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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 𝜺
indicam maior interação iônica 

com outros compostos ionizáveis, 
favorecendo a solubilidade destes 

compostos e contribuindo para 
sua eluição.

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

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

Dipolarity (𝝅 ∗/ ∑) = 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 (𝜶/ ∑)= acidez da ligação de hidrogênio

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

Dipolar (𝝅 ∗/ ∑) = 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 
DOI: https://doi.org/10.31003/USPNF_M45950_04_01

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
DOI: https://doi.org/10.31003/USPNF_M75450_04_01

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
DOI: https://doi.org/10.31003/USPNF_M80885_02_01

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%.



13

© 2021USP

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



14

© 2021USP

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 apresentam 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 
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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.

Sendo: e

Ácido fraco e 
sua base 

conjugada

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

Sendo e

H O =
K × HCOOH

HCOO
=

1,80 × 10 × 0,4

1,0
= 7,20 × 10

Tabelado

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

3

K =
H O B

BH

Sendo e

H O =
K × NH

NH
=

5,70 × 10 × 0,3

0,2
= 8,55 × 10K =

H O NH

NH

Tabelado
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Fases móveis

Perguntas sobre soluções tampão em cromatografia

 Medir o pH da solução tampão antes ou após a adição de solventes orgânicos?
Os pHmetros são projetados para medir o pH em soluções aquosas. A presença de solventes orgânicos
na solução resulta em um pH diferente do real. O pH da fase móvel e o pKa do analito mudam com a 
presença do solvente orgânico. O mais importante é assegurar a consistência do processo.

 Devo usar tampão em meu método analítico?
Para algumas separações, o controle de pH da fase móvel é muito importante. Pequenas alterações no 
pH causadas por componentes da matriz da amostra, CO2 no ar e a qualidade da água do laboratório
pode alterar os tempos de retenção, o formato do pico e sua resposta.

 Qual é o tampão com pH ideal para meu método analítico?
Cada sistema tampão tem a capacidade de controlar o pH da solução em uma região de ±1 unidade de 
pH. A região de ótima performance do tampão é quando pH = pKa do ácido fraco ou base fraca. Por 
isso, escolha o tampão ideal em função do pH desejado para os analitos.

 Os componentes do tampão precipitam?
Para algumas combinações de tipo de sistema tampão, concentração do tampão e proporção de 
solvente orgânico pode haver o risco de precipitação. Para preparação de fases móveis, prefira
adicionar o solvente orgânico à solução tampão, o que reduz este risco.
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Fases móveis

Perguntas sobre soluções tampão em cromatografia

 Quais são os ácidos e bases adequados para a correção do pH?
Prefira utilizar o ácido ou base que forma o sal que você está utilizando. Por exemplo: tampão de fosfato de 
sódio deve ser ajustado com ácido fosfórico ou hidróxido de sódio.

 Qual reagente devo usar? Monobásico, dibásico, anidro, monohidratado…?
Os cálculos devem ser feitos considerando a pureza, grau de hidratação e contra-ions dos sais envolvidos, e 
a descrição da preparação deve ser bem clara para evitar erros e garantir a reprodutibilidade do método.  

 Qual linha do HPLC vou colocar minha solução tampão?
Uma Padronização no laboratório pode ser interessante. Atenção à limpeza das linhas de fase móvel após o 
uso do instrumento, principalmente aquelas utilizadas com tampão. Evite passar solventes orgânicos puros 
nestas linhas, pois pode resultar em precipitação em diferentes partes do sistema.

 Será que posso usar este resto de fase móvel?
Além de correr o risco de deixar seu sistema e sua coluna secos e causar problemas no equipamento, as 
fases móveis vão evaporando pela superfície ao longo do tempo, e a composição desta porção pode ser 
ligeiramente diferente do resto do frasco – esta pode ser sua fase móvel nas últimas corridas. 

 Filtração ou ultrasom?
Sempre filtre as soluções tampão à vacuo, o que ajuda eliminar partículas insolúveis.
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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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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
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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



32

© 2021USP

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

𝑡𝑎𝑛 30° =
𝑟

0,125𝑋

𝑟 = 0,0725𝑋

Sendo tan 30° = 0,58 (tabelado)

0,125X

ri

𝑟 = raio do caminho entre partículas da FE

𝑑 = 0,145𝑋

dP (µm) di (µm)

1,7 0,25

1,8 0,26

3,0 0,44

5,0 0,73

10,0 1,45

𝑑 = 2 × 𝑟

𝑋 = 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

Figura 1: efeito do aumento do volume de injeção sobre forma e largura
do pico, para uma amostra com concentação adequada. Simulação, 
Geoff Cox, Prochrom R&D. Ref: Snyder, 2010.

 Volumes de injeção excessivos podem causar distorção do pico cromatográfico:

Figura 2: simulação mostrando o efeito do aumento do volume 
de injeção sobre a forma do pico. Volumes de injeção nas
razões 1, 2 e 4 para os picos simétricos e 10 e 20 para os que 
indicam volume excessivo por sua distorção. Ref: Dolan, 2014.
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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.
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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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Concentração da Amostra

Planejamento da concentração da amostra

 A carga máxima de analito injetado 
em uma coluna pode ser 
determinada pela relação da 
largura e a forma do pico resultante 
de uma amostra mais concentrada 
vs uma amostra diluída.

Figura 5: carga de analito injetada na coluna vs largura
do pico relativa ao pico simétrico. Ref: Restek, 2021.  

W
0,

5/
W

0,
5,

m
in

Carga de analito (µg)
Ref: Steimling, J. Mass Overload on Superficially Porous Particles (2021).
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Concentração da Amostra

Planejamento da concentração da amostra

 A capacidade de carga de analito de uma coluna alternativa em relação a uma coluna original 
do método analítico pode ser determinada pelo seguinte cálculo:

Asp (m2/g) Vsp (mL/g) P
72 0,134 48

115 0,501 73
120 0,471 77
170 0,531 108
201 0,586 127
230 0,335 148

Sendo:

Asp = área da superfície do recheio (m2/g)

Vsp = volume específico do poro (mL/g)

Ei = fração intersticial (tipicamente = 0,4)

ρ = densidade da sílica (= 2,2 g/mL para sílica porosa)

Tabela: capacidade de carga de analito em função das 
características da FE. Ref: Giaquinto et al (2008); 
Crawford Scientific, HPLC column overload (2021).
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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



43

© 2021USP

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

iç
ão

+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

-
F

o
rç

a
 d

e 
el

u
iç

ão
+
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Técnicas em Cromatografia Líquida

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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Técnicas em Cromatografia Líquida

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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Técnicas em Cromatografia Líquida

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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Técnicas em Cromatografia Líquida

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 rgânico 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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Técnicas em Cromatografia Líquida

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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Técnicas em Cromatografia Líquida

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



56

© 2021USP

Técnicas em Cromatografia Líquida

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
• Restrição ao uso de alguns solventes como 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
• Baixa 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.
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USP-NF <621> Chromatography: termos e práticas compendiais

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 cromatográfico
 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
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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.

Entre os parâmetros para avaliação de System Suitability para métodos cromatográficos são:

 Tempo de retenção (tR) 
 Resolução (Rs) 
 Número de pratos teóricos (N) 
 Repetibilidade do sistema (expresso em Desvio Padrão Relativo, %RSD)
 Fator de Simetria (As)
 Razão sinal/ruído (S/N)
 Limite de Quantificação (LQ)
 Fator de retenção (k) ou Fator de capacidade (k’)
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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):

𝒊
𝟐𝑵

𝒊 𝟏

Sendo:

𝑿 = média das respostas obtidas
𝑿𝒊 = resposta individual obtida
n = número de replicatas

𝟗𝟎%,𝒏 𝟏

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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Ajustes em métodos analíticos compendiais – pré-requisitos

 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.

 Ajustes na composição da fase móvel em eluições por gradiente podem impactar a seletividade do método
e não são recomendadas.

 Não são permitidas mudanças nas dimensões da coluna cromatográfica e partícula (e consequentemente 
em ajustes de vazão de fase móvel) para métodos por gradiente.

 Mudança na característica química da fase estacionária é considerada uma mudança relevante no método 
e requer validação completa.
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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).

 Vazão da fase móvel (HPLC): pode ser ajustado em ±50%.

 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.



64

© 2021USP

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

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: Acetonitrila e Metanol (50:50). 30% de 50 = 15% absoluto = excede o máximo de ±10% 
absoluto permitido. Faixa de mudança máxima permitida = 40:60 – 60:40. 

Exemplo 2: Tampão e Acetonitrila (98:2). 30% de 2 é 0.6% absoluto. Assim, o ajuste máximo é na faixa de 
(98,6:1,4) – (97,4:2,6).

 Fases móveis com 3 componentes:
Exemplo 3: Tampão, Acetonitrila e Metanol (60:35:5). Tampão não podemos mudar (>50%). Para 
Acetonitrila, 30% de 35% é 10,5% absoluto, o que excede o permitido de ±10% absoluto; assim, podemos
ajustá-lo na faixa de 25%–45% absoluto. Para o Metanol, 30% de 5% é 1,5% absoluto. Em todas as 
opções, ajustamos a proporção de tampão para resultar em 100%. Assim, as faixas permitidas são: 50:45:5 
– 70:25:5 ou 58,5:35:6,5 – 61,5:35:3,5.
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Ajustes em métodos analíticos compendiais

 Comprimento da coluna (HPLC): de acordo com o tamanho de partícula;

 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. 

Alternativamente, outras combinações de L e dp podem ser adotadas, de forma 
que o número de pratos teóricos (N) seja -25% e 50% da resultante pelo uso da 
coluna recomendada.

 Diâmetro interno da coluna (HPLC): pode ser ajustado se a velocidade linear for 
mantida constante.
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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)

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

2
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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.
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Revisão do Capítulo Geral <621> Chromatography – pontos importantes 
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Ajustes em métodos analíticos compendiais

 Divisão em seções sobre “Liquid Chromatography”:

 Isocratic elution

 Gradient elution

 Características da fase estacionária: 

 “Identity of the substituent (e.g., C18, C8)”

 “Other physicochemical characteristics (chromatographic support, surface modification and 
extent of chemical modification) must be similar.”

 “(…)Adjustment of conditions with gradient elution (HPLC) or temperature programming (GC) is 
more critical than with isocratic (HPLC) or isothermal (GC) elution, since it may shift some 
peaks to a different step of the gradient or to different elution temperatures, potentially causing 
partial or complete coelution of adjacent peaks or peak inversion, and, thus leading to the 
incorrect assignment of peaks and to the masking of peaks or a shift such that elution occurs 
beyond the prescribed elution time.”
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Ajustes em métodos analíticos compendiais

Isocratic and Gradient elution

Injection volume

Even in the absence of any column dimension change, the injection volume may be varied provided system 
suitability criteria remain within their established acceptability limits. When the injection volume is decreased, 
special attention is given to (limit of) detection and repeatability of the peak response(s) to be determined. An 
increase is permitted provided, in particular, linearity and resolution of the peak(s) to be determined remain 
satisfactory.

When the column dimensions are changed, the following equation may be used for adjusting the injection 
volume:

Where:

Vinj1 = injection volume indicated in the monograph (µL)
Vinj2 = adjusted injection volume (μL)
L1 = column length indicated in the monograph (mm)
L2 = internal diameter of the column used (mm)
dc1 = particle size indicated in the monograph (µm)
dc2 = particle size of the column used (µm)
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Ajustes em métodos analíticos compendiais

Gradient elution

 Column temperature: ±5° C, where the operating temperature is specified, unless 
otherwise prescribed
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Ajustes em métodos analíticos compendiais

“(…)Column parameters and flow rate

A change in column dimensions, and thus in column volume, impacts the gradient volume which controls selectivity. Gradients are 
adjusted to the column volume by changing the gradient volume in proportion to the column volume. This applies to every gradient
segment volume. Since the gradient volume is the gradient time, tG, multiplied by the flow rate, F, the gradient time for each gradient 
segment needs to be adjusted to maintain a constant ratio of the gradient volume to the column volume (expressed as L x dc2). Thus, the 
new gradient time, tG2 can be calculated from the original gradient time, tG1, the flow rate(s), and the column dimensions as follows:

Where:

tg1 = original gradient time (min)
tg2 = new gradient time (min)
F1 = original flow rate (mL/min)
F2 = new flow rate (mL/min)
L1 = column length indicated in the monograph (mm)
L2 = column length of the column used (mm)
dc1 = column diameter indicated in the monograph (µm)
dc2 = column diameter of the column used (µm)
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Ajustes em métodos analíticos compendiais

“(…)Column parameters and flow rate

(…)Thus, the change in conditions for gradient elution requires three steps:

1. Adjust the column length and particle size according to L/dp.

• Column dimensions (particle size, length): The particle size and/or length of the column may be modified provided that the ratio of the 
column length (L) to the particle size (dp) remains constant or in the range between −25% to +50% of the prescribed L/dp ratio.

• Internal diameter: In absence of a change in particle size and/or length, the internal diameter of the column may be adjusted. Caution is 
necessary when the adjustment results in smaller peak volume resulting from smaller particle size or smaller internal column diameter, a 
situation which may require adjustments to minimize extra-column band broadening by factors such as instrument connections, detector 
cell volume and sampling rate, and injection volume.

1. Adjust the flow rate for changes in particle size and column diameter.

2. Adjust the gradient time of each segment for changes in column length, diameter, and flow rate.

𝐹 = 𝐹 × 𝑑𝑐 × 𝑑𝑝 / 𝑑𝑐 2 × 𝑑𝑝

𝑡 = 𝑡 ×
𝐹

𝐹
×

𝐿 × 𝑑

𝐿 × 𝑑



74

© 2021USP

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

Ajustes em métodos analíticos compendiais

 Dwell volume (D) (also referred to as VD): The dwell volume (also known as gradient delay 
volume) is the volume between the point at which the eluents meet and the inlet of the 
column. It can be determined using the following procedure.

𝐷 = 𝑡 × 𝐹

Where:

tG = pre-defined gradient time (20 min)
D = dwell volume (mL) 
F = flow rate (mL/min)

𝑡 = 𝑡 . − 0.5𝑡

Column: Replace the chromatographic column by an 
appropriate capillary tubing (e.g., 1 m × 0.12 mm).

Mobile phase A: Water
Mobile phase B: 0.1% v/v solution of acetone in water

Flow rate: set to obtain sufficient back-pressure (ex: 2 mL/min)
Detection: spectrophotometer at 265 nm

Time (min) Mobile phase A 
(% v/v)

Mobile phase B 
(% v/v)

0-20 100→0 0→100

20-30 0 100
Where applicable, this measurement is performed with 
the autosampler in the "inject" position so as to include 
the injection loop volume in the dwell volume.
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Ajustes em métodos analíticos compendiais

Gradient elution

 Dwell volume: It is the user’s responsibility to adapt the length of the isocratic step to the 
analytical equipment used. If the dwell volume used during the elaboration of the monograph 
is given in the monograph, the time points (t min) stated in the gradient table may be 
replaced by adapted time points (tc min), calculated using the following equation:

𝑡 = 𝑡 −
𝐷 − 𝐷

𝐹
Where:

t = original time points
tc = adapted time points
D = dwell volume (mL) 
D0 = dwell volume used for development of the method (mL)
F = flow rate (mL/min)
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