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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



7

© 2021USP

7

© 2021USP

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’
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grafeinChróma

♦ 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

László Zechmeister

 1938 | Livro “The chromatographic 
adsorption method”

– Diversos trabalhos e pesquisas em 
cromatografia, colaborando para 
sua difusão e uso em larga escala.
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♦ 1889
† 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
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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.



Modalidades 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
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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

Cromatograma

Sendo:

tM = hold-up time (tempo de eluição de um composto não-retido)
tRi = tempo de retenção do pico i
Wi = largura do pico i (projeção à linha de base)
Wh/2 = largura do pico à meia altura
h = altura do pico
h/2 = altura do pico à meia altura 



28

© 2021USP

Teoria da Cromatografia Líquida

Cromatograma

Sendo:

tM = hold-up time (tempo de eluição de um composto não-retido)
VM = hold-up volume (volume de fase móvel para obter tM)
tRi = tempo de retenção do pico i
VRi = volume de retenção do pico i
Wi = largura do pico i (projeção à linha de base)
Wh/2 = largura do pico à meia altura
h = altura do pico
h/2 = altura do pico à meia altura 
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Teoria da Cromatografia Líquida

Tempo morto | Formas de determinar o t0

𝟎
𝟒 𝒄

𝟐

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

Retenção Relativa (r)

A razão entre os tempos de retenção ajustados de um composto de interesse e de outro utilizado como referência.

𝑹𝟐 𝑴

𝑹𝟏 𝑴

Sendo:

tM = tempo de eluição de um composto não-retido
tR2 = tempo de retenção do composto de interesse (min)
tR1 = tempo de retenção do composto de referência (min)
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Teoria da Cromatografia Líquida

Tempo de Retenção Relativo (RRT)

Conhecido também como “retenção relativa não 
ajustada”, é a relação entre o tempo de retenção do pico 
relativo ao composto de interesse e o tempo de retenção 
do pico de referência. 𝑹𝟐

𝑹𝟏

Sendo:

tR2 = tempo de retenção do composto de 
interesse (min)
tR1 = tempo de retenção do composto de 
referência (min)
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Teoria da Cromatografia Líquida

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

𝑹

𝒉/𝟐

𝟐

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)

𝑹
𝟐

ou
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Teoria da Cromatografia Líquida

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

𝑹

𝒉/𝟐

𝟐

Sendo:

tR = tempo de retenção do composto (min)
Wh/2 = largura do pico à meia altura
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Teoria da Cromatografia Líquida

Altura do prato (H) ou Altura equivalente a um prato teórico (HETP)

Sendo:

L = comprimento da coluna cromatográfica (µm)
N = número de pratos

É a razão entre o comprimento da 
coluna cromatográfica (em µm) e o 
número de pratos:

Ref: The Theory of HPLC - Chromatographic Parameters. LCGC. Crawford Scientific, 2021. 
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Teoria da Cromatografia Líquida

Fator de Simetria (AS) ou Fator de cauda (Tailing factor, T)

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

Sendo:

W0.05 = largura do pico à 5% da sua altura
f = distância entre a linha de frente do pico à 5% da sua 
altura e o ápice do pico projetada à linha de base
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Teoria da Cromatografia Líquida

Fator de Simetria (AS) ou Fator de cauda (Tailing factor, T)

Sendo:

W0.05 = largura do pico à 5% da sua altura
d = distância entre a linha de frente do pico à 5% da sua 
altura e o ápice do pico projetada à linha de base

• Salvo indicação em contrário, em um teste ou ensaio, 
o fator de simetria (fator de cauda) do pico usado para 
quantificação é 0,8 – 1,8.
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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.

𝑺
𝑹𝟐 𝑹𝟏

𝟏,𝒉/𝟐 𝟐,𝒉/𝟐

𝑺
𝑹𝟐 𝑹𝟏

𝟏 𝟐

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

Resolução entre picos (RS)

𝑺
𝑹𝟐 𝑹𝟏

𝟏,𝒉/𝟐 𝟐,𝒉/𝟐

Sendo:

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

Razão pico-vale (p/v)

O p/v pode ser empregado como critério de adequabilidade do 
sistema em um teste para substâncias relacionadas quando a 
separação da linha de base entre dois picos não for alcançada 
(separação parcial) de duas substâncias.

𝒑

𝒗

Sendo:

HP = altura do pico menor
HV = altura entre a linha de base e o vale entre os dois picos adjacentes 
(a menor altura da intersecção)
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USP-NF <621> Chromatography: termos e práticas compendiais

Relação sinal/ruído (S/N)

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. 

Se possível, fazer esta medição ao redor do pico de interesse, para melhor representatividade. 

Sendo:

H = altura do pico (do ápice à linha de base)
h = amplitude do ruído no intervalo de no mínimo 5 vezes
a largura à meia-altura do pico de interesse. 



42

© 2021USP

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

Relação sinal/ruído (S/N)

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. 

Se possível, fazer esta medição ao redor do pico de interesse, 
para melhor representatividade. 

Sendo:

H = altura do pico (do ápice à linha de base)
h = amplitude do ruído (injeção do branco) no intervalo de no 
mínimo 20 vezes a largura à meia-altura do pico de interesse. 



43

© 2021USP

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

𝑺

𝒋

𝒊

A Resolução entre 2 picos é expressa por:

𝑹 𝟎

𝟎
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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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Exemplo: Knox plot

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

Podemos projetar as 
condições 
cromatográficas para 
obter o menor valor para 
o prato reduzido.

Outros fatores como 
temperatura e peso 
molecular do composto 
de interesse são 
importantes para 
determinar as condições 
ideais para o menor prato 
reduzido.
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Exemplo: Poppe plot

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

Podemos verificar que o 
tempo por prato (t0 / N) 
aumenta conforme 
aumenta o N. 

Colunas com partículas 2 
µm apresentam limitação 
com t0 > 1. Por outro lado, 
possuem vantagem 
quando menores N são 
necessários para a 
separação desejada.
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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 𝜋 (ricas 
em elétrons, como compostos aromáticos 

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

grupos nitro).  

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

Interações 
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Efeito da temperatura

 Equação de Van’t Hoff

𝑲

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

𝑹 𝟎

𝟎

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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