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Resumo
A UHPLC capilar é uma ferramenta bastante interessante. Ela une as principais 
características da UHPLC e da cromatografia capilar, como capacidade de trabalhar 
com pequenas quantidades de amostra e analises rápidas e eficientes. Embora esta 
técnica apresente características interessantes, não possui um grande número de 
publicações, estando restrita basicamente a separações cromatográficas na área de 
proteômica. Essa revisão apresenta os principais aspectos práticos e teóricos sobre 
UHPLC capilar. Fundamentos relevantes como efeito do diâmetro da partícula, efeito 
do diâmetro interno da coluna, efeito da pressão, aquecimento ficcional e efeito 
da parede são abordados de forma sucinta. São apresentadas também abordagens 
históricas sobre a evolução da UHPLC e da miniaturização de colunas. As principais 
características da instrumentação também são abordadas.
Palavras-chave: UHPLC capilar, colunas empacotadas, aquecimento friccional, efeito 
de parede, colunas capilares.

Abstract
Capillary UHPLC is a very interesting tool. It combines the main characteristics of 
UHPLC and capillary liquid chromatography, such as the capability to work with 
small amounts of sample as well as rapid and efficient analysis. Although this 
technique presents interesting characteristics, it is not present in a large number of 
publications, being restricted, basically, to chromatographic separations in the area 
of proteomics. This review presents the main theoretical and practical aspects about 
capillary UHPLC. Relevant fundamentals such as particle diameter effect, column 
inner diameter effect, pressure effect, fictional heating and wall effect are concisely 
described. A historical approach is presented on the evolution of UHPLC and the 
columns miniaturization. The main features of instrumentation are also addressed.
Keywords: Capillary UHPLC, packed columns, frictional heating, wall effect, capillary 
columns.
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deles era a otimização do empacotamento das colunas, 
por meio de melhorias em três fatores: (i) síntese 
de uma variedade de fases estacionárias que fossem 
mecanicamente e termicamente estáveis; (ii) redução do 
diâmetro médio das partículas (e sua faixa de distribuição 
de tamanhos) e (iii) produção de partículas esféricas de 
fases estacionárias[3].

Nesta mesma década (1960), Horváth e 
colaboradores utilizaram partículas peliculares de 
diâmetro entre 40-50 μm produzidas a partir de 
pequenas esferas maciças de vidro revestidas por uma 
fina camada porosa de fase estacionária. Essas partículas 
peliculares permitiam uma rápida transferência de massa 
e uma considerável melhoria nas separações, embora 
possuíssem baixa capacidade de carga de analito[4].

Em 1970 foram produzidas e utilizadas partículas 
totalmente porosas com diâmetros em torno de 10 μm. 
A redução do diâmetro das partículas permitiu um 
empacotamento mais denso, o que melhorou o leito 
cromatográfico[3]. Esse tipo de partícula (totalmente 
porosa) é um dos principais tipos de partículas utilizadas 
em HPLC atualmente, dividindo o espaço com partículas 
superficialmente porosas, estas mais recentes[5-7] (Figura 1).

1. Introdução
A cromatografia líquida capilar é uma ferramenta 

extremamente interessante. Ela mantém as principais 
características da cromatografia líquida convencional 
(HPLC), porém utiliza vazões baixas (0,2 a 20 μl ml-1) 
em colunas de diâmetros internos inferiores a 0,5 mm. 
A combinação desses dois fatores faz com que a escala 
capilar apresente vantagens em relação à cromatografia 
líquida convencional. O diâmetro reduzido facilita a 
aplicação de programação de temperatura em colunas 
capilares[1] e propicia o uso de vazões baixas, o que 
melhora o acoplamento com a espectrometria de massas 
com ionização por electrospray[2]. Adicionalmente, 
soma-se a esses fatores uma economia considerável no 
consumo de fase móvel, de amostras e também de fase 
estacionária.

Para um melhor entendimento sobre a evolução da 
UHPLC capilar, sugere-se a abordagem do assunto por 
duas perspectivas: a evolução da UHPLC convencional 
e a evolução da HPLC capilar.

1.1. Evolução da UHPLC convencional
Por volta de 1960, havia vários desafios para o 

desenvolvimento da cromatografia líquida. O principal 

Figura 1. Representação de partículas peliculares, totalmente porosas e parcialmente porosas. A região em verde representa a camada na qual os 
analitos podem particionar e a região branca representa a conta de vidro utilizada em partículas peliculares e o núcleo sólido (sílica fundida) para 
as partículas superficialmente porosas.
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proporcional ao quadrado do diâmetro da partícula 
porosa. µ é a velocidade linear da fase móvel, L é 
o comprimento da coluna, ɳ é a viscosidade, ø é a 
resistência ao fluxo e dp é o diâmetro da partícula[9].

2
ø

100 p

LP
d

µ η
∆ =    (1)

Para lidar com a exigência de pressões mais altas e 
permitir explorar todo o potencial que as partículas sub-2 
μm propiciaram, foram desenvolvidos os cromatógrafos 

Na década de 1980, popularizou-se o uso de 
partículas com uma faixa de diâmetros em torno de 
5 μm. Essas partículas apresentavam um estrutura 
esférica mais aprimorada e uma faixa de distribuição 
de tamanho mais estreita em comparação às partículas 
da década anterior[8]. Nos anos 1990, essas partículas 
evoluíram ainda mais e partículas de diâmetros de 3 a 
3,5 μm começaram a ser utilizadas (Figura 2).

A evolução das partículas usadas como fase 
estacionária continuou[9]. Nos anos 2000 já havia 
colunas cromatográficas com partículas de diâmetro 
médio de 2,5 μm disponíveis comercialmente (Figura 3). 
Finalmente, em 2004, a Waters Corporation® produziu 
partículas de diâmetro médio de 1,7 μm, introduzindo 
assim uma nova classe de partículas: as partículas sub-
2 μm[10]. Atualmente, fabricantes comercializam colunas 
com partículas de até 1,3 μm.

Embora reduzir o diâmetro das partículas possa 
implicar em ganho na eficiência, também resulta na 
elevação da pressão necessária para que a fase móvel 
percole a coluna. Segundo a Lei de Darcy (Equação 1), 
a queda de pressão (ΔP) na coluna é inversamente 

Figura 2. Evolução da eficiência (A) e diâmetro de partículas (B) com o passar dos anos. Fonte: Construída a partir de dados disponíveis em [9].

Figura 3. Curvas de van Deemter para partículas de 10, 5 e 2,5 µm. 
FONTE: Adaptado com permissão de Analytical Chemistry, 77 
[23], 2005, Mazzeo JR, D.Neue U, Kele M, Plumb RS. Advancing LC 
performance with smaller particles and higher pressure.460A 467A.
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capilar usualmente opera com um volume de apenas 
50 nL de amostras, enquanto um cromatógrafo líquido 
convencional opera com cerca de 10 a 400 vezes mais 
amostra (500 nL a 20 μL). A diferença no consumo 
de fase móvel também é muito grande, enquanto um 
cromatógrafo capilar trabalhando a 10 μL min-1 consome 
apenas cerca de 1,25 L ao ano (operando 8h/dia e 5 dias/
semana), um cromatógrafo convencional operando com 
uma vazão de 0,5 ml min-1 consome mais de 62 L ao ano.

Apesar do crescente interesse pela área, o 
conceito de miniaturização teve seu início atribuído a 
Golay em 1958, o qual estudou os efeitos da diminuição 
do diâmetro das colunas utilizadas em GC (Gas 
Chromatography)[13]. Já para cromatografia líquida, os 
estudos da diminuição do diâmetro interno da coluna 
se iniciaram com Horváth e colaboradores em 1967, 
que estudaram e compararam a eficiência de colunas 
tubulares abertas e colunas empacotadas de 0,3 e 1,0 mm 
de diâmetro. Quase 10 anos mais tarde, em 1973, Ishii 
e colaboradores utilizaram colunas empacotadas com 
partículas de politetrafluoretileno de 30 μm e com 
diâmetro interno de 0,5 mm[14].

Na década de 80 em diante, diversos estudos 
utilizando colunas empacotadas, monolíticas e tubulares 
abertas foram realizados. O desenvolvimento de 
colunas miniaturizadas, assim como da instrumentação 
necessária para sua utilização é alvo de intenso estudo 
nos dias de hoje[12].

Diversos autores classificaram as colunas de 
cromatografia líquida de forma diferente[15]; uma das 
mais conhecidas é a classificação apresentada por 
Saito[16], representada pela Figura 4.

A tecnologia de produção de colunas capilares 
empacotadas evoluiu tanto para colunas produzidas em 
laboratório, quanto para comerciais[5,6,17]. Partículas de 
diâmetros equivalentes a UHPLC (<2 μm) passaram 
a ser utilizadas em colunas capilares, elevando a 
eficiência dos sistemas capilares e fazendo necessário 
o desenvolvimento de cromatógrafos líquidos capilares 
aptos a trabalharem na faixa de ultra pressão (UHPLC).

líquidos a pressão ultra alta - UHPLCs (Ultra High 
Pressure Liquid Chromatography); também nomeados 
em português como cromatógrafos líquidos de ultra 
eficiência (CLUE). A empresa Waters® desenvolveu e 
lançou no mercado o primeiro cromatógrafo comercial 
(série Acquity) capaz de operar a pressões na ordem 
de 1000 bar, sob a sigla patenteada de UPLC (Ultra 
Pressure Liquid Chromatography). Atualmente, alguns 
fabricantes produzem equipamentos equivalentes à 
mesma finalidade, porém, poucos destes, com versões 
de instrumentação miniaturizadas para UHPLC capilar.

Como havia muitos cromatógrafos convencionais 
sendo utilizados no mundo todo e o custo de um aparelho 
de UHPLC era (e ainda é) elevado, as concorrentes da 
Waters bem como essa própria empresa desenvolveram 
partículas core shell de diâmetro sub-3 μm. Essas 
partículas superficialmente porosas apresentaram a 
propriedade de possuir menor resistência à transferência 
de massa, menor faixa de variação nos diâmetros e maior 
uniformidade. Portanto, apesar de não apresentarem 
eficiências superiores ou até mesmo idênticas àquelas das 
partículas sub-2 μm totalmente porosas; essas partículas 
core shell possuíam eficiência quase equiparável à elas, 
mesmo quando em uso em um cromatógrafo adequado 
a pressões convencionais (400 a 600 bar), desde que 
devidamente otimizado para baixa dispersão extracoluna 
da banda cromatográfica[11].

1.2. Evolução das colunas capilares
Apesar de colunas capilares para cromatografia 

líquida serem foco de estudos desde a década de 60. A 
miniaturização de sistemas cromatográficos começou a 
ganhar relevância a partir da década de 90, em especial 
pela necessidade de atender à demanda farmacêutico-
bioquímica, que possuía quantidade limitada de 
amostras[12]. Além disso, um sistema de cromatografia 
capilar utiliza quantidades bem menores de fase móvel 
comparativamente ao sistema convencional. Do mesmo 
modo, para a confecção de uma coluna capilar a 
quantidade de fase estacionária utilizada é bem menor 
que para uma coluna convencional. Um cromatógrafo 
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de bombas desenvolvidas para essa finalidade são as 
bombas de pistões e as bombas tipo seringa.

As bombas de pistões são similares às utilizadas 
em UHPLCs (e HPLCs) convencionais. Elas possuem, 
em geral, um par de pistões que trabalham alternadamente 
empurrando a fase móvel em direção à coluna. Estas 
bombas podem ser de pistões reciprocantes em série ou 
em paralelo. Este tipo de sistema permite a operação em 
modos gradiente e isocrático, sendo o tipo de bomba 
mais comum tanto em sistemas convencionais quanto 
em capilares[19].

As bombas do tipo seringa são menos comuns, 
porém também integram alguns modelos de equipamentos 
comerciais. Produzidas de forma semelhante a uma 
seringa, a fase móvel é empurrada por um êmbolo para 
a coluna. Este tipo de sistema não permite a utilização 
de modo gradiente, a menos que duas seringas sejam 
posicionadas em paralelo. Adicionalmente, outro 
limitante para este tipo de bomba está na necessidade de 
interrupção da sequência de análises para a recarga do 
dispositivo[1].

2.2. Injetores
Os sistemas de injeção de amostras são um ponto 

crucial em um sistema miniaturizado. Ele deve ser 
resistente a altas pressões e capaz de injetar o volume 
exato, fator ainda mais importante na escala capilar.

Válvulas associadas a alças de amostragem 
(loop) para injeção são os dispositivos padrões para 
a introdução de amostras em cromatografia líquida. 
Geralmente elas empregam um rotor que desliza dentro 
de um estator circundante. O rotor fornece caminhos que 
se alinham com as portas do estator. É necessária uma 
vedação eficiente, que não permita vazamentos entre o 
rotor e o estator. Para isso, geralmente são utilizados 
polímeros de alta resistência. O principal desafio para a 
injeção em UHPLC capilar é a obtenção de sistemas que 
injetem na ordem de nanolitros (<50 a 1000 nl) de forma 
exata e precisa, garantindo boas figuras de mérito para 
as análises.

2. Instrumentação
É desejável que a instrumentação para 

cromatografia líquida capilar apresente alta robustez, 

porém, que seja capaz de trabalhar eficientemente com 

volumes muito baixos nos sistemas de bombeamento, 

injeção e, principalmente, nas tubulações e detectores, 

para evitar alargamento extracoluna da banda 

cromatográfica[18]. A instrumentação para cromatografia 

líquida capilar está descrita na literatura[19], sendo aqui 

apresentada de forma sucinta.

2.1. Sistemas de bombeamento

Um sistema de bombeamento para uso em 

UHPLC capilar deve possuir a capacidade de atingir altas 

pressões, bombear pequenos volumes, gerar o mínimo 

de pulso possível e, preferencialmente, ter capacidade 

de operar gradientes de eluição. Os dois principais tipos 

Figura 4. Ilustração em escala (ampliações de 1, 5 e 20 vezes) dos 
diferentes diâmetros de colunas disponíveis para LC. O círculo externo 
representa o maior diâmetro dessa categoria e o círculo interno as de 
menor diâmetro. Elaborada a partir de dados disponíveis em [16].
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difusão intracoluna, (ocorre entre as paredes da coluna), 
a difusão intrapartícula, (ocorre dentro dos poros da 
partícula), a difusão intracanal (ocorre no interstício 
entre as partículas), e as difusões intercanais de curta e 
longa distância (ocorrem devido a heterogeneidade do 
empacotamento).

O termo B, a difusão longitudinal, representa o 
espalhamento longitudinal dos analitos na fase móvel. 
Esse termo é estritamente dependente da viscosidade da 
fase móvel e, em geral, é mínimo para a cromatografia 
líquida, tendo contribuição considerável apenas 
em vazões muito reduzidas. Já o termo C é relativo 
à transferência de massa, ou seja, à resistência à 
movimentação dos analitos entre a fase móvel e a fase 
estacionária.

BH A Cµ
µ

= + +    (2)

3.1. Influência do diâmetro das partículas
A redução do diâmetro de partículas melhora 

significativamente a eficiência de uma coluna (Figura 5). 
A Equação 3, uma aproximação da equação de van 
Deemter, mostra que a altura do prato é diretamente 
proporcional ao diâmetro da partícula[20].

22
2 5
p pm

m

d dD
H

D

µ

µ
= + +   (3)

2.3. Detectores
Os detectores usados em HPLC capilar são 

similares aos que são utilizados em escala convencional, 
porém, ajustados para vazões reduzidas, para que não 
haja perda na detectabilidade e alargamento de banda. 
Detectores UV-Vis necessitam de uma redução no 
volume da cela de detecção, uma vez que o volume de 
fase móvel é muito pequeno. Em escala nano, existem 
celas com menos de 10 nL de volume; em escala capilar, 
na ordem de 50 nL; enquanto, em escala micro existem 
celas na ordem de 200 nL de volume.

A espectrometria de massas (MS – Mass 
Spectrometry) é um dos principais sistemas de detecção 
da atualidade e funciona muito bem com a UHPLC 
capilar. A cromatografia em escala capilar utiliza 
pequenos volumes na saída da coluna, o que é ideal 
para o sistema de ESI (electrospray ionization) do MS. 
A eficiência da ionização aumenta consideravelmente 
quando a vazão é reduzida, de forma que esse tipo de 
ionização é extremamente atraente para o acoplamento 
de UHPLC capilar-ESI-MS[2]. Na atualidade, existem 
diversas interfaces comerciais e de diferentes fabricantes 
apropriadas para operar nas vazões típicas dessa escala, 
com o máximo de eficiência e robustez.

3. Fundamentos
O alargamento de banda em colunas empacotadas 

para cromatografia gasosa foi estudado na década de 
50 principalmente por van Deemter. Suas considerações 
permanecem válidas para cromatografia líquida, seja 
na escala convencional ou capilar. Van Deemter 
correlacionou o alargamento de banda com a altura 
do prato, ou seja; quanto menor o alargamento de 
banda, menor será a altura do prato da coluna e, por 
consequência, quanto menor o prato, maior a eficiência 
de uma coluna.

A equação de van Deemter (Equação 2) é dividida 
em três termos, sendo estes: o efeito dos múltiplos 
caminhos (A), a difusão longitudinal (B) e a resistência 
à transferência de massa (C). O efeito de múltiplos 
caminhos, termo A, é subdividido em cinco fatores: a 

Figura 5. Altura do prato para partículas de vários diâmetros. 
FONTE: Adaptado com permissão de Journal of Separation Science 
29 [12], 2006. Nguyen DT-T, Guillarme D, Rudaz S, Veuthey J-L. Fast 
analysis in liquid chromatography using small particle size and high 
pressure. J 1836–1848. Copyright (2008), com permissão de John 
Wiley and Sons.
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3.4. Aquecimento friccional e efeito de parede
Quando a fase móvel passa através de um leito 

empacotado, ocorre atrito e uma pequena quantidade 
de energia térmica é gerada. Esse aquecimento é 
pouco significativo quando em pressões convencionais 
(<400 bar). Entretanto, quando partículas sub-2 μm são 
usadas faz-se necessário o uso de pressões ultraelevadas. 
O atrito entre as fases móvel e estacionária libera energia 
térmica, aumentando a temperatura na coluna[26,27]. A 
energia térmica gerada na coluna causa um gradiente de 
temperatura (Figura 8). Esse gradiente de temperatura 
ocorre de duas maneiras diferentes. O aquecimento radial 
faz com que o centro da coluna fique mais quente que a 
região mais próxima das paredes da coluna, alterando a 
viscosidade da fase móvel e, por consequência, o fator de 
retenção dos analitos nessas diferentes regiões, causando 
alargamento de banda. Outra forma de aquecimento 
ocorre longitudinalmente, ou seja, a energia é acumulada 
ao longo da coluna, de forma que as porções finais da 

Figura 6. Diminuição da altura do prato de uma coluna obtida pela 
redução do diâmetro da coluna. FONTE: Adaptado com permissão 
de Analytical Chemistry, 76 (19), 2004, Patel KD, Jerkovich AD, Link 
JC, Jorgenson JW. In-depth characterization of slurry packed capillary 
columns with 1.0-μm nonporous particles using reversed-phase 
isocratic ultrahigh-pressure liquid chromatography 5777-5786 de [23].

3.2. Influência do diâmetro das colunas
Embora seja um assunto controverso, diversos 

trabalhos demonstraram a dependência da eficiência 
com o diâmetro interno da coluna[17,21,22]. Patel e 
colaboradores avaliaram a redução do diâmetro da 
coluna de 150 para 10 μm[23]. Em seus resultados é nítido 
que reduzir o diâmetro interno da coluna empacotada 
reduz diretamente a altura do prato (Figura 6).

3.3. Influência da pressão
Em condições ordinárias para a cromatografia 

líquida convencional, o efeito da pressão no fator de 
retenção é considerado desprezível ou inexistente. Por outro 
lado, Fallas e colaboradores demonstram que alterações 
(grandes) na pressão afetam o fator de retenção[24]. Em 
fase reversa, compostos ionizados apresentaram maior 
aumento no fator de retenção conforme a pressão é 
elevada, em comparação a compostos neutros (Figura 7). O 
oposto foi observado para HILIC, na qual bases ionizadas 
apresentaram uma redução no fator de retenção com o 
aumento da pressão. Isto foi atribuído à hipótese de que 
a variação na retenção se deve a uma redução no volume 
molar do soluto à medida que ele se transfere da fase móvel 
para a fase estacionária; e que isso poderia ser causado pela 
perda da camada de hidratação de soluto quando entra na 
rede hidrofóbica de cadeias da fase estacionária[25].

Figura 7. Cromatogramas de uma mistura de compostos neutros e 
básicos obtidos em diferentes pressões médias de coluna: 43 bar (A) 
e 739 bar (B) obtidas sem e com um capilar de restrição de 25 cm, 
respectivamente. Picos: 1, tioureia; 2, propranolol; 3, difenidramina; 4, 
acetofenona; 5, protriptilina; e 6, nitrobenzeno. FONTE: Republicado 
com permissão de Journal of Chromatography A, 1209(1–2), Fallas 
MM, Neue UD, Hadley MR, McCalley D V. Investigation of the effect of 
pressure on retention of small molecules using reversed-phase ultra-
high-pressure liquid chromatography, 195–205. Copyright (2008), 
com permissão de Elsevier.
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4. Conclusão
A UHPLC capilar é uma ferramenta podero-

síssima para análises, pois mantém as principais 

vantagens da UHPLC convencional; como o tempo 

curto de análise e a elevada eficiência que pode ser 

obtida otimizando-se os parâmetros cromatográficos. 

Porém, tem como virtude adicional a capacidade 

de trabalhar com quantidades muito pequenas de 

amostra e volumes de fases móveis bem reduzidos. 

Embora apresente grande potencial, esta técnica ainda 

apresenta pouco uso em pesquisas aplicadas. Em várias 

situações ela também apresenta grande sensibilidade, 

além de ser bastante vantajosa para o acoplamento com 

a ESI-MS. Embora bastante vantajosa nos aspectos 

práticos, a cromatografia líquida capilar em pressões 

ultraelevadas tem como maior limitação o custo 

elevado de sua instrumentação; visto que é necessário 

o uso de equipamentos com elevada resistência 

mecânica e robustez, além de ser capaz de trabalhar 

com volumes pequenos; sendo este o principal fator 

limitante. Além disso, o usuário também deve estar 

mais familiarizado ao uso desse tipo de sistema, pois 

a escala miniaturizada pode ter alguns componentes 

mais delicados, além de exigir atenção para que se 

evitem situações de alargamento de banda extracoluna 

e vazamentos de fase móvel (este último mais difícil de 

ser detectado em situações de escala reduzida).

coluna, mais próximas à sua saída, estejam mais quentes 

do que aquelas situadas próximas à sua entrada.

Esse calor gerado (Tabela 1) pelo atrito da fase 

móvel com o leito cromatográfico, também conhecido 

como frictional heating, é mais bem dissipado tanto quanto 

menor for o diâmetro da coluna. Consequentemente, o 

alargamento de banda devido a esse efeito é minimizado 

em colunas com diâmetros pequenos, como em capilares[8].

Colunas capilares também minimizam o 

alargamento de banda devido ao efeito de parede (wall 

effect). Apesar de todas as causas desse efeito não serem 

ainda inteiramente esclarecidas, observa-se que há uma 

tendência de as partículas menores se disporem mais 

perto da parede da coluna; fazendo com que o centro do 

leito cromatográfico abrigue partículas maiores. Dessa 

forma, a região próxima à parede da coluna terá uma 

velocidade de difusão do analito diferente da velocidade 

de difusão no centro do leito cromatográfico, causando 

assim um alargamento de banda. Diminuindo o diâmetro 

da coluna, essa discrepância entre as regiões é suavizada 

e consequentemente o alargamento é reduzido[28,29].

Figura 8. Formação de gradiente de temperatura axial (A) e radial (B) na 
coluna cromatográfica. FONTE: Adaptado com autorização de Journal 
of Chromatography A 1216(9), 2009, Gritti F, Guiochon G. Optimization 
of the thermal environment of columns packed with very fine particles, 
1353–1362. Copyright (2009), com permissão de Elsevier.

Tabela 1. Colunas de diferentes diâmetros, com L = 25 cm e 
empacotadas com partículas de 1 μm e P = 2000 bar. FONTE: 
Construído com dados de [8].

Classificação Diâmetro interno 
da coluna

Vazão

HPLC convencional 4,6 mm 820 μL/min

Micro LC 1,0 mm 38 μL/min

LC Capilar 0,3 mm 3,5 μL/min

LC capilar/Nano LC 0,1 mm 0,380 μL/min

Nano LC 0,05 mm 0,096 μL/min
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