of Ligands – Reversed Phase 
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CHROMATOGRAPHIC COLUMNS

Non-specific adsorption (NSA) and non-specific binding (NSB)

� Any biding or adsorption that was not intended 

� Any chemical interaction can be the source of binding, most dominantly:

– Polarity-based interactions: “like attracts like” (Hydrophobic interaction, H-bond etc)

– Ionic interaction: Electrostatic attraction 

� Few common causes:

– Silanol groups present in the silica particles & acidity of silanol groups

– Presence of metals in the silica particle and column surface

– Interaction with surface of sample containers: analyte loss Hydrophobic interaction: some 
analytes can stick to the surface of sample containers (vials, plates etc…)
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PROTONATED BASIC 
COMPOUND 

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

pKa silanol ~ 3.0
RSiOH → RSiO- + H+

pH of the phase 
Mobile <3.0 

pH of the phase 
mobile <3.0 

Silanol groups & acidity of silanol groups

N
E

U
T

R
A

L

pH of the phase 
mobile> 3.0 

N
E

U
T

R
A

L

B
A

S
IC

Si
Si

Si
Si

pH of the phase 
mobile above 

of 3.0

IONIC 
INTERACTION 
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CHROMATOGRAPHIC COLUMNS

Different types of 
silanol groups

Different pKa!

Silanol groups and their different degree of acidity
Different types of silanol groups



41

© 2018 USP

CHROMATOGRAPHIC COLUMNS

Silanol groups and their different degree of acidity
Interaction of basic and acid analytes with residual silanol groups 

A.J.S. Neto, Problemas com o Formato dos Picos em Cromatografia 

Líquida – Parte 4, Sci. Chromatogr. 2 (2010) 61–67.

Although the interaction with 
silanol groups mainly affects (and 

more intensively) basic 
compounds, acidic analytes can 
also interact with these groups 
and present issues related to 

peak shape. 

HYDROGEN
BONDING 

IONIC
INTERACTION

HYDROGEN
BONDING 

HYDROGEN
BONDING 
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Presence of Metals in the stationary phase

� Increases the acidity of the silanol group

– Band broadening
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Presence of Metals in the stationary phase & column surface

� Some analytes have the ability to:

Interact via ionic interaction with metallic 

residues in the silica particle or column surface
(Very common for phosphorylated compounds)

Coordinate with metallic residues

O OM

N

N

N

OH HO

HO

O

Ion-Ion 
interaction

Dipole-Ion
Interaction
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CHROMATOGRAPHIC COLUMNS

Presence of Metals in the stationary phase & column surface

� How does NSA/NSB affect results? 

− Band broadening

− Low sensitivity

https://www.waters.com/nextgen/be/fr/library/application-notes/2020/demonstrating-improved-sensitivity-and-dynamic-range-with-maxpeak-high-performance-surfaces-hps-technology-a-case-study-on-the-detection-of-nucleotides.html

LC Column 
Stainless-Steel

LC Column w/ reduced
metal on surface

LC Column w/ reduced
metal on surface + modified 
LC system 

Metal

Adenosine 
triphosphate 

(ATP)
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Presence of Metals in the Column Surface

� How does NSB/NSA affect results? 
− Low sensitivity, High variability

− Unreliable analytical results

https://www.waters.com/webassets/cms/library/docs/720006930en.pdf

HN

O

N

O
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O

O
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HO

Oligonucleotides:

Negatively charged 
nucleic acids interact 
with metallic surfaces 
(stainless 
steel/Titanium) and 
adsorption may 
contribute to recovery 
loss, sample carry 
over and lenghty
passivation times

Backbone 
(negatively 
charged)

Base 
(hydrophobic)
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Hydrophobic interaction: sticking to the surface of sample containers 

� How does NSB/NSA affect results? 
− Low sensitivity

− High variability

− Unreliable analytical results

https://methods-content.waters.com/wp/achieving-maximum-protein-and-peptide-recovery-sensitivity-and-reproducibility-using-quanrecovery-vials-and-plates

Hydrophobic interaction with the groups on the surface of 
sample containers (vials, plates etc…)
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� Metal-sensitive analytes: How to reduce analyte loss due to metal interaction??
– Passivation of surfaces with acid: removes free iron from steel surfaces

– Passivation with sacrificial sample matrix: analyte or matrix coats reactive surfaces

– Choice of PEEK or PEEK lined steal: replace metal with non-reactive material

– Industrial coatings: covers the metal with material

– Additives in mobile phase (e.g.: EDTA): chelates with metals to prevent analyte adsorption

– Use technologies which reduce the amount of metal on column surface (e.g.: MaxPeak High 
Performance Surface - Waters*)

� Interaction with surface of sample containers: controlling NSB by choosing the 
right container, e.g.:
– Very polar compounds: silanized vials…

– Very hydrophobic compounds (e.g.: peptide losses on polypropylene containers)

Mitigating binding losses and Non-specific Adsorption

HPLC-column-catalog-gl-sciences.pdf (glsciences.eu)

*Delano, M., et al (2021). Using Hybrid Organic − Inorganic Surface Technology to Mitigate Analyte Interactions with Metal Surfaces in UHPLC. Anal.Chem. 
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Mitigating binding losses and non-specific adsorption

� Silanol groups present in the silica particles & acidity of silanol groups

– Silica particle with less concentration of metals (type B and C) (1),(3)

– Reversed Phase LC: Working at pH below pKa of silanol groups (pH < 3): (-SI-OH) (1),(2) 

– Endcapping (1),(2),(3)

– Polar groups embedded in the alkyl chain (1),(2),(3)

– Charged Surface Modification (1),(2)

– Sterically protected SP and bidentate SP (1),(3),(2)

– % of Carbon Load (%CL) (2), (1)

– Use of hybrid silica particles (1),(3), (2)

(1) Contribute to reduce secondary 
interaction (NSA) with residual 
silanol groups of the stationary 

phase. 

(2) Change in selectivity

(3) Technologies for improving 
column stability and efficiency 



49

© 2018 USP

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency

Endcapping & Polar groups embedded in the alkyl chain

Si

O

Si

Si

O

Si

Si

O

Si

O

Si

Si

O

Si

Si

O

Si

O

Si

Si

O

Si

Si

OH

Si

O

Si

Polar group

Si

O

Si

Polar group

Si

OH

C18 with 
non-polar endcap

C18 with 
polar endcap

C18 without 
capping

C18 with polar group 
embedded in the chain

Polar Group may be : 
H-bond acceptor or H-
bond donor/acceptor 

We can explore different
Interactions between 
analyte and polar group 
(stat. phase):
dipole-dipole interaction
hydrogen bond 

Review:

O′Sullivan, G. P., Scully, N. M., & 

Glennon, J. D. (2010). Polar-Embedded 

and Polar-Endcapped Stationary Phases 

for LC. Analytical Letters, 43(10–11), 

1609–1629. 
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PGPG

ProSphere™ 
C18-AQ 

18%CL 

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency

Luna Omega 
Polar C18

PG
PG

TMSTMSPGPG

Synergi
Hydro-RP

TMS TMS

PG PG

Kinetex

Polar C18

PGPG

YMC Pack 
ODS-AQ

PGPG

YMC Pack 
Pro C18

PGPG

YMC Pack 
Pro C18 RS

10 e 14%CL - pH 2-7.5 16%CL - pH 2-8 22%CL - pH 1-10

TMS

PG

TMS

Synergi 
Fusion-RP

PG

19%CL - pH 1.5-7.5 12%CL - pH 1.5-10 9%CL - pH 1.5-9 16%CL - pH 1-12

Endcapping

Polar endcap
dipole-dipole interaction
hydrogen bond 

Endcap may be : 
H-bond acceptor e.g.:
-CH2-O-CH2-R

H-bond donor/acceptor 
-OH, 

Differentiated selectivity 
for polar compounds
using C18 and C8 columns

Compatible with 100% of
Aqueous phase

PGPG

Polaris 

C18-A

13.8%CL - pH 1.5-10 12%CL - pH 1.5-10

Polaris 

C18-ether

PGPG

Hypersil
GOLD aQ

12%CL - pH 2-9

Acquasil

12%CL - pH 1-10

Accucore aQ

PGPG PGPG

Alltima HP 
C18 AQ

20%CL - pH 1-10

PGPG

ACE 

C18 AQ
14%CL 

C18 Pyramid

14%CL - pH 1-9

PGPG

InertSustain
AQ-C18

13%CL - pH 1-10

9%CL
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Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency

SILICA PARTICLE
FUNCTIONALIZED WITH C18
WITH POLAR ENDCAP

2. Using a C18 column with polar endcap (e.g., alcohol group), in addition to 
van der Waals interactions with C18, hydrogen bonding interaction  
and dipole-dipole could take place between the alcohol group of the endcap 
and groups present in the lactonic ring of impurities and simvastatin 

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

O

H3C

CH3

O

OO

O

CH3

CH3H3C

simvastatin

H

O

H3C

CH3

O

OHO

O

CH3

CH3

epilovastatin

1. Column C18 with non-polar endcap group could have less selectivity 
to separate epilovastatin and simvastatin. WHY? In general, “Only” hydrophobic interactions 
with C18 would be explored… would the difference of one methyl be enough to separate them?

SITES FOR INTERACTION
BY HYDROGEN BOND AND
DIPOLE-DIPOLE

SITES FOR INTERACTION BY 
HYDROGEN BOND AND
DIPOLE-DIPOLE

Endcapping
Polar endcap
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Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency
Endcapping

http://www.interchim.com/blog/hplc-c18-aq-stationary-phases-analytical-purification/
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Endcapping

Non-Polar endcap

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

GNP

GNP

Hypersil
GOLD

Non-polar endcap is
usually a trimethylsilyl
Group (TMS) 

CL: 17%
pH: 2-7

CL: 17, 11, and 7%
pH: 2-7

CL: 10%
pH: 2-8

CL: 10%
pH: 1-11

CL: carbon load
GNP: Non-polar group

CL: 17.5%
pH: 1-9

CL: 14%
pH: 1-12

Strategy to have great 
peak shape for 
ionized basic compounds
and acids in reversed 
Phase:
Reduced % of residual 
Silanol groups

CL: 9%
pH: 2-9

CL: 10%
pH: 2-9

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency

Non-Endcapped: 
Explore H-bonding  and dipole-dipole interaction between residual free silanols of the stationary phase and polar compounds? (if there is no sacrifice in peak shape).. 
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Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency
Endcapping

Proprietary

C18
CL: 18%
pH: 1-12

HSS T3 (C18) 
CL: 11%
pH: 2-8

CSH C18
CL: 15%
pH: 1-11

High Strength Silica
Aqueous mobile-phase 
compatible. Bonding: 
Intermediate T3 (C18) bonding 
and endcapping
Compatible with 100% Aqueous 
phase

Charged Surface Hybrid 
Technology

Ethylene Bridged Hybrid (BEH)

Zorbax Poroshell SB-Aq
CL: Proprietary
L96, pH: 1-8
Compatible with 100% 
Aqueous phase
USP Equivalency Database:
F=1.7 Platinum EPS C8
F=0.42 Zorbax StableBond

O Si

R

R

L96: Alkyl chain, reversed-phase bonded totally or superficially porous 

silica designed to retain hydrophilic and other polar compounds when 
using highly aqueous mobile phases, including 100 % aqueous, 1.5 µm to 

10 µm. 

Aq

https://www.agilent.com/cs/library/brochures/5991-8750EN_InfinityLab_Poroshell120_brochure.pdf
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Polar groups embedded in the alkyl chain

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

 Using aqueous mobile phase
(MP) there is the formation of
an aqueous layer due to
hydrogen interactions between
the water molecules and polar
groups embedded in the alkyl
chain

 Reduces the possibility of ionic interaction between
analytes with secondary retention sites such as
residual silanoxide groups: an excellent strategy
for the analysis of ionized basic compounds with
an excellent peak shape.

 Greater selectivity for polar compounds
compared to traditional C18

o partition may occur in the aqueous phase
o Hydrogen bond, dipole-dipole interaction

between embedded polar groups of the
stationary phase and polar compounds
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Si
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Si
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O

Si
CH3H3C

CH3Si
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H
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Si

O
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CH3

H3
C

CH3

Si

O

X

 Compatibility with 100% 
aqueous phase

Waters Acquity BEH Shield RP18

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Symmetry Shield RP18
Acquity UPLC BEH Shield RP18

XBridge Shield RP18
CL: 17%%, pH: 2-11

Zorbax Bonus-RP
CL: 9.5%, pH: 2-9

PS: 80Å
Temp. Limit: 60°C

Nucleodur PolarTec
CL: 17%, pH: 1-9

PolarTec
17%CL, pH 1-9

C18 Nautilus
16%CL, pH 2-8

Acclaim Polar 
Advantage (PA)

CL: 16%, pH: 2-8

Inertil ODS-EP
CL: 9 %, pH: 2-7.5
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HALO RP-amide (Core-shell)
CL: 8.2%-5.5%, pH: 2-9

Acclaim Polar Advantage II (PA2)
CL: 16%, pH: 1.5-10

Accucore Polar Premium CL: 8%, pH: 1.5-10

A
M

ID
E

Ascentis RP-amide (CL: 19.5%, pH: 1.5-10
Ascentis Express RP-amide (core-shell)

Discovery RP-AmideC16 (12%CL)

Poroshell 120 Bonus-RP 
(Core shell)

Alltima HP C18 Amide
CL: 12%, pH: 2-9
PrevailTM Amide

Polaris Amide C18 
CL: 15%

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency
Polar groups embedded in the alkyl chain

BEH Amide
XBridge Amide

CL: 12%%, pH: 2-11

ACE C18-Amide CL: 16.4%
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Polar groups embedded in the alkyl chain

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

APPLICATION Separation of basic ionized compounds:
reduced access of the analyte to silanoxide groups and reduced
ionic interaction therefore greater peak shape.

T
F

:0
.8

8
N

: 7
08

9

T
F

:1
.0

7
N

: 6
72

8

Waters Symmetry 
Shield RP18
CL:17%
Polar group embedded
in the alkyl chain and 
endcapped

Ta
ili

ng
 fa

ct
or

(T
F

):
 0

.7
P

la
te

 C
ou

nt
(N

):
 5

19

T
F

: 0
.7

6
N

: 4
24

7 Merck LiChrospher 
RP18-e
CL:21%, Non-polar endcap

Mobile phase: Methanol: pH 4.3 monobasic 
potassium phosphate buffer (18:82)

Temp. Column: 40°C, Flow Rate: 2 mL/min
Injection Vol.: 20uL

Aqueous layer reduces
the access of (+)-charged compounds 

to interact with silanoxides
- suitable tailing factor

- ↑ efficiency

Waters Symmetry 
Shield RP18 Merck 

LiChrospher 
RP18-e

Ionic interaction between positively charged 
analyte and silanoxide (-Si-O-).

Peak broadening and ↓ efficiency

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

BOND 
HYDROGEN

Ascentis Express C18

↓ Retention

Ascentis Express
RP-Amide

BOND 
HYDROGEN

Waters BEH 
Shield RP18 – 17%CL

1. Resorcinol

APPLICATION Separation of phenolic compounds using 
Ascentis RP-Amide, Ascentis C18, and Waters BEH Shield RP18:

Mobile phase: 20 mM H3PO4 pH 2:water:ACN (75:5:20) 
Flow rate: 0.3mL/min

https://www.analytics-shop.com/media/Hersteller/Kataloge/supelco-de/Supelco_HPLC_catalog.pdf

1. Resorcinol
2. Catechol
3. 2-methylresorcinol
4. 4-methylresorcinol
5. 2.5-dimethylresorcinol
6. 3-methylresorcinol
7. 4-nitrocatechol

Exploring other interactions such as
dipole-dipole and hydrogen bonding  

with embedded polar group 
in the alkyl chain.

2. Catechol

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency
Polar groups embedded in the alkyl chain
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� One way to mitigate peak broadening and tailing of
positively-charged analytes (e.g.: protonated bases) is to
incorporate a low level of positive charge into the particle
surface

� Due to electrostatic repulsion between the positively
charged group on the particle surface and positively
charged analyte = avoid strong interactions with the active
silanol sites - reduced accessibility of positively charged
analyte into the particle surface and reduced possible
ionic interaction between analyte and silanol group

� Columns containing these particles have been shown to
be particularly useful for separations of peptides
(especially those with many basic amino acids residues).

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency
Charged surface particle technology 

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

++

+ positively charged group
on particle surface

Electrostatic 
repulsion 
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Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency
Charged surface particle technology 

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

https://www.waters.com/webassets/cms/library/docs/720002241en.pdf

Pittcon 2021 – Waters Presentation

� The CSH technology was introduced by Waters in 2010 (Xselect- HPLC, Acquity CSH - UHPLC columns) 
� Technology is consisted of hybrid silica (BEH), which are tethered with a well-controlled number of amine groups. At pH <3, the 

bonded amine groups on the silica are protonated rendering the surface of the adsorbent its positive charge.
Borges, E. M., & Cep, S. C. (2014). Journal of Chromatographic Science
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Luna Omega 
PS C18

+

TMSTMS

+

CORTEC C18+

+

EndcapEndcap

+

Accucore
Vanquish C18+

+

EndcapEndcap

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency
Charged surface particle technology

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

AdvanceBio
Peptide Plus

+

EndcapEndcap

+ +

Core-shell Core-shell

(Poroshell technology)

Core-shell

Does it have charged 
surface particle 
technology?

https://www.chromatographytoday.com/article/hplc-
uhplc/31/thermo-fisher-scientific-uk-ltd/solid-core-
understanding-the-technology-of-today-to-help-

designnbspthe-particle-of-tomorrow/1804Poroshell CS-C18

62

© 2018 USP

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Strategy for the analysis of ionized and acidic 
basic compounds with improved peak shape

Improved stability!
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Sterically protected and bidentate stationary phase 

Sterically protected stationary phase

� Alkyl groups of the organosilane used in the
silanization reaction of silica are larger, such as
isopropyl or isobutyl groups (Group R).

� Due to the greater steric hindrance of the larger alkyl
groups, the possibility of interaction between analytes
with secondary retention sites on particle surface (e.g:
residual silanol groups) is reduced.

� Sterically protected stationary phases are available
with different types of ligands (such as C8, C18, cyano,
etc.).

Bidentate stationary phase
� It also presents greater steric hindrance reducing the

possibility of interaction between analytes with
secondary sites of retention.
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

ZORBAX
Eclipse Plus 

ZORBAX
Stable Bond (SB)

ZORBAX
Eclipse XDB

ZORBAX
Extent-C18

ZORBAX
Bonus-RP

Carbon Load: 9%(C18), 7% (C8)
Nonpolar endcapped

pH: 2-9
Pore size: 95Å

Temp. Limit: 60°C

Carbon Load: 12.5% (C18)
Double endcapped 

(nonpolar)
pH: 2-11.5

Pore size: 80Å
Temp. Limit: 60°C

Carbon Load: 9.5%
Non polar endcapped

Polar group (PG) embeeded 
pH: 2-9

Pore size: 80Å
Temp. Limit: 60°C

Carbon Load: 
10%(C18), 5.5% (C8)

Non-endcapped 
pH: 1-8

Pore size: 80Å
Temp. Limit: 80°C

Carbon Load: 
10%(C18), 7.6% (C8)
eXtra Dense Bonding 
Nonpolar endcapped 

pH: 2-9
Pore size: 80Å

Temp. Limit: 60°C

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency
Sterically protected and bidentate stationary phase 
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

0                  2                 4                 6                 8              10            12

Usually

pH<3: Acid hydrolysis

pH>8: Basic hydrolysis

Low pH: 
Hydrolysis of ligands: continuous 

loss of bounded phase, with 
subsequent loss 
analyte retention.  

High pH:
Hydrolysis of ligands: 

silica dissolution 
and collapse of the column bed

Very high temperature and 
presence of aqueous solvents: 
solubilization of silica, collapse 
of the chromatographic bed, 

decreased retention time of the 
analytes. The life cycle of the 

column is significantly reduced.

HYDRATION

ATTACK 
NUCLEOPHYLIC

DISSOLUTION

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency
Column Stability: Temperature and pH
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Column Stability: Temperature and pH

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Attack to the 
bound phase 

at low pH

Sterically 
protected 
connected 

phase

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency

Sterically protected and bidentate stationary phase 

� Major alkyl groups present in sterically protected SPs
protect the silane group from hydrolysis due to steric 
hindrance. 

� Bidentate SPs also show greater resistance to more 
extreme pH values

� This protection is very useful for mobile phase 
separations with low pH that catalyze the hydrolysis of 
the siloxane bond and loss of the ligand chain.

� Greater resistance to pH and temperature. 

� Usually presents stability over a wider pH range

Hybrid silica and hydride Silica (type C)

� greater resistance to more extreme pH values and 
temperature
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Column compatibility with 
100% Aqueous Phase

http://www.genetec.se/media//documents/Reversed_Phase_-_YMC_Catalogue_2016-2017.pdf

Hydrophobic chains (C18, C8..) exposed 
for a long time to 100% aqueous phase 

will “bend”

Therefore, they may lose their retention 
capacity.

SP with polar group embedded in the 
alkyl chain or polar endcap generally 

have compatibility with 100% aqueous 
phase  

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency
Column Stability: 100% Aqueous Phase
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Column Stability: 100% Aqueous Phase

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

IONIZABLE
pKa = 7.3

IONIZABLE

pKa = 7.0

IONIZABLE

pKa = 7.5

APPLICATION: Analysis of Ondansetron and its impurities

CHALLENGE using reversed phase:
achieve an acceptable retention factor for 
impurities E and F (basic and very polar) A

U
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Snyder et al. 2010
Factor k: 0.5<k<20

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency

STRATEGIES for reversed phase

� 100% aqueous phase at the 
beginning of the gradient

� column with polar group 
embedded in the alkyl chain or 
polar endcap

� Use of ion-pairing reagents
� HILIC

Use of column compatible 
with 100% aqueous phase 
and reduced %CL and PG 

embeeded in the alkyl chain
Agilent Zorbax Bonus-RP
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

% carbon load (%CL)
Carbon load refers to the percentage carbon content of the silica in the stationary phase
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Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency

In general for RPLC:
� High % carbon load: phase can be more retentive for non-polar compounds (more hydrophobic) and less for polar ones;
� Lower % carbon load: less hydrophobic

– strategy for better separation/retention of polar compounds in RPLC
– greater spacing between the ligand chains: better accessibility of compounds between chains

� Changing %CL: explore additional separation mechanism for larger and smaller size compounds due to the steric effect.
� This column attribute can affect the selectivity of compounds with different sizes, polar and non-polar compounds

A9



Slide 68

A9 However, surface area alone is not a good measure of column retentivity, which will also depend upon the pore volume of the 

silica used and manufacturers may use measurements of surface area versus pore volume to assess the true retentivity of the 

phase, which will be further adjusted to take into consideration the carbon loading (%C), a measure of the amount of bonded 

phase ligand per unit volume or weight of silica.
Amandinha; 19/04/2019
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

APPLICATION: Use of C18 column with lower % carbon load to
provide greater accessibility to protoberberine alkaloids explore
interaction with polar endcap at higher extent.

YMC ODS-AQ

Zorbax SB-C18

Symmetry 

Shield

2. Jatrorrhizine1. Columbamine 3. Epiberberine

1 2
3

4 5

6

1

2

3

4
5

6

1
2/3

4
5

6

UHPLC-UV-MS
Solution A: HFBA 0.1%
Solution B: Acetonitrile
Gradient

Symmetry Shield RP18
CL:17%, Polar group 

embedded in the alkyl 
chain

Temp. Column: 25°C
Flow rate: 0.5 mL/min
Injection Vol.: 5uL

Hydrogen bond with polar 
endcap?
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Sterically protected 

Explore selectivity 
due to the  

steric effect

YMC ODS-AQ CL:10%
Polar endcap  

Explore  
hydrogen bond with 

polar endcap
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Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

APPLICATION: Use of C18 column with lower % of carbon load (and polar endcap) to provide greater accessibility for the
scopolamine and norescopolamine compounds and interaction with polar endcap at higher extent.
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POLAR ENDCAP:
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Aquasil C18

CL:12% 

Interactions with polar endcap group
+ 

dispersion interaction with C18 chains

Optimal separation of compounds!

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency

Polar analytes can “fit” between C18 ligands and interact with pores 
of material 

A9

Slide 70

A9 However, surface area alone is not a good measure of column retentivity, which will also depend upon the pore volume of the 

silica used and manufacturers may use measurements of surface area versus pore volume to assess the true retentivity of the 

phase, which will be further adjusted to take into consideration the carbon loading (%C), a measure of the amount of bonded 

phase ligand per unit volume or weight of silica.
Amandinha; 19/04/2019
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1. Azithromycin
RCF

2. Desosaminyl
azithromycin

3. N-Demethyl
azithromycin

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

APPLICATION: Use of C18 column with a lower % of carbon load to
explore differences in the accessibility of the compounds between the
chains and explore steric selectivity/shape selectivity to separate the
impurities from azithromycin
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Mobile phase: (gradient)
Solution A: Water and NH4OH (2000: 1.2). pH:10.5.

Solution B: ACN: MeOH, NH4OH (1800:200:1.2)
Temp. Column: 50°C
Flow rate: 1.2 mL/min

Agilent Zorbax SB-C18
CL: 10%, Non-endcapped
Sterically protected SP

1
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3

Column with lower % CL 
(Zorbax SB C18): there was greater 

retention and better separation:
additional separation mechanism: 

↑ Accessibility of molecules between 
the chains due to a lower 

steric effect
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Waters Xbridge C18 - CL:18%
Non-polar endcap

↑ % CL: greater steric hindrance
Reduced accessibility: lower 

resolution between
impurities

2
31

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

High Loading columns >20% CL

Columns %CL Phase

Alltech Alltima C18 HiLoad 24% Monomeric

Supelco Discovery HS C18 20% -

Macharel-Nagel Nucleodur C18 Isis 20% Polymeric

Supelco Ascentis C18 25% -

Alltech Sapphire C18 23% Monomeric

Merck LiChrospher RP-18 21.4% -

Merck LiChrospher RP-18e 21.5% -

YMC J'sphere ODS-H80 22% Monomeric

YMC Pro C18 RS 22% Polymeric

Avantor® ACE® C18-HL 20% -

Restek Pinnacle Ultra C18 20% Monomeric

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency
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� The stationary phases with hybrid silica have less free silanols than ordinary silica stationary phases since a part of the free silanols in
these stationary phases is substituted by methyl groups.

� Significant increase in stability at higher pH values   (alkaline ~ 1-12)
� Reduction of secondary retention sites (residual silanols): Reduced ionic interaction between ionized basic compounds and residual

silanols: good peak symmetry!

Hybrid silica particles: Technology for better stability and efficiency
Organic–inorganic materials contain both organic (organosiloxane) and inorganic (silica) components

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency

hybrid silica with 
silicon-methyl bonds 

hybrid 
silica 
with 
with 

ethane 
bridges 

First-generation hybrid materials

Commercially available since 1999 
Second-generation hybrid materials

Commercially available since 2004

They have fewer 
free silanols than 
the first-generation 
hybrid stationary 
phases
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency

http://www.hichrom.com/assets/Products/YMC/E11_M0500-YMC_Triart_16pge.pdf

Hybrid silica particles: Technology for better stability and efficiency
Organic–inorganic materials contain both organic (organosiloxane) and inorganic (silica) components

� Mechanical resistance,
� Stability at extreme pH 

values   (pH range 1-12),
� Resistance to high 

temperatures,
� Reduction of residual silanol 

groups: good peak symmetry for 
basic ionized compounds and 
acid compounds

Hybrid particle with organic / inorganic 
multilayers: novel bonding and 

multistep endcapping procedures
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Non-ionized
Bromopride

pH 11

Hybrid silica particles: Technology for better stability and efficiency

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency

Possibility of working with the
compound at pH in which it is
ionized and not having major
problems related to the peak shape!

Hybrid silica + different endcapping
technologies will reduce the chance
of ionic interaction between ionized
compounds with silanoxides!

pH 6

Bromopride
ionized

Greater stability of columns in 
alkaline pH:
Possibility of working with 
higher pH and working with 
basic non-ionized analytes 
- higher hydrophobicity
- greater affinity in RP columns

https://www.waters.com/webassets/cms/events/docs/2014PolarRetentionSeminar12_9_14FINAL.pdf

Chemicalize
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Hybrid silica particles: Technology for better stability and efficiency

Columns Technology Column attributes

Waters X-Terra Methyl hybrid material (1st Gen) Fully porous, ~15%CL (C18), pH 1-12

Waters BEH/ XBridge ethylene hybrid (2nd Gen) Fully porous, 18%CL (C18) pH 1-12

Waters CSH/XSelect ethylene hybrid (2nd Gen) + charged surface hybrid Fully porous, 15%CL (C18) pH 1-11

Phenomenex Gemini hybrid surface and silica core (1st Gen) Fully porous, 14%CL (C18) pH 1-12

Phenomenex Gemini NX hybrid surface and silica core (1st Gen) Fully porous, 14%CL (C18) pH 1-12

YMC Triart novel bonding and multistep endcapping procedures Fully porous, 20%CL (C18) pH 1-12

GL Science InertSustain C18 novel bonding and multistep endcapping procedures Fully porous, 14%CL, pH 1-10

Akzo-Nobel Kromasil EternityShell similar to Gemini technology Core-Shell, pH 1-12

Phenomenex Kinetex EVO C18 ethylene hybrid (2nd Gen) Core-Shell, pH 1-12

InfinityLab Poroshell 120 HPH-C18 
and HPH-C8 proprietary process Core-Shell, pH 1-11

Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency

Borges, E. M., & Cep, S. C. (2014). Silica , Hybrid Silica , Hydride Silica and Non-Silica Stationary Phases for Liquid Chromatography. Journal of Chromatographic Science, 1–18.
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Attributes which impact on Selectivity and/or Efficiency
Hybrid Silica Particles & Polar groups embedded in the alkyl chain

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Figure 1. Reduced Insulin aspart UV Chromatogram: (A) Waters Acquity BEH Shield
RP-18, (B) Poroshell EC-C18 and (C) YMC Triart C18.

C
ha

in
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ha

in
 A

� Waters Acquity BEH Shield RP18 (hybrid silica particles, polar
group embeeded in the alkyl chain): reduction of silanol groups is
significant, and reduced accessibility of +-charged Chain B to residual
silanol groups

• better peak shape for the positively charged insulin Aspart Chain B
(reduced)

� Poroshell EC C18 (core-shell, type B silica)
• bad peak shape for the very basic insulin Aspart Chain B

� YMC Triart C18 (hybrid silica particles): significant reduction of
silanol groups

• better peak shape for the positively charged insulin Aspart Chain B
(reduced)
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Chain A

Chain B
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Application - C18 versus PFP

http://www.waters.com/webassets/cms/events/docs/2014PolarRetentionSeminar12_9_14FINAL.pdf

5. Imipramine4. Nortriptyline 6. Amitriptyline

HSS PFP
� Multiple selectivity mechanisms including: 

– hydrogen bonding 
– dipole-dipole 
– aromatic (pi-pi) 
– hydrophobic interaction

HSS T3
� Dominant retention mechanism in RPLC: 

– hydrophobic interaction 
– Retention maximized by

• using 100% aqueous mobile phases
• using reduced C18 coveragel

– Secondary interactions due to residual silanols that are more 
accessible due to reduced C18 coverage
• Cation-exchange interactions
• Hydrogen bonding interactions



� Types of Ligands and separation 
mechanism HILIC

� Modern column selection and 
classification – RPLC
 USP LC Column Database – Columns 

Equivalency

� LC Columns Care

CHROMATOGRAPHY COLUMNS
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Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC)

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

� HILIC is a variation of normal-phase chromatography 
without the disadvantages of using solvents that are 
not miscible in water 

– “Reverse reversed-phase” or “aqueous normal-phase” 
chromatography 

� Stationary phase is a POLAR material: Silica, hybrid, 
cyano, amino, diol, amide  

� The mobile phase is highly organic (> 80% ACN) 
with a smaller amount of aqueous mobile phase
– Water (or the polar solvent(s)) is the strong eluting solvent

� Some HILIC stationary phase: formation of an aqueous 
layer on the polar surface - partition of the analyte 
between the aqueous and organic phase

http://www.waters.com/webassets/cms/library/docs/720000793en.pdf

Buszewski, B., & Noga, S. (2012). Hydrophilic interaction 
liquid chromatography ( HILIC ) - a powerful separation 
technique. Anal Bioanal Chem, 402, 231–247. 

Fig. 2 HILIC combines the characteristics 
of the three major methods in liquid 
chromatography
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Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC)

HILIC Separations A Practical Guide to HILIC Mechanisms, Method 
Development and Troubleshooting – Thermo Scientific 

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Types of Ligands and Separation Mechanism

� Combination of partitioning, ion-exchange and 
hydrogen bonding 

– Polar analyte partitions between bulk mobile phase 
and partially immobilized polar layer on material 
surface 

– Secondary interactions between surface silanols
and/or functional groups with the charged analyte 
leading to ion-exchange 

– Hydrogen bonding between positively charged 
analyte and negatively charged surface silanols
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CHROMATOGRAPHIC COLUMNS

Partition Ion exchange (or ion-dipole interaction)

Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC)

Types of Ligands and Separation Mechanism

Other HILIC stationary phases:
Buszewski, B., & Noga, S. (2012). Hydrophilic interaction liquid chromatography ( HILIC ) - a powerful separation technique. Anal Bioanal Chem, 402, 231–247. 
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� Modern column selection, classification, characterization tests, and systems have evolved from the early 

works of:

- Buszewski, Engelhardt, Euerby, Gilpin, Guiochon, Horvath, Jandera, Kirkland, Le Mahipan, Majors, Neue, 

Sander and Wise, Snyder, Tanaka, and Walters.

� On the basis of these, more complex approaches to column selection, utilizing advanced chemometric data 

processing, have been proposed. They include:

- Héberger’s sum of ranking differences,

- Hoogmarten−Haghedooren’s Katholieke Universiteit Leuven (KUL) system

- Kaliszan’s quantitative structure−retention relationships based on linear free energy relationships 

(LFERs)

- Lesellier’s carotenoid test

- Snyder and Dolan’s hydrophobic subtraction model

- Linear Solvation Energy Relationships (LSERs) 

- and others

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Modern column selection and classification - RPLC

Petar, Z. et al (2018). Column Characterization and Selection 

Systems in Reversed-Phase High-Performance Liquid 

Chromatography. Chem. Rev. 
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Modern column selection and classification - RPLC

Snyder and Dolan’s Hydrophobic Subtraction Model (HSM)

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Legend:
k: retention factor of a given solute, 
kEB the value of k for a non-polar reference solute (ethylbenzene) 
H, hydrophobicity; 
S*, steric resistance to insertion of bulky solute molecules into the stationary 
phase 
A, column hydrogen-bond acidity, mainly attributable to non-ionized silanols; 
B, column hydrogen-bond basicity,
C, column cation-exchange activity

eluent- and temperature-dependent properties of the solute (η , σ , β , α , κ )
eluent- and temperature-independent properties of the column  (H, S*, A, B, C). 

Snyder, L. R., Dolan, J. W., & Carr, P. W. (2004). The hydrophobic-
subtraction model of reversed-phase column selectivity. Journal of 

Chromatography A, 1060, 77–116. 

50/50 ACN/60 mM potassium phosphate buffer at pH 2.8
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USP LC Column Database – Columns Equivalency

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Modern column selection and classification - RPLC

� Placing the attributes used in the HSM in a five-dimensional space, specified with a Euclidean distance 
between them, similarity factors (Fs) between columns could be calculated

� This approach was adopted by USP (PQRI-database). 

Difference in selectivity = Fs (Distance between 2 points)
Smaller Fs = similar columns
Large Fs : different columns
Fs<3 constitutes “equivalent”

Stoll, D. R. et al (2021). Improvements in the predictive accuracy of the hydrophobic 
subtraction model of reversed-phase selectivity. Journal of Chromatography A.
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Modern column selection and classification - RPLC

� USP LC Column Database – Columns Equivalency

Dwight Stoll, NJCG Webinar – March 2021

https://apps.usp.org/app/USPNF/columnsDB.html
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� Development of the refined Hydrophobic Subtraction Model (HSM2) 

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

Modern column selection and classification - RPLC

Snyder and Dolan’s HSM 1

Refined Model: HSM 2
Stoll, D. R. et al (2021). Improvements in the predictive accuracy of the 
hydrophobic subtraction model of reversed-phase selectivity. Journal of 

Chromatography A.

88

© 2018 USP

LC Columns Care

http://www.waters.com/webassets/cms/events/docs/2014PolarRetentionSeminar12_9_14FINAL.pdf

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

� Do not let the column dry out

� Store the column with the solvent 
specified by the supplier

� Mobile Phase Considerations
– Use only HPLC grade solvents 
– Use only highest purity chemicals and 

reagents 
– Filter and degas all mobile phases 

prior to use 
– Make sure solvents are miscible
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LC Columns Care

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

� Use of pre-columns:

– To avoid irreversible adsorption on the column head, a 
pre-column should be used. 

– The use of the pre-column increases the life cycle of 
the column significantly. 

– In addition, the pre-column will filter out particulate 
material from the pump seals or injection rotors. An 
alternative to the pre-column is a line filter.

� Filter the mobile phase with a suitable porosity 
membrane: 0.45 µm for HPLC and 0.22 µm for 
UHPLC.

https://phenomenex.blob.core.windows.net/documents/a2d615d4-dc3d-47fb-8fc1-6e9e7f04d90d.pdf
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CHROMATOGRAPHY COLUMNS

http://www.waters.com/waters/ko_KR/Size-Exclusion-Chromatography-%28SEC%29
-Optimization-Guide/nav.htm?locale=ko_KR&cid=134936555

Effects of column-to-LC-system connections
on chromatographic performance.

� Peak shape problems related to “extra-column” 
factors:

– diluent effect

– empty “space” (dead volume) between the pipe 
and column

– Empty spaces at the entrance of the column due 
to loss of stationary phase (pH> 8) in silica-based 
columns.

– Dirty columns inlet filters
(“frits”)

https://blog.restek.com/?p=34681

Column input and output frits:
5µm → particles usually 2µm frits
Particles of 3µm → frits with 0.5µm

LC Columns Care
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� Not gathering prior knowledge about the physico-chemical properties of the analytes of interest

� Not planning the objective of the method and not designing a development plan based on the 
analyte properties and most suitable columns chemistry for the target compounds

� Using the first C18 you find at the lab or the one which you always use

� Trial and error approach without using s risk-based approach based on sound science and 
insisting on changing parameters which DO NOT significantly impact on selectivity)

The above actions can result in:

� laborious projects that take a lot of time (without a satisfactory result)

� methods which do not meet the requirements for performance characteristics (robust, selective, 
accurate etc…)

� need for redeveloping the method due to lack of selectivity and/or robustness 

CHROMATOGRAPHY COLUMNS

What should we avoid during method development? 
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Agenda

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência

� Fases móveis

� Requerimentos para a Amostra

– Tipos de amostras

– Composição do diluente

– Filtração

– Concentração da amostra

– Volume de injeção

� Técnicas em HPLC

� USP-NF <621> Chromatography: termos
e práticas compendiais
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Fases móveis

Snyder, L. R., Kirkland, J. J., & Dolan, J. 

W. (2010). Introduction to modern liquid

chromatography. Hoboken, NJ: Wiley.

Solventes com valores altos de �
indicam maior interação iônica 

com outros compostos ionizáveis, 
favorecendo a solubilidade destes 

compostos e contribuindo para 
sua eluição.

H-B acidity (�/ ∑�= acidez da 
ligação de hidrogênio

H-B basicity (�/ ∑�= basicidade da 
ligação de hidrogênio

Dipolarity (� ∗/ ∑� = dipolaridade

P ’ = polaridade geral

ε = constante dielétrica
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Fases móveis

Snyder, L. R., Kirkland, J. J., & Dolan, J. W. (2010). Introduction
to modern liquid chromatography. Hoboken, NJ: Wiley.

H-B acidic (�/ ∑�= acidez da ligação de hidrogênio

H-B basic (�/ ∑�= basicidade da ligação de hidrogênio

Dipolar (� ∗/ ∑� = dipolaridade

Aminas são bases relativamente fortes.

Nitroalcanos, nitrilas alifáticas e diclorometano tem 
grandes momentos dipolo.

Perfluoro-álcoois e ácidos carboxílicos são fortes 
doadores de hidrogênio. 

A acetonitrila é geralmente escolhida devido ao seu 
baixo valor de UV cutoff, baixa viscosidade e maior 
ponto de ebulição. 

O Triângulo de seletividade de solventes
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Fases móveis

Diferentes combinações destes solventes resultam em diversas opções de força de eluição e seletividade. 

A composição da fase móvel pode ser mantida constante através da eluição isocrática.

Podemos modular a força de eluição da fase móvel ao longo da corrida, modificando a proporção dos 
solventes orgânicos de diferentes características e forças eluotrópicas através da eluição por gradiente.

Para se orientar quanto à equivalência da força
de eluição de misturas aquosas destes três
solventes orgânicos, podemos utilizar este
nomograma. 

As proporções em uma mesma linha vertical 
em cada escala mostra a equivalência de força
de eluição. A diferença das características dos 
respectivos solventes orgânicos irá promover a 
diferença de seletividade. 

Nomograma para misturas binárias

ACN/H2O (50:50), MeOH/H2O (60:40) 
e THF/H2O (38:62) tem as mesmas
características de força de eluição.  

Características dos 
compostos são 

muito importantes!

Acetonitrila, metanol e tetrahidrofurano
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Fases móveis

Eluição isocrática

USP-NF Online
Monografia: Lovastatin
Teste: Limit of Lovastatin related compound A 
DocID: GUID-D545A34C-B05B-4DC3-9C78-
A3C83FCC9719_1_en-US

Fase móvel: mistura filtrada e degaseificada de 
acetonitrila e ácido fosfórico 0,01M (13:7). 

Detector: UV 200 nm 
Coluna: L7 - Octylsilane chemically bonded to 
totally porous or superficially porous silica particles, 
1.5–10 μm in diameter, or a monolithic silica rod.
Dimensão: 4,6 mm × 25 cm, 5 µm
Temperatura: 40°
Vazão: 1,5 mL/min

Procedure: the relative retention times are about 1.0 
for lovastatin and 1.3 for lovastatin related compound 
A; and the resolution, R, between lovastatin and 
lovastatin related compound A is not less than 6.0.
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Fases móveis

Eluição isocrática

Lovastatin Related Compound A Lovastatin

Agilent Zorbax® C8
Endcapped: sim (trimethylchlorosilane)
Poro: 60 Å
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Fases móveis

Eluição por gradiente

Tempo 
(min)

Solução A 
(%)

Solução B 
(%)

Eluição

0-4,5 100 0 Isocrático

4,5-4,6 100→95 5 Gradiente linear

4,6-8,0 95→25 5→75 Gradiente linear

8,0-11,5 25 75 Isocrático

11,5-11,6 25→100 75→0 Gradiente linear

11,6-13 100 0 Re-equilíbrio

Detector: UV 238 nm
Coluna: L1 – Octadecyl silane chemically bonded to 
porous or nonporous silica or ceramic microparticles, 1.5 
to 10 µm in diameter, or a monolithic silica rod
Dimensões: 4,6 × 33 mm, 3 µm (Supelcosil® LC-18-DB)
Vazão da fase móvel: 3,0 mL/min

USP-NF Online
Monografia: Simvastatin    Teste: Chromatographic purity
DocID: GUID-741EC925-2234-4C8A-A37D-
1A3D78020951_4_en-US

Procedures:
SS solution - the relative retention times are about 0.60 for lovastatin and 
1.0 for simvastatin; and the resolution, R, between simvastatin and 
lovastatin is greater than 3. 
Standard preparation - the relative standard deviation for replicate 
injections is not more than 1.0%.

Solução A: acetonitrila/ácido fosfórico 0,1% (1:1)
Solução B: ácido fosfórico 0,1% em acetonitrila
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Fases móveis

Eluição por gradiente

Simvastatin

Acetyl simvastatin

Anhydro simvastatin

Simvastatin dimer

Simvastatin hydroxyacid

Epilovastatin

Methylene simvastatin

Supelco Supelcosil® LC-18-DB
Carbon load: 11%
Endcapped: sim (PI)
Poro: 120 Å
Área superficial: 170 m2/g
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Fases móveis

Eluição por gradiente

Tempo 
(min)

Solução A 
(%)

Solução B 
(%)

Solução C 
(%)

Eluição

0-15 80→55 20→25 0→20 Gradiente linear

15-17 55→0 25→80 20 Gradiente linear

17-20 0 80 20 Isocrático

20-21 0→80 80→20 20→0 Retorno

21-25 80 20 0 Re-equilíbrio

Detector: UV 225 nm
Coluna: L1 - Octadecyl silane chemically bonded to porous or 
nonporous silica or ceramic microparticles, 1.5 to 10 µm in 
diameter, or a monolithic silica rod
Dimensões: 4,6 × 10 cm, 3 µm (Thermo Hypersil ODS)
Vazão da fase móvel: 2,0 mL/min

USP-NF Online
Monografia: Terconazole    Teste: Related compounds
DocID: GUID-E6E9676F-A37E-426A-8093-
1AD69413DA41_2_en-US

Solução A: Carbonato de amônio 0,6%
Solução B: Acetonitrila
Solução C: Tetrahidrofurano

Procedure: Standard Solution - the tailing factor for terconazole peak is 
not less than 0.9 and not more than 1.3; and the relative standard deviation 
for replicate injection is not more than 5.0%.
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Fases móveis

Eluição por gradiente

Terconazole Terconazole Impurity B

Terconazole Impurity A

Thermo Hypersil ODS®

Silica, Spherical Fully Porous Type A
Carbon load: 10%
Endcapped: sim (PI)
Poro: 120 Å
Área superficial: 170 m2/g

Si
Si

Si
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Fases móveis

Ionização vs retenção em Cromatografia por Fase Reversa

A extensão da ionização do analito muda em função do pH da fase
móvel, seguindo o princípio de Le Chatelier. 

A forma ionizada dos compostos tem um caráter mais polar que a 
forma não-ionizada, com tendência de retenção menor na

cromatografia de fase reversa.
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Fases móveis

Ionização vs retenção em Cromatografia por Fase Reversa

Mudanças de pH no ambiente da separação, mesmo em 
pequenas escalas, pode promover mudanças relevantes no fator
de retenção dos compostos. Assim, o controle de pH se torna
muito importante, pois afeta a retenção.

Para ter maior controle da retenção de compostos ionizáveis, o 
pH da fase móvel deve estar distante do pKa do composto em
no mínimo ±1,5 unidades de pH (regiões I e III do gráfico). 

Conjunto de moléculas parcialmente ionizado = problemas de formato de pico?

Para compostos com pKa > 4, métodos com fase
móvel em pH baixo (2 ≤ pH ≤ 3) são mais adequados. 

Métodos com fase móvel em pH básico (pH > 7) 
podem ser similarmente adequados, mas é preciso

conferir a limitação da coluna quanto à faixa de pH de 
trabalho recomendada pelo fabricante.  
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Fases móveis

Soluções Tampão – aspectos gerais
 Um tampão é uma mistura de um ácido fraco e sua base 

conjugada, ou uma base fraca e seu ácido conjugado em 
solução aquosa.

 O pH de uma solução tamponada sofre mudanças muito
pequenas quando uma pequena quantidade de ácido ou base 
forte é adicionada. Isto permite proteger a fase móvel de 
mudanças em seu pH e assegurar a reprodutibilidade do 
método em separações em que este parâmetro é crítico.

 Os sistemas tampão são confiáveis dentro de uma faixa de 
±1 unidade de pH. Desta forma, a escolha do Sistema 
tampão é determinada em função dos pKa dos analitos. 

 A concentração do tampão deve ser adequada: abaixo de 
10 mMol, os tampões podem apresentar baixa capacidade 
tamponante e podem não resistir a mudanças no pH. Acima 
de 50 mMol existe o risco de precipitação em maiores 
concentrações de solvente orgânico (como 60% de 
acetonitrila, por exemplo).

Capacidade 
tamponante

ácida

Capacidade 
tamponante

básica

Tampão

Volume de base adicionada →

← Volume de ácido adicionado

Teoria de Brønsted-Lowry
Ácido = doador de prótons
Base = receptor de prótons

Um ácido que doou um próton é um potencial 
receptor de próton = base conjugada

Uma base que recebeu um próton = ácido conjugado 



17

© 2021USP

Fases móveis

Soluções Tampão – aspectos gerais

Usamos as constantes de dissociação para os pares 
Ácido-Base conjugados para calcular a concentração
de cada composto e o pH resultante desta solução.

K� � KK� � 1,00 � 10���Sendo: e pH � �log H�O�

HA  H!O ⇄ H�O�   A�

A�  H!O ⇄ OH�  HA
K �

H�O� A�

HA
K� �

OH� HA

#�
�

$%

$&

Ácido fraco e 
sua base 

conjugada

BH�  H!O ⇄ B  H�O�

B  H!O ⇄ BH�  OH�

K �
H�O� B

BH�
K� �

OH� BH�

B
�

$%

$&

Base fraca e 
seu ácido 
conjugado

As bases de dados trazem somente as 
constantes de dissociação ácidas. Desta 

forma, realizamos nossos cálculos através 
dos valores de Ka para os ácidos fracos e 

ácidos conjugados.  
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Fases móveis

Soluções Tampão - Exemplo
Exemplo: pH para uma solução de ácido fórmico 0,4 M e formiato de sódio 1 M

K � 1,80 � 10��

K� �
$%

$&

�
1,00 � 10���

1,80 � 10��
� 5,56 � 10���

Sendo HCOO� � 1,0 mol/LHCOOH � 0,4 mol/L e

H�O� �
K � HCOOH

HCOO�
�

1,80 � 10�� � 0,4

1,0
� 7,20 � 10�1

pH � �log 7,20 � 10�1 � 4,14

TabeladoHCOOH  H!O ⇄ H�O�   HCOO�

HCOO�  H!O ⇄ OH�  HCOOH

K �
H�O� A�

HA
K �

H�O� HCOO�

HCOOH
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Fases móveis

Soluções Tampão - Exemplo

Exemplo: pH para uma solução de NH3 0,2 M e NH4Cl 0,3 M

23�
�  H!O ⇄ 23�  H�O�

NH3  H!O ⇄ 23�
�  OH�

K � 5,70 � 10��6

K� �
$%

$&

�
1,00 � 10���

5,70 � 10��6
� 1,75 � 10�1

K �
H�O� B

BH�

Sendo NH�
� � 0,3 mol/LNH� � 0,2 mol/L e

H�O� �
K � NH�

�

NH�

�
5,70 � 10��6 � 0,3

0,2
� 8,55 � 10��6

K �
H�O� NH�

NH�
�

pH � �log 8,55 � 10��6 � 9,07

Tabelado
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Fases móveis

Uso de Soluções Tampão em Espectrometria de Massas

Para uso em Espectrometria de massas, o 
tampão deve ser volátil para evitar o depósito
de resíduos na fonte de ionização, pois:

Ref: K. Petritis et. al. Volatility Evaluation of Mobile-Phase / 
Electrolyte Aditives for Mass Spectrometry. LCGC Europe (Feb 
2002). 2–4. 

X Causa diminuição da intensidade das respostas
X Prejudica a sensibilidade do instrumento
X Afeta a recuperação em ensaios quantitativos.
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Fases móveis

Soluções Tampão utilizadas em HPLC

Tampão pKa Faixa de pH UV cutoff Volátil?

Ácido trifluoracético << 2 1,5 – 2,5 210 nm Sim

Piridina / ácido fórmico 3,8
5,3

2,8 – 4,8
4,8 – 5,8

210 nm Sim

Trimetilamina / ácido fórmico 3,8
9,8

3,3 – 4,3
9,3 – 10,3

210 nm Sim

Piridina / ácido acético 4,8
5,3

3,8 – 5,8
4,8 – 5,8

210 nm Sim

Bicarbonato de amônio / ácido carbônico
Bicarbonato de amônio / hidróxido de amônio

6,4
10,3

5,4 – 7,4
9,3 – 11,3

< 200 nm Sim

Formato de amônio / ácido fórmico
Formato de amônio / hidróxido de amônio

3,8
9,2

2,8 – 4,8
8,2 – 10,2

210 nm Sim

Acetato de Amônio / ácido acético
Acetato de amônio / hidróxido de amônio

4,8
9,2

3,8 – 5,5
8,2 – 10,2

210 nm Sim

 Rumble, J. R., Lide, D. R., & Bruno, T. J. (2018). CRC handbook of chemistry and physics: A ready-reference book of chemical and physical data. Boca 
Raton: CRC Press.

 Ahuja, S., & Scypinski, S. (2011). Handbook of modern pharmaceutical analysis. Amsterdam: Academic Press/Elsevier.
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Fases móveis

Soluções Tampão utilizadas em HPLC

Tampão pKa Faixa de pH UV cutoff Volátil?

KH2PO4/ácido fosfórico 2,12 1,1 – 3,1 < 200 nm Não

Formato de potássio / ácido fórmico 3,8 2,8 – 4,8 210 nm Não

Acetato de potássio / ácido acético 4,8 3,8 – 5,8 210 nm Não

KH2PO4 / K2HPO4 7,21 6,2 – 8,2 < 200 nm Não

Na2B4O7 / NaOH 9,2 8,2 – 10,2 < 200 nm Sim

Hidróxido de amônio / amônia 9,3 8,3 – 10,3 < 200 nm Sim

Cloreto de dietilamina / dietilamina 10,5 9,5 – 11,5 < 200 nm Sim

Cloreto de trietilamina / trietilamina 11,0 10,0 – 12,00 < 200 nm Sim

Na2HPO4 / NaOH 12,3 11,3 – 13,3 < 200 nm Não

 Rumble, J. R., Lide, D. R., & Bruno, T. J. (2018). CRC handbook of chemistry and physics: A ready-reference book of chemical and physical data. Boca 
Raton: CRC Press.

 Ahuja, S., & Scypinski, S. (2011). Handbook of modern pharmaceutical analysis. Amsterdam: Academic Press/Elsevier.
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Requerimentos para a Amostra
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Preparo da amostra

Objetivos da preparação da amostra

 Amostra representativa

 Amostra homogênea

 Livre de interferentes

 Não vai prejudicar a coluna cromatográfica

 Seja compatível com a técnica de separação

 Seja adequada para o método de detecção

 Resultados reprodutíveis

Coleta

Transporte

Armazenamento

Amostragem

Pesagem

Diluição

Injeção

Atenção a todo o processo!

1

2

3
4

5

6

7



25

© 2021USP

Sample design

É preciso planejar bem o que injetaremos no sistema

� O design da amostra na separação por HPLC é fundamental pois contribui para:

– Contribuir para a repetibilidade e reprodutibilidade do método analítico;

– Evitar variação nos tempos de retenção;

– Manter a resolução entre picos;

– Aumentar a sensibilidade de detecção para análise de traços de compostos;

– Usar todo o potencial do sistema cromatográfico para maior qualidade dos dados;

– Contribuir para o rendimento da recuperação e do tratamento da amostra em HPLC preparativo;

– Evitar retrabalhos.

� Quatro aspectos fundamentais neste processo:

1. Método de preparo da amostra

2. Composição do diluente

3. Concentração da amostra

4. Volume de injeção
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Preparo de amostras sólidas

Método Comentários

Extração com líquido Pesagem e agitação manual ou mecânica 

Homogeneização mecânica Uso de agitação mecânica com acessório

Uso de ultrassom Promove agitação intensa na superfície do material

Redução do tamanho de partícula Diversas técnicas para promover homogeneidade da amostra e maior área
superficial para maior facilidade de diluição

Secagem Para remover o conteúdo volátil, através de aquecimento, ou em dessecador sob 
vácuo ou gás inerte (Ex: nitrogênio), sob refrigeração para compostos 
termossensíveis

Dissolução Uso de equipamento específico para dissolver a amostra antes da amostragem

Extração Soxhlet Extração a quente com refluxo de solventes

Extração por micro-ondas Uso da energia de micro-ondas, em frasco aberto ou fechado sob pressão, para 
facilitar a extração dos compostos de interesse

Extração por fluído supercrítico Um fluido supercrítico sob pressão (Ex: CO2) passa através da amostra e frações 
são coletadas para compor as amostras
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Preparo de amostras líquidas

Método Comentários

Extração com líquido Pesagem e agitação manual ou mecânica 

Extração líquido-líquido Partição da amostra entre dois líquidos (ou fases) imiscíveis. Técnicas envolvendo 
o equilíbrio químico podem aumentar o rendimento da extração, evitando 
solubilização na fase não desejada:

Modificação do pH: tornam o composto mais ou menos solúvel em uma das 
fases;

Uso de pareadores iônicos: pode aumentar a solubilidade de compostos iônicos 
na fase orgânica;

Adição de sais: para compostos iônicos, o ‘salting in’ pode aumentar a 
solubilidade do analito na fase orgânica; o ‘salting out’ pode aumentar a 
solubilidade na fase aquosa. 

Usar solventes de alta pureza para evitar contaminações.

Pode-se usar evaporação para concentração da amostra.

Destilação Para composições voláteis, com uso de equipamento específico

Liofilização Para purificação e manuseio de amostras biológicas

Fase aquosa Fase orgânica

Água Hexano
Iso-octano

Acídica Éter

Básica Dietil éter

Salting out Cloreto de metileno
Clorofórmio

Agentes de 
complexação
(pareadores, etc)

Etil acetato
Cetonas ≥C6
Álcoois ≥C6
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Preparo da amostra

Solid-phase extraction (SPE)
� Vantagens

– Extração específica do analito de interesse

– Separação de interferentes

– Redução do consumo de solvente orgânico

– Coleta mais fácil da fração analítica total

– Procedimentos manuais mais convenientes

– Remoção de particulados

– Automatização mais fácil

� Desvantagens

– Potencial variabilidade de embalagens SPE

– Adsorção irreversível de alguns analitos em 
cartuchos SPE

– O desenvolvimento de um método mais 
complexo é necessário (múltiplas etapas)

� Usos do SPE

– Remoção de interferentes e “column killers’’

– Concentração ou enriquecimento de 
compostos em níveis de traços

– Desalinização

– Troca de solvente

– Derivatização in-situ

– Armazenamento e transporte de amostra

Etapas do SPE

1. Condicionamento do recheio

2. Aplicação da amostra (carregamento)

3. Lavagem do recheio

4. Recuperação do analito
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Diluente

Requerimentos para a composição do diluente

 Os solventes devem ser compatíveis com a técnica

 Deve dissolver o analito principal

 Deve dissolver as impurezas e produtos de degradação

 Não interfere na resposta do analito de interesse

 Não promove degradação dos analitos

� Composição do diluente:
– O ideal é que seja a composição da fase móvel no início 

da corrida;
– Pode ter força eluotrópica menor que a fase móvel;
– Evita o espalhamento, distorção e split dos picos.

� Diluente mais forte que a fase móvel:
– Maior largura e distorção dos picos que eluem mais cedo;
– Volumes menores de injeção podem ajudar a manter os 

requerimentos.

Coluna cromatográfica

Analito Diluente

Fase móvel

Fronting Splitting
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Preparo da amostra

Filtração

 Elimina partículas

 Preserva o sistema cromatográfico

 Evita problemas com a valvula de injeção e a tubulação

 Preserva a vida útil da coluna

 Promove a reprodutibilidade das análises

 Diversas dimensões e porosidades disponíveis

 Bom custo-benefício

 Diversos fornecedores

 Informações sobre compatibilidade química:

� https://www.agilent.com/en/products/sample-preparation/sample-preparation-methods/filtration/syringechemicalcompatibility

� https://www.pall.com/content/dam/pall/laboratory/literature-library/non-gated/chemical-compatibility-chart.pdf

� https://www.restek.com/globalassets/pdfs/literature/gnts2122-unv.pdf

� https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/articles/biology/chemical-compatibility-of-filter-components.html
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Espaço interpartículas

X µm

0,5X

Considerando partículas de diâmetro X µm perfeitamente dispostas na coluna:

0,125X

ri

89: 30° �
<=

0,125>

<= � 0,0725>

Sendo tan 30°= 0,58 (tabelado)

0,125X

ri

<= � raio do caminho entre partículas da FE

?= � 0,145>

dP (µm) di (µm)

1,7 0,25

1,8 0,26

3,0 0,44

5,0 0,73

10,0 1,45

?= � 2 � <=

> � diâmetro da partícula (µm)

Tabela: limite do diâmetro das partículas estranhas
em função do diâmetro das partíiculas da FE. Ref: Pearce, R. UHPLC: Matching Filtration Technology to Particle Size (2013).
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Volume de Injeção

Planejamento do volume de injeção

� Abordagem para a estimativa de volume de injeção máximo (VS), considerando uma vazão de fase móvel 
otimizada e k ≥ 1:

Sendo:

VS = volume de injeção máximo permitido (µL)

L = comprimento da coluna (mm)

dC = diâmetro da coluna (mm)

dP = diâmetro da partícula (µm)

L (mm) dc (mm) dp (µm) Vs (µL)
50 1,0 1,7 1

30 2,1 1,8 5

100 2,1 1,8 8

30 4,6 3 28

150 4,6 3 63

250 4,6 5 105

250 4,6 10 148

Tabela: exemplos de volumes de injeção máximos
estimados pelo cáculo acima, envolvendo os valores
para as características da coluna e seu recheio.



33

© 2021USP

Concentração da Amostra

Planejamento da concentração da amostra

� Uma alta concentração da amostra pode causar 
sobrecarga na fase estacionária adjacente à banda;

� Resulta na incapacidade da coluna em dispor os 
mecanismos de retenção a todas as moléculas; 

� Pode resultar em picos largos e sem simetria;

� A sobrecarga é relativa à concentração de cada 
composto na amostra, e não à soma das 
concentrações de cada composto;

� Em determinações de teor para compostos em nível de 
traços (como impurezas), é importante garantir a 
resolução entre o pico relativo ao composto mais 
concentrado e as impurezas a serem determinadas;

Figura 3: efeito da carga de analito sobre a largura e 
forma do pico, mantendo o volume de injeção constante. 

Figura 4: Picos A’ e B’: injeções dos compostos puros. 
Picos A e B: injeção de mistura dos dois compostos. 
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Diluente

Exemplo: determinação de cafeína

Coluna: Luna C18, 50 mm x 2.0 mm, 3 µm 
Vazão da fase móvel: 1,0 mL/min
Volume de injeção: 4 µL

Amostra = 0,75 mg/mL nos diluentes A, B e C Acetonitrila 33%

A

B

Acetonitrila 66%

C
Acetonitrila 100%Tempo (min) Solução A (%) Solução B (%)

0 5 95

7,5 95 5

7,6 5 95

8,5 5 5

Solução A: Ácido fórmico 0,1% em acetonitrila
Solução B: Ácido fórmico 0,1% em água

Ref: Sample diluent effects in HPLC. Crawford Scientific, 2021.

Impacto das diferentes composições do diluente
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Diluente

Exemplo: determinação de cafeína

Coluna: Luna C18, 50 mm x 2.0 mm, 3 µm 
Vazão da fase móvel: 1,0 mL/min
Amostra = 0,75 mg/mL em acetonitrila 100%

Volumes de injeção: 1, 2, 3 e 4 µL

Tempo (min) Solução A (%) Solução B (%)

0 5 95

7,5 95 5

7,6 5 95

8,5 5 5

Solução A: Ácido fórmico 0,1% em acetonitrila
Solução B: Ácido fórmico 0,1% em água

Ref: Sample diluent effects in HPLC. Crawford Scientific, 2021.

Impacto dos diferentes volumes de injeção
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Técnicas em Cromatografia Líquida
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Técnicas em Cromatografia Líquida

1. Fase Reversa

2. Fase Reversa Não-Aquosa

3. Fase Normal

4. Interação Hidrofílica

5. Pareamento Iônico

6. Troca Iônica

7. Exclusão

8. Quiral
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Técnicas em Cromatografia Líquida

Cromatografia Líquida por Fase Reversa
Aspectos gerais:

 Técnica de primeira escolha na separação de compostos neutros e iônicos;
 Fase estácionária mais apolar;
 Fase móvel mais polar;
 Principais mecanismos de retenção: Adsorção, Partição e Interação solvofóbica;
 Amostras com compostos ionizáveis: sistema tampão para manter o pH constante.

Interação solvofóbica Adsorção Partição

Fase móvel:

 Solventes orgânicos mais utilizados: acetonitrila, 
metanol, tetrahidrofurano e isopropanol;

 Sistema solvente deve ser miscível em água;
 Relativamente não viscoso;
 O mais transparente possível ao detector utilizado.
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Técnicas em Cromatografia Líquida

Cromatografia Líquida por Fase Reversa Não-Aquosa

 Técnica apropriada para amostras contendo compostos muito hidrofóbicos;

 Permanecem muito retidos na cromatografia por fase reversa;

 Fase móvel A: metanol e acetonitrila;

 Fase móvel B: THF, diclorometano, clorofórmio, metil-t-butil éter e outros solventes menos polares;

 Toda água no sistema cromatográfico deve ser eliminada antes do equilíbrio e da execução da análise.

Pérez-Fernández V et al. Journal of Food
Composition and Analysis. 2017;64:171–80.
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Técnicas em Cromatografia Líquida

Cromatografia Líquida por Pareamento Iônico
 É uma modificação da estrutura de Cromatografia por Fase Reversa;

 Direcionada para aumentar a retenção e promover a separação de compostos ionizáveis;

 Aplicada a compostos de pequeno peso molecular (<1000 amu) ou de grande tamanho, como proteínas e outras biomoléculas;

 Adiciona-se um par iônico R+ ou R- à fase móvel, que irá interagir com compostos de caráter ácido A- ou básico BH+;

 Ocorre um mecanismo dinâmico de interação entre o analito (A- ou BH+), o par iônico (R+ ou R-) e a fase estacionária (X). 

Par iônico
+ hidrofóbico
↑ retenção

A- +  R+ ↔  A-R+
Ácido

+ hidrofílico
↓ retenção

Par iônico
+ hidrofóbico
↑ retenção

BH+ +  R- ↔ BH+ R-
Base

+ hidrofílico
↓ retenção

A- ↔  R+ X

BH+ ↔  R- X

TFA

PFPA

HFBA

NFPA
Tetrabutylammonium hydroxide

Cetyl trimethyl ammonium bromide

Pareadores iônicos comumente utilizadosMecanismo de interação por pareamento iônico
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Técnicas em Cromatografia Líquida

Cromatografia Líquida por Pareamento Iônico

BH+

R-

X

R-

R-

BH+

X

R-

X X
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Técnicas em Cromatografia Líquida

Cromatografia Líquida por Troca Iônica
Técnica de separação importante para diversos compostos:

 Misturas de íons inorgânicos

 Biomoléculas - aminoácidos, peptídeos, proteínas e oligonucleotídeos

 Carboidratos

 Ácidos carboxílicos

Princípios:

 Competição entre os compostos ionizados da amostra vs contra-íons da fase móvel

 Interação com os grupos iônicos de carga oposta na fase estacionária

 Fatores-chave na separação: força e concentração do contra-íon, e o pH da fase móvel

Contra-íons para fase móvel

Troca aniônica Troca catiônica

F−

OH−

Acetato−

Cl−

SCN−

Br−

NO−3

I−

Oxalato−2

SO−2

Citrato−3

Li+

H+

Na+

NH4+

K+

Rb+

Cs+

Ag+

Mg2+

Zn2+

Co2+

Cu2+

Cd2+

Ni2+

Ca2+

Pb2+

Ba2+

-
F

o
rça d

e elu
ição

+Diferentes contra-íons
podem ser utilizados
para modular a força

da fase móvel no 
método analítico.
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Técnicas em Cromatografia Líquida

Cromatografia Líquida por Troca Iônica
Características das fases estacionárias:

 Feitas com suporte polimérico (metacrilato ou estireno-divinilbenzeno), resistentes aos pH agressivos das fases móveis;

 Contém grupos ionizáveis em sua superfície;

 Para o modo de troca catiônica: sulfonatos (–SO3
-), ácidos carboxílicos

 Para o modo de troca aniônica: amônio quaternários –N(CH3)3
+ , amidas

Os trocadores fortes estão 
completamente ionizados na faixa de 

trabalho de pH (2<pH<13) 

Os trocadores fracos tem valores de pKa
intermediários (4<pH<10), por isso sua 
ionização depende do pH de trabalho

Tipos de colunas por tipo do grupo iônico contido na fase estacionária

Trocador Aniônico Catiônico

Fraco

WAX WCX

Forte

SAX SCX
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Técnicas em Cromatografia Líquida

Cromatografia Líquida por Fase Normal

 Fase estacionária mais polar e fase móvel mais apolar;

 Os grupos silanóis tem papel ativo na separação;

 A interação principal é a ligação de hidrogênio com 
compostos que tenham elétrons disponíveis ou um 
momento dipolar;

 Separação de misturas de compostos muito polares;

 Interessante alternativa para separação de isômeros 
(mas não compostos quirais);

 Separações analíticas por Cromatografia em Camada 
Delgada;

 No geral, permite cargas maiores de amostra;

 A purificação de amostras brutas (em cromatografia 
preparativa e preparação de amostras).

Solvente B ε0

Metanol 0,70

n-Propanol / Isopropanol 0,60

Tetrahidrofurano (THF) 0,53

Acetonitrila 0,52

Éter metil terc-butílico (MTBE) 0,48

Acetato de etila 0,48

Éter etílico 0,43

Cloreto de metileno 0,30

Clorofórmio 0,26

Hexano / Heptano 0,00
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Cromatografia Líquida por Fase Normal

 A retenção pode ser descrita por um processo de deslocamento

 O analito compete pelos grupos silanóis com as moléculas de solvente
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Cromatografia Líquida por Fase Normal

Aplicação - separação de isômeros

Características de isômeros que tem papel chave na separação:

 Impedimento estérico: um grupo adjacente pode diminuir a 
interação do grupo polar;

 Influência de um substituinte: a doação ou retirada de 
elétrons do grupo polar por outro grupo ou substituinte na
molécula do analito reduz a capacidade de interação com os
grupos silanóis;

 Posicionamento do substituinte: a posição dos diferentes
grupos polares nas moléculas podem resultar em diferentes
potenciais de interação;

 A planaridade da mólecula do analito de interesse: 
moléculas mais planares conseguem acessar mais facilmente
os grupos silanóis. Assim, o isômero mais planar tende a ter
uma maior interação e consequentemente maior retenção.

.
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Cromatografia Líquida por Fase Normal

Colunas ciano, diol e amino

 Os grupos polares das fases estacionárias estão
posicionados na fase ligada, que são mais flexíveis;

 São mais facilmente acessados pelos grupos polares
dos analitos, pois não possuem a rigidez dos silanóis;

 Os grupos polares respensáveis pela retenção não
possuem a mesma força dos silanóis, tornando a 
separação de isômeros menos seletiva.
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Cromatografia Líquida por Interação Hidrofílica (HILIC)
 É uma variante da Cromatografia por Fase Normal;

 Utiliza fases móveis com maior proporção de solvente
orgânico (como acetonitrila);

 A água é o solvente de maior força de eluição;

 Compostos polares e ionizáveis tendem a ter maior
retenção em HILIC;

 Na maioria das aplicações em HILIC, a fase móvel varia 
de 3 a 40% de água

Algumas vantagens de HILIC

 Bom formato de pico para compostos básicos;

 Melhor sensibilidade para Espectrometria de Massas;

 Solvente orgânico em maior proporção inicial;

 Maior vazão de fase móvel, por sua menor viscosidade e 
consequentemente menor pressão no sistema.

Colunas Solventes

Sílica
Ciano
Diol

Amide, Amine
Polypeptide

Anion exchange
Cation exchange

Acetonitrila
Acetona

Isopropanol
Etanol

Metanol
Água

Ref: Kahsay, G et al, 2014. 
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Cromatografia Líquida por Exclusão
 É uma técnica baseada um processos mecânicos

 Separação de acordo com o tamanho das moléculas em solução.

 Moléculas menores permeiam os poros mais estreitos da fase estacionária e 
encontram mais obstáculos para sua eluição.

 As moléculas maiores são excluídas destes poros e eluem mais rapidamente.

 Permeação em Gel: fases estacionárias poliméricas e solventes orgânicos
nas fases móveis; 

 Filtração em Gel: fases estacionárias hidrofílicas e tampões aquosos como
fases móveis.

Tipo de suporte Vantagens Desvantagens

Sílica com fases 
hidrofílicas ligadas

 Estabilidade mecânica
 Porosidade adequada
 Diversas porosidades

Instabilidade em fases 
móveis pH>8

Polímeros orgânicos 
hidrofílicos

 Menor eficiência
 Menos tolerância a 

altas pressões

Estabilidade em pH 
alcalinos
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Cromatografia Líquida Quiral
 Técnica de separação de enantiômeros através da formação de um par de 

diastereoisômeros (transitórios ou não) utilizando-se um selector quiral.

Isomeria

Constitucional Estereoisomeria

Enantiomeria Diastereomeria

Método Indireto Direto

Fundamento Formação previa de diastereoisômeros
com reagentes derivatizantes quirais 
oticamente puros e uso de fases 
estacionárias não-quirais. Os compostos 
de interesse devem conter um grupo 
funcional derivatizável, como hidroxila, 
amino, carboxila, carbonila ou tiol.

Adição de seletores quirais à fase 
móvel ou uso de fases estacionárias 
quirais, sendo a estabilidade das 
ligações dos pares 
diastereoisoméricos (cada 
enantiômero com as moléculas quirais 
da fase estacionária) o principal fator 
de seletividade.

Vantagens • Diversos reagentes oticamente puros 
com diferentes grupos funcionais estão 
disponíveis

• Flexibilidade das condições 
cromatográficas

• Não é necessário derivação 
preliminar

Desvantagens • As reações de derivação consomem 
tempo

• Variação do rendimento das reações
• Alto custo pelo gasto de reagentes na 

fase móvel
• Estabilidade dos reagentes  impactam 

na quantificação

• Custo das colunas cromatográficas 
quirais

• Mecanismos de separação 
complexos

Glicose Frutose
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Cromatografia Líquida Quiral
Fase estacionária Características do suporte Características

Polysaccharide-Based Estruturas de amilose, celulose, quitosana e quitina com substituintes
promotores de seletividade, adsorvidos ou imobilizados no suporte

• Operação por fase normal ou reversa.
• Versatilidade e diversidade de opções de seletores quirais
• Restrições: diclorometano, clorofórmio, toluene e acetona.

Protein-based Bovin serum albumin (BSA)-sepharose
Human sérum albumin (HSA)
α1-acid glycoprotein (AGP)
Crude ovomucoid (OVM)
Cellobiohydrolase I (CBH I)

• Múltiplos mecanismos de interação.
• Fases móveis aquosas e orgânicas
• Baixa capacidade e eficiência
• Limitações de pH e temperatura
• Baixa estabilidade

Cyclodextrin-Based α, β, e γ-ciclodextrinas com substituintes polares e apolares nos 
grupos hidroxila, cobrindo ou ligados ao suporte 

• Alta estabilidade
• Uso de diversos solventes

Macrocyclic Antibiotic-Based Ansamycins, polypeptides, glycopeptides,
e aminoglycosides 

• Operação em todos os modos de eluição

Brush-Type or Pirkle-Type Compostos quirais neutros sintéticos de baixo peso molecular, ligados 
a suporte de sílica e outros suportes

• Compatibilidade com diversos solventes
• Estabilidade à pressão e temperatura
• Alta capacidade de carga de amostra 

Ion-Exchange-Type Seletores aniônicos, catiônicos e zwitteriônicos, derivados de 
alcalóides da cinchona e tergurida

• Boa seletividade para compostos ácidos, básicos e anfotéricos
• Os seletores aniônicos e catiônicos tem separação restrita a 

enantiômeros de cargas opostas 

Crown-Ether-Based Poliéteres macrocíclicos dos grupos com 1,1’-binaphthyl e aqueles
contend dois grupos de ácido tartárico.

• Robustez
• Corridas rápidas
• Restrição a determinados grupos de analitos

Cyclofructan-Based Oligossacarídeos cíclicos formados por unidades de D-fructofuranose
β(2→1) ligadas ente si

• Versatilidade
• Capacidade
• Aplcações para compostos básicos, ácidos e neutros.

• Vargas-caporali, J., & Juaristi, E. (2018). Determination of Enantioselectivities by Means of Chiral Stationary Phase HPLC in Order to Identify Effective Proline-Derived Organocatalysts. J. Braz. Chem. Soc, 29(5), 896–915.

• Rahim, N. Y., & Tay, K. S. (2018). Adosrption Science & Technology .

• Teixeira, J., Tiritan, M. E., Pinto, M. M., &amp; Fernandes, C. (2019). Chiral stationary phases for Liquid Chromatography: Recent developments. Molecules, 24(5), 865. doi:10.3390/molecules24050865
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Verificação da adequabilidade do sistema cromatográfico

Este processo, denominado System Suitability em referências compendiais, tem o objetivo
de evidenciar que o equipamento e o método analítico estão operando de forma a fornecer
resultados confiáveis para aquela corrida analítica. 

O equipamento, seus componentes eletrônicos, as operações analíticas e as amostras a 
serem analisadas constituem um sistema que deve ser avaliado em seu conjunto, e que deve 
ser monitorado durante todo o intervalo da corrida analítica para comprovar o atendimento 
aos requerimentos, da primeira à última amostra.

Fatores que contribuem para a variabilidade do Sistema:

 Configuração e montagem do sistema
 Composição e pH da fase móvel
 Vazão da fase móvel
 Dimensões da coluna, temperatura do forno, pressão
 Características da fase estacionária: partícula ou monolítica, porosidade, área 

superficial específica
 Tratamento da fase estacionária: endcapping, carbon loading
 Outros
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Verificação da adequabilidade do sistema cromatográfico

Soluções envolvidas: depende do método analítico. Podem ser utilizadas a Solução Padrão, ou uma solução 
específica para o System Suitability contendo diversos compostos, ou outra solução que seja conveniente.

Em geral, envolve avaliação de parâmetros relativo aos compostos de interesse do teste específico.

Os parâmetros para avaliação de System Suitability são expressos em monografia.

Em geral, podemos utilizar:

 Tempo de retenção (tR) 
 Resolução (Rs) 
 Número de pratos (N) 
 Repetibilidade do sistema (expresso em Desvio Padrão Relativo, %RSD)
 Fator de Simetria (As)
 Razão sinal/ruído (S/N)
 Limite de Quatificação (LQ)
 Fator de retenção (k) ou Fator de capacidade (k’) ou Razão de distribuição de massa (Dm)
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Verificação da adequabilidade do sistema cromatográfico

Aspectos importantes para determinar os critérios de System Suitability para seu método:

 Balanço entre teoria e prática: deve ser rígido o suficiente para assegurar a qualidade dos resultados, 

mas não restritiva demais para que sistemas aceitáveis sejam rejeitados e criem dificuldades na rotina;

 Confiabilidade: deve refletir desempenho mínimo aceitável para gerar resultados confiáveis. As 

informações sobre os efeitos causados pelos fatores principais do método durante o desenvolvimento do 

método e o efeito nos critérios de validação (principalmente nos estudos de robustez) são fundamentais 

para estabelecer essa relação;

 Escolha dos parâmetros: deve-se avaliar as condições cromatográficas para as quais o método é mais 

sensível;

 Critérios específicos: validar esses critérios para cada formulação, produto ou amostra que serão 

analisados pelo método.
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Repetibilidade do sistema (por Desvio Padrão Relativo / %RSD)

Injeções em replicata para avaliar a repetibilidade do 
sistema.

 Se o critério de aceitação ≤ 2,0% → exige-se 5 injeções

 Se o critério de aceitação > 2,0% → exige-se 6 injeções

Para avaliar da repetibilidade do sistema em métodos de 
determinação do teor em monografias para compostos
em que não é especificado um limite máximo para o %RSD, 
ele é calculado da seguinte forma (para uma sequência de 
replicatas da Solução Padrão):

%ABC �  
DEE

FG

∑ FH � FG IJ
HKD

L � D

Sendo:

FG = média das respostas obtidas
FH = resposta individual obtida
n = número de replicatas

MNO %ABC �
PQ L

RSE%,L�D

K = constante (0,349)
B = Ls - 100% 
Ls = Limite superior da especificação
n = número de injeções da solução de referência
t 90%, n-1 = valor de t tabelado, 90% de confiança 
e GL (graus de liberdade) = n-1

B(%) n=3 n=4 n=5 n=6

2,0 0,41 0,59 0,73 0,85

2,5 0,52 0,74 0,92 1,06

3,0 0,62 0,89 1,10 1,27
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Relação sinal/ruído (S/N)

T/2 �
23

ℎ

A relação sinal/ruído é um parâmetro útil para verificar a capacidade de 
detecção e adequabilidade do sistema, uma vez que o ruído pode afetar a 
precisão e exatidão do método.

É calculado através da altura do pico (H) e da amplitude 
do ruído (h), segundo a equação ao lado. 

H = medido do ápice do pico até a linha de base, que é 
extrapolada ao longo de no mínimo 5 vezes a largura do 
pico à meia-altura.

h = calculado pela diferença entre os pontos de maior e 
menor amplitude do ruído, no mesmo intervalo de no 
mínimo 5 vezes a largura à meia-altura do pico de 
interesse. Se possível, fazer esta medição ao redor do 
pico de interesse, para melhor representatividade.   

58

© 2021USP

USP-NF <621> Chromatography: termos e práticas compendiais

Ajustes em métodos analíticos compendiais

 A seção System Suitability do Capítulo Geral <621> Chromatography descreve a 
faixas permitidas para mudanças nos parâmetros e suas proporções dos métodos 
compendiais, com o objetivo de melhorar a separação cromatográfica. 

 Estes ajustes não podem ser feitos para compensar problemas com coluna ou 
mau funcionamento do sistema.

 O usuário tem que avaliar as características de performance analítica após os 
ajustes.

 Ajustes são permitidos somente se há padrões de referência para todos os 
componentes usados no teste de verificação do sistema.

 Ajustes múltiplos podem ter efeito de interação ou cumulativos, e devem ser 
avaliados criticamente.
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Ajustes em métodos analíticos compendiais

 pH da fase móvel (HPLC): ± 0,2 unidades de pH do valor especificado. 

 Concentração de sais no tampão (HPLC): ± 10%, desde que a variação de pH 
esteja dentro da faixa permitida. 

 Comprimento de onda do detector UV/Vis (HPLC): mudanças não são 
permitidas, erro máximo do detector deve ser ± 3 nm (procedimento do 
fabricante ou outro procedimento validado).

 Diâmetro interno da coluna (HPLC): ajustes devem manter a velocidade 
linear da fase móvel.

 Tamanho de partícula (dp) e comprimento da coluna (L) (HPLC): podem ser 
modificados desde que a razão L/dp permaneça constante ou entre -25% e 
50% da razão L/dp estabelecida. 

 Não são permitidas mudanças nas dimensões da coluna cromatográfica e 
partícula para métodos por gradiente.
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Ajustes em métodos analíticos compendiais

 Cálculo da vazão da fase móvel (HPLC) quando as dimensões da coluna 
tiverem sido modificadas:

F2 = vazão do método ajustado (mL/min)
F1 = vazão do método original (mL/min)
dci = diâmetro da coluna i (mm)
dpi = diâmetro da partícula i (µm)

 Atenção! Não é permitido para métodos por gradiente.

 A Eficiência da coluna deve ser mantida; uma queda de até 20% pode ser 
justificada.

V! � V� � ?W!
! � ?X� / ?W�

2 ∗ ?X!
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Ajustes em métodos analíticos compendiais

Proporção dos componentes da fase móvel:

 Mudanças permitidas somente para componentes em proporção < 50%

 Proporção pode ser ajustada em ±30% (relativo)

 O ajuste não pode exceder ±10% (absoluto)

 Fases móveis com 2 componentes:
Exemplo 1: SPECIFIED RATIO OF 50:50: 30% of 50 is 15% absolute, but this exceeds the maximum 

permitted change of ±10% absolute in either component. Therefore, the mobile phase ratio may be adjusted 
only within the range of 40:60–60:40. 

Exemplo 2: SPECIFIED RATIO OF 2:98: 30% of 2 is 0.6% absolute. Therefore, the maximum allowed 

adjustment is within the range of 1.4:98.6 - 2.6:97.4.”

 Fases móveis com 3 componentes:
Exemplo 3: “SPECIFIED RATIO OF 60:35:5: For the second component, 30% of 35 is 10.5% absolute, 
which exceeds the maximum permitted change of ±10% absolute in any component. Therefore, the second 

component may be adjusted only within the range of 25%–45% absolute. For the third component, 30% of 5 

is 1.5% absolute. In all cases, a sufficient quantity of the first component is used to give a total of 100%. 

Therefore, mixture ranges of 50:45:5 – 70:25:5 or 58.5:35:6.5 – 61.5:35:3.5 would meet the requirement.”
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Ajustes em métodos analíticos compendiais

 Volume injetado (HPLC): pode ser ajustado desde que consistente com o limite 
de detecção, linearidade e precisão do método. 

 Atenção aos impactos nos picos, resultantes de possível sobrecarga na 
coluna. Checar parâmetros de performance do método analítico. 

 Temperatura da coluna (HPLC): ± 10°C. 

 Uso do forno é recomendado para controle e reprodutibilidade do tR.

 Mudança na característica química da 
fase estacionária é considerada uma 
mudança relevante no método e requer 
validação completa.
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Agenda:
• Sistema de Cromatografia Líquida;

• Fase Móvel;

• Bombas Cromatográficas

• Tubulações;

• Amostradores Automáticos;

• Válvula de Injeção;

• Compartimento Termostatizado de Colunas (Forno);

• Detectores;

• Sistemas de Dados e Operação;
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Um sistema de HPLC consiste em 
várias partes conhecidas como 
Módulos.

Estes módulos assumem funções
variadas no processo de separação.
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Fase Móvel

É a fase líquida responsável por eluir os
analitos através do sistema desde o
injetor passando pela coluna até o
detector.
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Tempo t

Separação tr2-tr1
largura de pico Wb1,2
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Polares

• Álcoois, como metanol e etanol;
• Acetonitrila;
• Água (pH ajustado, se necessário);

Sais e ácidos para ajuste de pH

• Ácido acético, ácido fórmico e TFA (trifluoroacetato) (ácido);
• Amônia aquosa (básica);
• Acetato de amônio e formato de amônio (solução tampão);
• Tampão Fostato;

Fase Móvel: Exemplos

Sistemas de Cromatografia Líquida
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Pares de íons

• Perfluorocarbonato (C2 a C8) (reter compostos básicos);
• Dibutilamina, trietilamina, etc. (reter compostos ácidos);.

Apolares

• DMSO, DMF, THF, acetona, ésteres, clorofórmio, benzeno e hexano;

Sistemas de Cromatografia Líquida
Fase Móvel: Exemplos

May 4, 2021

Apenas para finalidades de ensino

8

Sistemas de Cromatografia Líquida
Reservatório de Fase Móvel

Características

• Material resistente e inerte;
• Design ergonômico;
• Área de Identificação;
• Indicação de volume nominal 

clara e resistente;
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Sistemas de Cromatografia Líquida
Reservatório de Fase Móvel
Filtro de Fase Móvel

• Primeira barreira física contra particulados, precipitações e microbios vindos da fase móvel;
• Importantes na prevenção de entupimentos, aumento de pressão e contaminação; 

Tamanho do Poro

• Extremamente importante, deve ter um tamanho definido e homogênio, 
o que garante a qualidade da filtração;  

May 4, 2021

Apenas para finalidades de ensino
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A Bomba garante que a fase móvel 
seja eluída sob alta pressão através da 
fase estacionária.

Tem a capacidade de misturar
automaticamente diferentes solventes
para compor uma fase móvel.

Fluxo/Pressão

Page 10

Sistemas de Cromatografia Líquida
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Bomba – tipos:

Bomba Isocrática

Bomba Binária

Bomba Quaternária

Sistemas de Cromatografia Líquida
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 Modo Isocrático
composição da fase móvel permanece constante
com o tempo

• Ótimo para separações simples

• Comumente utilizado em Controle de Qualidade

• Baixo Custo econômico

 Modo Gradiente
composição da fase móvel, solvente “B” aumenta
com o tempo

• Ótimo para análise de amostras complexas

• Comumente utilizado em desenvolvimento de 
métodos para misturas desconhecidas
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Isocratic Gradient

 Gradiente Binário;
 Gradiente Ternário;
 Gradiente Quaternário; 

Sistemas de Cromatografia Líquida
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Efeito do Volume

 Dwell volume ou volume morto = volume de efetivação do gradiente na coluna

Dwell volume ou  volume morto 
Para sitema de mistura por baixa pressão

Bomba Quaternária

Dwell volume ou volume morto
Para Sistema de mistura por alta pressão

Bomba Binária

Sistemas de Cromatografia Líquida
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As Tubulações é o link, ou seja, a cadeia de ligação do seu 
analito com a bomba, coluna, detector e o descarte. 

• Operação com máxima eficiência;
• Evitar riscos para o sistema;
• Maior confiabilidade dos resultados;

Page 14

Sistemas de Cromatografia Líquida

Caracteríticas desejáveis:
• Livre de vazamentos;
• Volume morto zero;
• Superficie Inerte;
• Alta flexibilidade sem comprometer a durabilidade;
• Facilmente ajustável no tamanho ao corte (PEEK);
• Comprimentos e diâmetros predefinidos para os caminhos e locais epecificos;
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Sistemas de Cromatografia Líquida

May 4, 2021
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Diferentes cores diferentes especificações: Atente-se nas especificações de fábrica!

Sistemas de Cromatografia Líquida

Aço inox PEEK
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Importância da manutenção das especificações de fábrica na transferência de métodos

1100/1200 
Series HPLC

1220/1260 I e II 
Infinity LPM LC

1200 Series 
RRLC – Std.

1260 I e II 
Infinity HPM LC

Max Fluxo 5 mL/min 5 mL/min 5 mL/min 5 mL/min

Volume Morto 900-1200 µL 900-1200 µL 900-1200 µL* 900-1200 µL*

Capilares ID 0.17 mm 0.17 mm 0.17 mm 0.17 mm

Disp. Vol. sem celula
15 µl 15 µl 15 µl 15 µl

Principio de Injeção Variable Loop Variable Loop Variable Loop Variable Loop

Vol; Inj. – Std/Ext. 100 / 1500 µL 100 / 1500 µL 100 / 1500 µL 100 / 1500 µL

Area RSD <0.25 % <0.25 % <0.25 % <0.25 %

Design TCC A A A A

Tamanho Coluna 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Sistemas de Cromatografia Líquida
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O Injetores responsável por transferir  as 
amostras do vial para o sistema (coluna).

Existem dois tipos:

 Manual;
 Automático;

Page 18

Sistemas de Cromatografia Líquida
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Injetor Manual:

1. Usuário manualmente carrega a amostra no injetor com 
uma seringa

2. E então gira a válvula Rheodine injentando a amostra 
no sistema

3. … assim a amostra é transportada para a coluna, a 
qual está a alta pressão

Injetor Automático:

1. Usuário preenche os vials com amostra para a bandeja
do  injetor (100 a 432 amostras) 

2. E automaticamente o injetor: 

1. Faz a medida do volume de amostra,

2. Injeta a amostra,

3. E então prepara o injetor para a pr[oxima injeção, 
Operando automaticamente sem contato do operador.

Confidentiality Label

19

Sistemas de Cromatografia Líquida
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Baixo Carryover

Velocidade de Injeção

Capacidade de Amostra

Lavagem interna, e externa da 
Agulha e do acento da agulha.

Válvula de Injeção 
(mainpass/bypass)

Menor ciclo de Injeção com agulha 
simples ou agulha dupla.

(Overlap injection or Smart Injection)

Maior capacidade em menor espaço 
de bancada

Sistemas de Cromatografia Líquida

Principais características Ferramentas 
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Agilent Confidential
May 4, 2021

Sistemas de Cromatografia Líquida
Sistema de Injeção FTN - Bypass – Carregamento da amostra

May 4, 2021
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Agilent Confidential
May 4, 2021

Sistemas de Cromatografia Líquida
Sistema de Injeção FTN – Bypass - Lavagem Externa da Agulha (reduzir Carryover)
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Agilent Confidential
May 4, 2021

Sistemas de Cromatografia Líquida
Sistema de Injeção FTN – Bypass - Movimentação para o Acento da agulha
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Agilent Confidential
May 4, 2021

Sistemas de Cromatografia Líquida
Sistema de Injeção FTN – Mainpass - Injeção da amostra/Lavagem interna da agulha
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O Compartimento termostatizado de 
coluna contém a coluna.

Dependendo da aplicação, pode 
conseguir grandes vantagens operando a 
coluna em temperaturas diferentes.

Page 25

Considerado o “Coração do Cromatógrafo”

Sistemas de Cromatografia Líquida
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20 April, 2015
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 Capacidade de armazenamento de colunas;
 Faixa de temperatura de 4 a 150ºC;
 Pre-aquecimento da Fase Móvel;
 Diferentes zonas de temperatura;
 Tipo de Aquecimento (Ar forçado e Elemento Peltier)
 Utilização de válvulas para automação;

Sistemas de Cromatografia Líquida

Principais características
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Aquecimento por Fricção: Resultante do atrito (FE/FM) 

Troca de calor com o ambiente

Radial
Gradiente de temp. radial
(Libera calor pelas
paredes da coluna)

Sem troca de calor com ambiente
Axial
Gradiente de temp. axial
(Libera calor no eluente)

Sistemas de Cromatografia Líquida
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Efeito do Aquecimento Radial

Gradiente de temp.
Radial

1

2

Temperatura Pos. 1 menor que Pos. 2 

Analito tem diferentes coeficiente de difusão 

Diferente na curva de Van Deemter 

Alargamento do pico

Redução do poder de separação

C

Sistemas de Cromatografia Líquida
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Efeito do Aquecimento Axial

Gradiente de temp Axial

1

2

Temperatura Pos. 1 e Pos. 2 igual

Analitos não possuem coeficientes de difusão equivalentes

Termo atende Van Deemter

Sem alargamento do pico

Sem influência no poder de separação

C

Sistemas de Cromatografia Líquida
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Inovações: automação de fluxo de trabalho através de válvulas

Seleção de colunas

Seleção de Solventes

Online SPE

Regeneração de colunas

2D-LC
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Limpeza de Amostras

Sistemas de Cromatografia Líquida

Automação por válvulas
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Agilent Confidential DE.2173263889

Sistemas de Cromatografia Líquida

Automação por válvulas

Troca de Detectores

Posição A Posição B

May 4, 2021
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O Detector apresenta uma lâmpada 
UV, uma célula de fluxo através do qual 
a amostra passa e um detector de luz. 

O detector mede a quantidade de 
entrada de luz e envia os dados para 
um computador para análise da luz 
absorvida e luz transmitida.

Sistemas de Cromatografia Líquida
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Tipos de Detectores

Detectores UV-Vis / DAD Detectores RIDDetectores FLD

Espalhamento de Luz Detectores de Massa

Sistemas de Cromatografia Líquida
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Absorção Ultravioleta (UV)

• A técnica mais utilizada; 

• Utiliza a luz ultravioleta e a capacidade
dos grupos cromóforos;

• O espectro ultravioleta é utilizado para  
auxiliar na identificação de um composto 
ou série de compostos.

Indice de Refração (RID)

• Utiliza acapacidade de um composto ou 
solvente de desviar a luz;

• Considerado um detector universal, mas 
não é muito sensível;

• Utilizados para análise isocrática.

Sistemas de Cromatografia Líquida
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Tipos de Detecção

Espalhamento de Luz (ELSD)

• Universal: composto menos voláteis que a FM;

• Ideal para compostos com detecção abaixo do 
UV;

• Compatível com gradiente;

• Técnica complementar ao LC-MS.

Eluent inlet

Gas

Liquid waste

Light Source

Fluorescencia (FLD)

• Sensibilidade e seletividade mais altas;

• Quantificação e identificação de compostos e 
impurezas em matrizes complexas em 
concentrações extremamente baixas
(análise em nível de traços);

• Substâncias que apresentam fluorescência.

Sistemas de Cromatografia Líquida
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Tipos de Detecção
Espectrômetro de massas (MS)

• Na espectrometria de massas, temos:

• Eluição na coluna;
• Ionização;
• Fragmentação da molécula;
• Medida da Massa direta;

• O detector de MS pode, identificar o composto diretamente, pois seu espectro de 
massa é como uma impressão digital única daquele composto.

Sistemas de Cromatografia Líquida

Tipos de Detecção
Espectrômetro de massas (MS)

Sistemas de Cromatografia Líquida
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Espectro de massa de atorvastatina degradada oxidativa
incluindo algumas impurezas. Fonte: App no.: 5991-4404EN

Tipos de Detecção
Espectrômetro de massas (MS)

Sistemas de Cromatografia Líquida
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Sistemas de Dados e Operação

• Chamado comumente de CDS (Chromatography data
System), tem a função de controlar os sistema, criar os
métodos, processar/adquirir e armazenar os dados
gerados pelo HPLC.

• Realiza a conexão entre o PC, gerando os dados como
cromatogramas e os gráficos que são utilizados para
Identificar e quantificar as amostras.

Sistemas de Cromatografia Líquida

 Plataforma interativa e de fácil uso; 
 Operações simplificadas;
 Capaz de controlar diferentes instrumentos (LC, GC, LCMS, GCMS);
 Atender as expectativas regulatórias (21 CFR part 11);
 Garantir a segurança de dados;
 Identificação de Anomalias;
 Disponível em Português;

Principais características
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Controle do InstrumentoAnálise de Dados

Sistemas de Cromatografia Líquida
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Conformidades regulatórias

• Controles técnicos garantem segurança de dados

• Assinaturas eletrônicas asseguram confiabilidade

• Trilhas de auditoria armazenadas com o contexto dos 
dados facilitam a revisão

• Controle de acesso através de privilégio de usuários

Sistemas de Cromatografia Líquida
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Assinatura eletrônica

41

4 May 2021

Sistemas de Cromatografia Líquida
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Revisão de trilhas de auditoria

Sistemas de Cromatografia Líquida
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Virtual 3D LC 

Agilent InterAct! É um sistema de 
informação virtual para obter novos e mais 
profundos conhecimentos em produtos e 
soluções. 

Configure seu sistema Agilent favorito em 
um ambiente virtual em 3D.

Agilent InterAct! version 1.2.0 está
disponível para Microsoft Windows e Apple 
iPad.

Baixar gratuitamente em: 
www.agilent.com/chem/interact Exemplo de vídeo incorporado no Agilent InterAct! –

Sinjeção e detecção de amostras.
https://www.agilent.com/en/video/agilent-interact

Sistemas de Cromatografia Líquida
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http://www.multidlc.org/hplcsim_3_2_0/hplcsim.html

HPLC Simulator

Sistemas de Cromatografia Líquida
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e-mail: claudio_bortalieiro@agilent.com               Tel: (011) 95470-0233
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Transferência de métodos de HPLC para UHPLC

HPLC Troubleshooting 

Marina Ansolin
Especialista em Suporte Técnico em Cromatografia Líquida

Marina_ansolin@waters.com

(19) 99686 4028
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Agenda

o Transferência de HPLC para UPLC

o Princípios do cálculo de pureza de pico

o Resolução de problemas

o Cuidados com os sistemas

o Resumindo
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Qual o sistema que eu tenho no meu laboratório?

4©2021 Waters Corporation

Transferência de Métodos

Método existente e/ou monografia

Ajuste da metodoliga de acordo com USP <621> ou EP 
<2.4.46> guidelines

HPLC to HPLC

Fazer alterações em um método aprovado e reportar como 
pequenas alterações no relatório anual
HPLC to UHPLC or UPLC

Re-desenvolver e Re-validar métodos

HPLC  UPLC
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Entendo as diferenças dos sistemas.... 

6©2021 Waters Corporation

Definição das categorais em LC

Dispersão > 30 µL

Colunas aceitáveis: 
• 3.0 – 4.6 mm ID

• 3 - 10 µm partículas

Ótimo: 
• 4.6 mm ID, 5 µm

Pressão de operação: 
• < 6000 PSI

Dispersão 12 - 30 µL

Colunas aceitáveis: 
• 2.1 - 4.6 mm ID

• 1.7 - 5 µm partículas

Ótimo:
• 3.0 mm ID, 2.x µm

Pressão de operação: 
• 6000 – 9500 PSI

Dispersão < 12 µL

Colunas aceitáveis: 
• 1.0 - 4.6 mm ID

• 1.6 - 5 µm particulas

Ótimo: 
• 2.1 mm ID, 1.7 µm

Pressão de operação: 
• 9000 – 15000 PSI

Aumento na flexibilidade e caracterização da amostra
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O que dispersão do sistema?

Dispersão – Ampliação de uma banda cromatográfica devido a efeitos

sobre a coluna (difusão e cinética de transferência de massa que são ambos

dependentes do tamanho da partícula e da velocidade linear) e os efeitos de

sistema (tubulação de diâmetro interno (ID) e comprimento, conexões, os

volumes de célula de fluxo detector, etc .)

Redução da disperção = Redução do espalhamento               
das moléculas

8©2021 Waters Corporation

MENOR espalhamento
fornece...

– MELHOR formato de pico

– MAIOR sensibilidade

– MAIOR resolução

Benefícios do menor espalhamento

 Quais as vantagens de se ter menor espalhamento?
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Comparação entre métodos:
HPLC – UPLC

10©2021 Waters Corporation

Transferência de Métodos

Método existente e/ou monografia

Ajuste da metodoliga de acordo com USP <621> ou EP 
<2.4.46> guidelines

HPLC to HPLC

Fazer alterações em um método aprovado e reportar como 
pequenas alterações no relatório anual para FDA ou EMA
HPLC to UHPLC or UPLC

Re-desenvolver e Re-validar métodos

HPLC  UPLC
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Posso ter diferença de resultado quando utilizo o UPLC como 
HPLC?

12©2021 Waters Corporation

Pode impactar na Transferência de Métodos
Emulação do Comportamento do sistema

� Desafios de transferência de sistema para sistema
– Gradientes combinando exigem correspondência do volume de permanência e o comportamento de 

mistura

– Combinando o ambiente térmico da coluna: temperatura do forno de entrada deve ser preservada.

– dispersão extra-coluna deve ser igual ou melhor a do sistema de origem

Minutes
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

UPLC trace

Programmed 
gradient

HPLC trace

Gradient
delay UPLC

Gradient 
delay 
HPLC

Equilibration
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t1/2 (2)

50% 

100% 

tG

�� = �1/2 −
1

2
 �	  


� = ��  � 

Time
(min)

Flow
(ml/min)

%A %B

-- 1.00 100 0

5 1.00 100 0

25 1.00 0 100

30 1.00 0 100

35 1.00 100 0

A: Water
B: Water with 10mg/mL caffeine

λ: 273 nm

%

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Minutes
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

Determinando o Volume de Sistema

14©2021 Waters Corporation

Ferramentas para ajuste de gradiente HPLC e UPLC

Measured
Vd = 375 µL

Measured

Vd = 1150 µL

After injection-
Amount of solvent 

to deliver after 

making injection  
before starting 

gradient
(ie. increases 
gradient hold)

Amount of solvent 
to deliver before

making injection
(i.e.. shortens 
gradient hold)

HPLC         UPLC UPLC        HPLC
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Volume Maior do 
sistema

Volume Menor
do Sistema

Adicionar um atraso
(“hold”) do gradiente

“After Injection”

“pre-injector volume”
Ou “Before Injection”

Opcional na Bomba para Permitir Simular Diferentes
Volumes de Sistemas

Sistema H-Class

Informar a diferença
entre volumes de
sistemas em µL ou em
tempo.

16©2021 Waters Corporation

Efeito do ajuste do gradiente

0.25

ACQUITY UPLC H-Class  
Separation

Alliance HPLC 
no gradient adjustments 

for dwell volume

Alliance HPLC
Using Gradient SmartStart 

pre-inject function

A
U

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

A
U

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

A
U

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

Minutes

2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00

0.12

0.12

Retention 
time 

shifted
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Mas e como podemos facilitar as transferências de HPLC para 
UPLC? 

18©2021 Waters Corporation

Os 5 pontos chaves para a Transferência do Método

1. Definir os objetivos e adquirir as informações do método de HPLC

2. Selecionar uma coluna apropriada (dimensões e fase estacionária)

3. Escalonar o método do HPLC  para o  ACQUITY UPLC®

4. Injetar e avaliar o resultado

5. Otimizar (Se necessário)
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Primeiro ponto chave…

1. Definir os objetivos e adquirir as informações do método do HPLC
i. Quais são os objetivos a serem alcançados?

o Aumentar o rendimento
o Aumentar a resolução
o Redução do gasto de solventes (Acetonitrila)
o Redução do consumo da amostra

ii. Quais são critérios a serem seguidos?
o Critérios USP/EP 

2. Selecionar uma coluna apropriada (dimensões e fase estacionária)

3. Escalonar o método do HPLC  para o  ACQUITY UPLC®

4. Injetar e avaliar o resultado

5. Otimizar (Se necessário)
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Segundo ponto chave…

1. Definir os objetivos e adquirir as informações do método do HPLC

2. Selecionar uma coluna apropriada (dimensões e fase estacionária)
i. Selecionar a fase estacionária ideal para manter a seletividade

o Ferramenta interativa “Reversed Phase Column Selectivity Chart”
ii. Manter constante a Razão L/dp

o Medida do poder de resolução da coluna

3. Escalonar o método do HPLC  para o  ACQUITY UPLC®

4. Injetar e avaliar o resultado

5. Otimizar (Se necessário)



21©2021 Waters Corporation

Column coach

22©2021 Waters Corporation

Seleção do comprimento da coluna: 
razão do comprimento da coluna com tamanho da partícula

Grau
Separação

Exemplos
Eficiência

(N)
L/dp

Fácil Uniformidade de conteúdo 5.000 15.000

Médio
Ensaio de compostos
relacionados

12.000 30.000

Difícil Perfil de impurezas 20.000 50.000

Extremamente
Difícil

Identificação de 
metabólitos

35.000 85.000

Típica coluna de HPLC 4,6 x 150 mm; 5 µm

Coprimento (L) = 150 mm = 150.000 µm
dp = 5 µm

L  = 150.000 = 30.000
dp 5
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O Terceiro ponto chave…

1. Definir os objetivos e adquirir as informações do método do HPLC

2. Selecionar uma coluna apropriada (dimensões e fase estacionária)

3. Escalonar o método do HPLC para o ACQUITY UPLC®

i. Calculadora do ACQUITY UPLC®

o Escalonamento geométrico das condições do método do HPLC para as novas dimensões da
coluna do Acquity;

o Otimização para as partículas sub-2µm

4. Injetar e avaliar o resultado

5. Otimizar (Se necessário) 
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Calculando....
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O Quarto Ponto chave…

1. Definir os objetivos e adquirir as informações do método do HPLC

2. Selecionar uma coluna apropriada (dimensões e fase estacionária)

3. Escalonar o método do HPLC  para o  ACQUITY UPLC®

4. Injetar e avaliar
i. Foram obtidos todos os requerimentos desejados do método transferido ?

5. Otimizar (Se necessário)

1. Reduzindo o volume de injeção.

2. Reduzir a concentração de solvente orgânico no diluente de amostra.

3. Aumentar o volume pós-injetor do sistema UPLC.

26©2021 Waters Corporation
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Transferência do Método: Os requisitos foram
atendidos? 

�Aumento do rendimento

�Redução do consumo do solvente

�Mantida a resolução crítica

28©2021 Waters Corporation



29©2021 Waters Corporation

 Aproveite as vantagens do UPLC®

− Aumente o fluxo sem haver perda na resolução cromatográfica para diminuir o tempo 

de análise

 Otimize outros parâmetros do método

− Temperatura

− Parâmetros de detecção

− Volume de injeção

− Condições isocráticas

o Composição do modificador orgânico

o “On-line mixing” versus “pre-mixed mobile phase”

Transferência do Método:

Flexibilidade do UPLC
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 Ativo vs. passivo pre-heating
− Métodos tradicionais usam pre-

heating passivo

Desafios tradicionais na transferencia de Métodos 

Active Passive

Pre-Heating Systems
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 Ativo vs. passivo pre-heating
− Métodos tradicionais usam pre-

heating passivo

 Atraso do gradiente VD
− Diferenças entre:
o Quaternário vs. binário
o LCs de baixa dispersão vs. alta
o Configuração de módulos diferentes

Desafios tradicionais na transferência de Métodos 

Quaterna
ry

Gradient Systems

Binary Active Passive

Pre-Heating Systems
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Consequências
Desvios de tempo de 

retenção
Desafios de seletividade

 Ativo vs. passivo pre-heating
− Métodos tradicionais usam pre-

heating passivo

 Atraso do gradiente VD
− Diferenças entre:
o Quaternário vs. binário
o LCs de baixa dispersão vs. alta
o Configuração de módulos diferentes

Desafios tradicionais na transferência de Métodos 

Quaterna
ry

Gradient Systems

Binary Active Passive

Pre-Heating Systems
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 Entrega dos solventes
− Conhecer os volumes de sistema
− Adjust all segments of method, including equilibration  

 Injeção de amostra
− Analisar volumes de injeção
− Otimizar solventes de limpeza

 Compartimentos de colunas
− Determinar efeitos das temperatura

 Detecção
− Utilizar taxa de aquisição apropriada

Componentes do sistema
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Diferenças na retenção e seletividade com métodos de gradiente

Solução: gradient smart start

Sistema A

Arc HPLC with Gradient SmartStart

Impurity A

Impurity B

Impurity C

Clozapine

Impurity D
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A
U

0.00

0.05

0.10

Minutes
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20

Exemplo…

Retention Time
Peak 
No

Binary   
HPLC Arc HPLC

1 0.59 0.61
2 0.74 0.74
3 1.05 1.04
4 1.27 1.27
5 1.39 1.38
6 1.50 1.50
7 1.59 1.59

 Sobreposição de seis injeções replicadas de uma transferência de método de um sistema HPLC binário para o Arc HPLC com ajustes de volume de retardo

 Usando o Gradient SmartStart, o atraso do gradiente no sistema Arc HPLC foi ajustado para tempos de retenção comparáveis aos do HPLC binário

Sistema Binary

1

2
4

3

6

5
7*
*

* Samples 
analyzed at 

different time 
points. Relative 
amounts vary
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• Idealmente, plataformas diferentes devem 

mostrar separações equivalentes

• Sem prejuízo na cauda ou resolução

• Qualquer critério de método essencial

Transferências de Métodos já implementados

Compound

Impurity 1

API

Impurity 2

Impurity 3

Impurity 4

Impurity 5

Impurity 6

Impurity 7

Impurity 8

System

USP 

resolution 

peak 5 & 6

Alliance 1.7

Arc HPLC 1.7
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Desenvolvimento em UHPLC
-Redução no tempo da análise;
-Ganho de informação mais rápida para o
desenvolvimento do método

-Coluna BEH Shield C18 (50 x 2,1mm; 1,7 µm)
-Tempo da análise: 10.5 min
--Fluxo: 0,5mL/min

Transferência para HPLC 
-Validação para o CQ;
- Maior flexibilidade para transferir para 
diferentes sites
- Tamanhos de partícula de 2,5;3,5 e 5 µm 
são possíveis

Coluna: Xbridge Shield C18 (150 x 4,6 
mm; 5 µm
-Tempo da análise: 45 min
--Fluxo: 0,8mL/min

Caso Real- Método Indicador de Estabilidade
Desenvolvimento em UHPLC e transferência para o HPLC
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E o pico está puro? 
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Pureza de Pico

A qualidade dos cálculos de pureza de pico são descritos por:

� O grau de contraste espectral

� Boa resolução espectral

� Apropriada seleção do intervalo de ruído e integração dos picos
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peak

Análise de homogeneidade espectral

 PDA adquire espectro e em
cada ponto do cromatograma
dependendo da taxa de 
aquisição.

A
b
s
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a
n
c
e

Spectra per Run Time

200.00 240.00 280.00 320.00
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A
b

so
rb

an
ce
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A
b
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b
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O que é a taxa de aquisição do PDA?
Taxa de aquisição

Minutes0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74

1 pt/s

2 pt/s

5 pt/s

40 pt/s

20 pt/s

10 pt/s
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O que é a taxa de aquisição do PDA?
Sampling rate

� Idealmente precisamos de 15 a 20 pontos por pico

� Você precisa de 15 a 20 pontos para definir o ápice de pico onde o tempo de retenção é 
registrado

� Linha preta é o mesmo pico cromatográfico
– Linha vermelha são os pontos por pico

Time
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Bandwidth e Resolução Optica

Increasing Bandwidth Increasing Slit Width

Summing Absorbance Summing Transmittance
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 Este foi recolhido em Waters PDA com uma 

largura de fenda fixa equivalente a 1,2 nm 

de resolução óptica

 Os resultados são piores quando

trabalhamos com 4,8 nm

− Perda da resolução optica

− Perda na linearidade

Resolução Spectral

230.00 250.00 270.00
nm

Benzeno

4.8 nm
1.2 nm 

Slit Width

Different λmax
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peak

Análise de homogeneidade espectral

 PDA adquire espectro e em
cada ponto do cromatograma
dependendo da taxa de 
aquisição.

 Algorítimo Peak Purity 
analisa todos os espectros
do pico

 O Espectro do centro do pico
é a referêcia para
comparação com os outros
espectros.

A
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Spectra per Run Time

200.00 240.00 280.00 320.00
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A
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A
b
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a
n
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46©2021 Waters Corporation

nm

Contraste Espectral

 A forma do Espectro A e Espectro B são representados por vetores

 θ é o Angulo de contraste espectral que representa a diferença entre os espectros.

Spectrum A

Spectrum Bθθ

200.00 240.00 280.00 320.00

Spectrum B
Spectrum A

A
bsorbance A

U
 a

t 2
40

 n
m

AU at 280 nm
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E o ruído?

O Threshold Angle é um teste de significância estatística
O ângulo de pureza observado é menor do que a incerteza da medição?

 O Ângulo de Ruído do Detector é calculado a partir da linha de base cromatográfica e é inversamente 
proporcional à altura do pico.

O Noise Angle descreve o quanto o espectro da linha de base varia no "Noise Interval”

Spectrum A

Spectrum B

Noise

θ

A
bs

or
ba

nc
e

A Região de Ruído em cinza 
forma um cilindro constante de 

incerteza ao redor do vetor.

Um vetor desenhado da origem 
para a borda do cilindro cria o 

ângulo de ruído.

Quanto mais curto o vector 
(menor concentração) maior o 

ângulo de ruído.
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Contraste Espectral
A chave para comapração de espectros

 Contraste espectral determina a 
diferença entre a forma de dois
espectros.

 Os espectros são convertidos em um 
vetor no espaço.

 Tamanhos de vetores são
normalizados

 Os vetores são levados a um plano bi 
dimensional e o angulo entre os dois
vetores são comparados..

 Se o ângulo for 0 °significa que não foi
identificado diferença entre os
espectros.

Valor de contraste Examplo Spectro

53 °

10 °

Estrutura relacionada
ente os compostos

0.5 °

Diferença de um –
CH2: Picos muito

parecidos coeluindo. 
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Limitações Cromatográficas

� Espectro UV de diferentes compostos podem ser iguais.

� Concentrações muito baixas podem não ser detectadas.
– A intensidade da absorbância das impurezas depende da sua concentração e absorção 

molar.
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Critérios para testes de pureza de pico

� Use a menor resolução (1.2 nm) para distinguir melhor os espectros.

� O ideal é não trabalhar com comprimentos de onda muito baixos 190, 200 nm.

� Deve-se sempre fazer a análise de um branco, para avaliar de existem 
contaminantes vindos da fase móvel, se existirem e estiverem coeluindo com um 
dos seus compostos de interesse, você pode fazer a subtração do branco e 
elimir estes interferentes que podem estar tornando o seu pico impuro

� Para ter sucesso nos seus resultdos o ideal é que a máxima absorbância do 
pico esteja entre 0,1 e 1 AU (utilizando o maxplot) para eliminar erros 
fotométricos causados pela alta ou baixa concentração da amostra, que 
pode saturar o detector, no caso de ser muito alta e causar um falso 
positivo ou negativo.
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Critérios para testes de pureza de pico

� Quanto aos parâmetros você deve seguir a seguinte recomendação:
– Auto threshold: é indicado para 85 % dos casos

– Noise + solvent: muito sensível, trabalha bem até 1 AU, evia resultados errados

– Noise: Mais sensível e trabalha abaixo de 100 mAU

– Solvent: trabalha acima de 100 mAU

O auto threshold dever ser a primeira opção a ser testada, se ele não for 
apropriado você pode partir para a opção noise + solvent. Existe um 

procedimento de validação da escolha de um ou outro critério.
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 Key Parameters to be set …
− Select Peak Purity
− Wavelength range – default to collected range shorten when  there’s 

an interference in a specific λ region such as below 210 nm.
− Noise Interval Time
o must be free of any chromatographic peaks – USE MAXPLOT!
o Examine Noise Spectrum and MaxPlot baseline very carefully

− Active Peak Region – default to 100% unless there is known co-
elution

− Threshold Criteria
o AutoThreshold – default and generally good (85%)
o Noise – Most sensitive, but works below 100 mAU
o Solvent – user selected value works above 100 mAU
o Noise + Solvent – Very sensitive, avoids false Purity Flags, works well up 

to about 1 AU (95%)
− Purity Passes – 1 = default, 2,3 and 4 are good at estimating the 

number of unresolved  components under a peak.

Considerações Chave

Remember – Purity Results are only as good as the Peak Integration!
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Escolha do intervalo de ruído

Selecionar uma região ruim no cromatograma pode produzir resultados de Pureza de Pico 

errôneos. 

A
U

0.000

0.002

0.004

nm
220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00

A
U

0.000

0.009

0.018

nm
220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00

Noise Interval Spectrum
Taken at 11.5 to 13 min.

Noise Interval Spectrum
Taken at 0.05 to 0.5 min.

A
U

0.00

0.10

0.20

nm
220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00

Noise Interval Spectrum
Taken at 7.0 to 10 min.

A
U

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20
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0.30

0.35

Minutes

2 .00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

P
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k1
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P
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k2
 -
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.3
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P
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k3
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.8
76
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Resultados Pureza

Angulo e Thresholds não varia muito – se 
o interval de ruído é OK

Extração a 237 nm e MaxPlot

0.4 vs 2 AU

MaxPlot e ThresholdsMaxPlot e Thresholds

10.120 Peak1

204.5

237.7

303.3

nm
200.00 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00 360.00 380.00

Red = Apex; Black = Noise
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Resultadao de pureza a 1 AU –
Puro mas o ruído não….

Peak “tail” extended into  
Noise Interval
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Espectro muda com a concentração?  

1 AU de cafeína

A
U

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Minutes
0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20

0.929 Extracted
0.937 Extracted
0.947 Extracted
0.954 Extracted
0.962 Extracted
0.968 Extracted
0.980 Extracted

0.980
0.968
0.962
0.954
0.947
0.937

0.929

A
U
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0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10
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190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00

0.929 Extracted
0.937 Extracted
0.947 Extracted
0.954 Extracted
0.962 Extracted
0.968 Extracted
0.980 Extracted

0.980
0.968
0.962
0.954
0.947
0.937

0.929

nm
190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00

Caffeine peak
ca. 1 AU maxplot

Normalized caffeine spectra overlay –
all absorbances are linear
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Cafeína 3 AU
Quando o espectro é normalizado

0.927 Extracted
0.938 Extracted
0.945 Extracted
0.948 Extracted
0.956 Extracted
0.963 Extracted
0.968 Extracted
0.977 Extracted
0.986 Extracted

nm

190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00

0.927 Extracted
0.938 Extracted
0.945 Extracted
0.948 Extracted
0.956 Extracted
0.963 Extracted
0.968 Extracted
0.977 Extracted
0.986 Extracted

A
U

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

nm

190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00
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Resultados

 Se Purity Angle < Purity Threshold 
− Dentro do ruído do sistema o pico é espectralmente homogeneo ou espectralmente 

puro.

 Se Purity Angle > Purity Threshold 
− Há algo dentro do pico que não pode ser explicado pelo ruído. O pico não é 

espectralmente puro.
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Exemplo

Homogeneous Peak

Glimepiride

Questionable peak
Unknown @ 1.482 minutes

G
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8
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Purity
Auto Threshold

M
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D
e
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e
s

0.00

0.35

0.70

1.05

1.40

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

Minutes
2.064 2.080 2.096 2.112 2.128

1
.4

8
2

Purity
Auto Threshold
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D
e
g
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e
s

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

Minutes
1.460 1.470 1.480 1.490 1.500

The “M” denotes the point of maximum difference, 
whereas the purity angle is greater than the purity 

threshold.
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Tipo de coeluição

 R = 0       R = 0 .3     R = 0       R = 0 .3     R = 0 .7        R > 1 .0 R = 0 .7        R > 1 .0

Resolução cromatográfica
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Mas e o que fazer se os meus picos ficarem estranhos? 

Resolvendo problemas......
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Anomalias / Distorção de Picos

Cauda
frontal Cauda

normal

Cortado
em cima

Com 
ombro

Ápice
duplo
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� Formato de pico

� Retention time shift

� Pico fantasma

� Queda ou aumento de pressão

Problemas mais comuns
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Identificando problemas de picos

Good Peak Shape

Broad Peaks

Split Peaks

Tailing Peaks

Fronting Peaks
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A
U

0.00

0.10

0.20

0.30
A

U

0.00

0.10

0.20

0.30

Minutes0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

Perdas de sensibilidade

Aumento de tailling

Ideal vs. Problema

Conecções corretas

Conecções incorretas - Void
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Formato de pico: A importância de ajuste e conecções

� Formato de pico esperado

� Retenção Esperada

� Intensidade de sinal esperada

� Pressão Esperada

� Maior retenção

� Intensidade de sinal variada

� Pressão mais baixa

� Mau formato de pico

� Baixa intensidade de sinal
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Formato do pico: acessórios apertados excessivamente

Reusable Fitting Installed Correctly

au

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

Overtightened Reusable Fitting

au

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

Minutes

1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40

Deformed Ferrule

Normal Ferrule

Video on how to connect columns correctly
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Com Saber se o Pico é Simétrico ?

 O Pico ideal é simétrico porém no mundo real ele sempre tem uma pequena
assimetria do qual pode ser pequena ou extremamente inadequada;

 O Formato do Pico é mensurado pelo “Asymmetry Factor”  ou pelo “ Tailing Factor”

 “Introduction to Modern Liquid Chromatography”, Llyod R. Snyder, Joseph J. Kirkland , Jonh W. Dolan, Third Edition, 2010,  Ed Wiley.
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Peak Shape: Mass/Volume de carregamento

Recommended maximum 
injection volume 3-10% of 

total column volume

Even low injection volume, 
but too high mass results 

in poor peak shape 

Analytical run

Volume 
overloading

Mass
overloading

70©2021 Waters Corporation

Formato de pico: Filtro bloqueado/Frit/Coluna

Dirty filter P = 6400 psi*

microorganisms, precipitation, 
dust, etc..

Sample
Band

Column

New filter
P = 5100 psi*

N = 7575

N = 9349
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Formato de pico: Fonte de contaminação

Fase móvel

� Usando produtos químicos de grau (U) HPLC

� Evite grandes recipientes de metal de solvente

� Usando vidro tipo 1 (borosilicato) USP / EP

� Não deixe os microorganismos crescerem (nova fase móvel 

aquosa todos os dias, lave as linhas aquosas com 100% 

orgânico semanalmente, mantenha as linhas do sistema não 

utilizadas em orgânico)
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Formato do pico: Contaminação

Fase móvel

� Soluto da membrana (resistente a 

solventes orgânicos, Polissulfona

dissolvida por ACN)

� Pré-lave um filtro com 1 L de água antes 

de filtrar sua fase móvel

Page 38 in Waters consumables catalogue, 720005718EN



73©2021 Waters Corporation

Formato de pico: Fonte de contaminação

Amostras

� Filtração com 0,2 µm é necessária

� A centrifugação adicional é frequentemente recomendada
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Filter time constant

Filter time constant: é um parâmetro utilizado para filtrar o ruído da alta frequência. Deve ser

usado com cuidado, pois se for utilizado uma constate de tempo muito alta, ela irá suavizar os

picos. O Filter noise time podde ser definido como 1 ÷ Taxa de aquisição
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Taxa de aquisição

 Taxa de aquisição: Idealmente precisa-se de 15 a 20 pontos por pico

Precisa-se de 15 a 20 pontos para definir o ápice de pico onde o tempo 
de retenção é registrado

Time

� Linha preta é o mesmo pico cromatográfico
– Linha vermelha são os pontos por pico
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 Taxa de aquisição 10 pontos/segundo

 Taxa de aquisição 1 ponto/segundo

Sinal 
ruído ≥ 3
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E se o Tailing for ≥  2  ou ≤ 0,9 ??

 Coluna pode estar com problemas (filtro entupido, ou espaço/voids dentro da fase estacionária);

 Coluna contaminada (detergente, fungos ou compostos com altíssima retenção);

 Saturação da coluna (volume de injeção muito grande ou concentração acima da capacidade de

carga da coluna);

 Diluente da Amostra muito forte;

 Problemas físicos nas conexões, “voids” (“extra column broadening”)

 Interação secundária do analito com silanóis residuais ou resíduos de metais;

 Tampão inadequado ou pH inadequado;

 Inadequado controle de temperatura da coluna e da fase móvel.

Necessidade de realizar um diagnóstico aprofundado do equipamento e 
da coluna utilizada. Existem muitas fontes que podem ocasionar
assimetria. Esses são: 

“Introduction to Modern Liquid Chromatography”, Llyod R. Snyder, Joseph J. Kirkland , Jonh W. Dolan, Third Edition, 2010,  Ed Wiley.
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� Mudanças repentinas:
– Composição do solvente

– pH

– Temperatura

Mudanças graduais:
Equilíbrio

Estabilidade de fase estacionária

Contaminação da coluna

Desafios do tempo de retenção

Mudanças? 
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Reprodutibilidade de tempo de retenção: composição de solvente

Gravimetrically

Volumetrically

Pump online mixing

Pequenas diferenças na fase móvel podem causar grandes diferenças de resultados
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Reprodutibilidade de tempo de retenção : Composição de solvente

MeOH into 400 ml Water up to 1L

600mL MeOH + 400mL Water
Recommended

0.6mL/min MeOH + 0.4mL/min Water
(2 pumps at different flow rates)

Water into 600 ml MeOH up to 1L

Filtração 
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Reprodutibilidade de tempo de retenção : Composição de solvente

Minutes

A
U
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A

U

0.00

0.20

A
U

0.00

0.20

A
U

0.00

0.20

A
U

0.00

0.20

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

SOP Mobile Phase
50% Aq/50% MeCN

- 1% Organic

- 2% Organic

+ 2% Organic

+ 1% Organic

Sample: Neutrals QCRM
pN: 186006360

Peak ID: Acetone, Naphthalene, Acenaphthene
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Reprodutibilidade de tempo de retenção : Temperatura
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1  Triamterene

2  Althiazide

3  Bumetanide

4  Benzthiazide

5  Ethacrynic Acid

Column: XTerra MS C18 3.5 µm, 4.6 × 50 mm 

Mobile phase: 25% MeOH, 65% water,  10% ammonium 
bicarbonate buffer, pH 9

� Significant selectivity 
changes due to 
temperature fluctuations 
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Variação de Área ou Altura do Pico

 Seringa ou agulha sujas: pequenos picos de sujeira podem adicionar área aos

picos de interesse.

 Bolhas no sistemas de injeção podem ocasionar perdas de área e altura (altos

CV)

� Injetor com vazamento / sujeira;

� Loop do injetor não está sendo preenchido corretamente;

� Amostra não homogênea;

� Componente precipita ao ser injetado;

� Tentativa de integrar pico em cima do Vo ou com retenção k menor que 1.

� Taxa de aquisição baixa (pouco pontos para formar a banda cromatográfica)
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Drift: Contaminação da coluna

� Mudanças na forma do pico, divisão do pico, ombros no pico, mudanças na retenção, 

mudança na resolução e / ou aumento da contrapressão podem indicar 

CONTAMINAÇÃO DA COLUNA!

Flushing ou backflushing da coluna com orgânico puro geralmente suficiente para 

remover o contaminante. (Tome cuidado para não precipitar tampões)

Para uma limpeza mais agressiva, consulte o manual de cuidados e uso de sua coluna
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Picos fantasmas

� Contaminação proveniente de: 

– Componentes da fase móvel (encontre o componente "culpado" excluindo um após o 

outro)

– Amostra (verificar diluente e seus componentes, procedimento de preparação de 

amostra)

– Execução anterior (injetar em branco, injetar amostra imediata)

– Frascos de amostra inadequados

– Frascos

– Septo
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� O aumento da pressão é um sinal de acumulação de impurezas provenientes de:

– Fase móvel (injetar amostra imediata)

– Amostra (em branco vs. amostra)

Aumento de pressão

Pressure 
increase with 

blank injection?

Inject Immediate 
sample function.

Pressure still 
increasing?

Yes No

Ye
s

No

Check your 
mobile phase

Check the diluent 
of your 

samples/blank

Check your 
sample prep 
procedure
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Principais causadores de problemas? 

Fase móvel

50 % dos problemas cromatográfico estão relacionados com a fase móvel

Preparo

Qualidade dos reagentes  
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Sujeira Acumulada na Coluna
Picos Fantasmas (Ghost Peaks)

 Aditivos impuros na fase móvel 
resultam em desvios da linha de 

base e picos fantasma.

Octano-sulfato de sódio
Fonte C

Fonte B

Fonte A

Octano-sulfonato de Na

Gradiente em branco.
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Vidraria Com Detergente e Contaminação Vinda do pHmetro

Gradiente: branco
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Fase Móvel: Preparo

• Cuidado com a faixa de pH que o recheio permite trabalhar:
• Sílica comum: de 2 a 8

• Sílica Híbrida/ resina: 2 a 12 / 1 a 12

• Acertar o pH do tampão aquoso antes de misturar com a parte orgânica; 

• Gradiente: a mesma quantidade de ácido, tampão ou reagente de pareamento 
em cada frasco para que suas concentrações permaneçam constantes durante 

as mudanças programadas;

• Se aditivo insolúvel na fase orgânica, necessário ao menos 5% água; 

• Trazer a fase móvel até a saída do coluna antes de conectar 
no detector!

(para evitar problemas de imiscibilidade/ contaminação/ precipitação)
Cuidar com o solvente que estava na coluna = miscibilidade

Ver manual da coluna
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Limpeza do sistema

92©2021 Waters Corporation

� Para evitar que sugeira entre no conjunto óptico, mantenha sempre a porta do detector

fechada sempre que uma célula de fluxo não estiver instalada no detector.

� Filtrar e desgaseificar os solventes para prolongar a vida da coluna, reduzir a pressão

flutuações e diminuir o ruído da linha de base.

� Para conservar a vida útil da lâmpada, apague a lâmpada enquanto deixa o detector

correndo, mas ocioso. Note, no entanto, que você deve fazê-lo somente quando o lâmpada

permanecerá extinta por mais de 4 horas.

� Se você usar a fase móvel tamponada, lave o detector antes de desligar-lo evitar danos

como:

– Cresimento meicrobiano

– Encrustração

Cuidados com o sistema 
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Sugestões de limpeza 
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Estes são um dois principais problemas enfrentados quando 

estamos realizando transferências de métodos....

Concordam? 
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Estes são um dois principais problemas enfrentados quando 

estamos realizando transferências de métodos....

Concordam? 

E os detectores? 
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Tipos de Detector
Qual devo escolher??

� UV – Ultravioleta

� PDA – Arranjo de Diodos

� RI – Índice de Refração

� FL – Fluorescência

� ELSD – Espalhamento de Luz 

� MS – Espectrômetro de Massas
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� Propriedades Físicas e Químicas do analito são importantes.

� Sensibilidade necessária precisa ser considerada

� Se mais de um detector será utilizado em série, o detector destrutivo deve ser o último.

� Algumas celas de fluxo são sensíveis a pressão (RI, FL) e devem ser sempre as últimas.

Escolha do Detector

Detector Resposta Sensibilidade
Faixa

Linear
Destrutivo

UV Seletivo Cromóforo 10-9 g ng/µL ppm 105 Não

PDA Seletivo Cromóforo 10-9 g ng/µL ppm 105 Não

Índice de Refração Universal
Índice de 
Refração

10-6 g µg/µL ppm 104 Não

Fluorescência Seletivo Fluorescência 10-12 g pg/µL ppb 103 Não

Espalhamento de 
luz

Universal Partícula 10-7 g 100 ng/µL ppm n/a Sim

MS Seletivo Íon 10-14 g 50 pg/µL ppt 105 Sim
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Detector Índice de Refração (IR)
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Detector IR: Características do detector
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PDA e UV
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PDA e UV
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CromatografiaEspectro

 Extrair os cromatogramas em múltiplos 
comprimentos de onda

 Detecte cada pico em seu comprimento de 
onda ótimo

 Extrações múltiplas

 Comprimentos de onda programados

 Combine dados de vários comprimentos de 
onda para aumentar a seletividade e / ou 
sensibilidade

 Compensação do Comprimento de Onda 
para reduzir os artefatos do RI

 Certifique-se de que nenhum pico vai "faltar"  
MaxPlot

 Comparar espectros dentro de um pico
− Se eles se sobrepõem (após a normalização), 

provavelmente corresponde a um único 
componente

− Se eles NÃO se sobrepõem, vários 
componentes ESTÃO presentes

 Compare os espectros com uma 
BIBLIOTECA

− Se o espectro na biblioteca corresponde ao 
espectro do ápice (após a normalização), 
provável identificação.

− Se o espectro do ápice não coincidir, a 
identificação é descartada

PDA e UV
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Detector ELSD 1
Detector Evaporativo de Espalhamento de Luz

 Usa “nebulizador” para evaporar a fase móvel transformando os componentes da 

amostra em partículas secas que causam espalhamento de luz.

 Resposta sensível a massa, detectando qualquer componente menos volátil que 

a fase móvel.

 Complementa detectores de UV e RI.  
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Detector ELSD 

 Útil para compostos que não possuem cromóforos.

 Pode ser usado com gradiente (ao contrário do detector de RI) e fases que 

absorvem na faixa de UV.

 Menos sensível que RI a fatores ambientais.

 Não funciona para componentes muito voláteis ou com ponto de ebulição baixo.
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Detector ELSD Detecção de Anti-oxidantes, etc.

ELSD
UV 230nm
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Detector de Massas/ espectrômetro de massa. 
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Resumindo....
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Muito Obrigada 




