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Resumo
Esta edição finaliza a série de artigos que discute os
problemas que resultam em picos distorcidos em cromatografia
líquida. Distorções tais como caudas, assimetrias frontais,
alargamentos e picos duplos ou com ombros podem ocorrer por
diversos motivos, e um detalhamento desse assunto serve de subsídio
ao usuário da técnica na busca pela solução de problemas. Neste
artigo, problemas relacionados à falta de tamponamento adequado
da fase móvel e outros fenômenos causadores de assimetrias, bem
como problemas não intrinsecamente ligados à assimetria, mas que
causam picos com essa aparência, serão discutidos. As ocorrências
mais comuns relacionadas ao aparecimento de picos distorcidos
serão brevemente exemplificadas para uma melhor compreensão,
assim como estratégias para identificação e superação desses
problemas serão apresentadas.
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Abstract
This edition closes with the series of articles dealing with
peak shape problems occurring in liquid chromatography. Peak
distortions like tailing, fronting, widening, and double peaks or peaks
with shoulders may occur due to several reasons and this matter needs
to be detailed to provide chromatographic users with background to
solve these problems. In this article, problems related with improper
or deficient buffering of the mobile phase and other phenomena will
be discussed; problems not intrinsically related with asymmetry, but
showing peaks with that appearance, will be addressed as well. The
most common contributions to peak distortion will be briefly studied
and exemplified for a better understanding, and strategies to identify
and overcome these problems will be presented.
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Nas últimas edições, vem sendo apresentada
uma série de artigos que trata de problemas
relacionados ao formato apresentado pelos picos em
cromatografia líquida. Esse assunto é importante,
pois dele resultam problemas de perda de resolução
cromatográfica,
bem
como
quantificações
inadequadas dos analitos. A lista com os tópicos que
vêm sendo discutidos é apresentada abaixo, com
destaque para os assuntos que serão tratados nessa
edição e que encerram a série.
1. Uso de coluna defeituosa
2. Uso de solvente com força inadequada para a
amostra
3. Sobrecarga de amostra introduzida na coluna
4. Ocorrência de efeitos extracoluna
5. Ocorrências causadoras de assimetria frontal na
banda cromatográfica
6. Existência de sítios mais fortemente retentivos
7. Existência de sítios secundários de retenção
8.  Tamponamento inadequado da fase móvel
9.  Outros efeitos relacionados a distorções
10. Ocorrência de pseudodistorções

Todavia, a análise de compostos ácidos ou básicos
em um meio sem controle de pH pode fazer com
que a ionização desses compostos cause redução
ou aumento local do pH da fase móvel. Sabendo-se
que o grau de ionização de um determinado ácido
ou de uma determinada base fraca é dependente
da concentração, e que a concentração do analito
varia ao longo da banda cromatográfica, essas
variações locais podem provocar deformações no
perfil cromatográfico do pico. Essas deformações
são devidas a uma maior ou menor interação do
analito com a fase estacionária, dependendo da forma
(neutra ou iônica) em que estiver apresentado. Essa
variação do grau de ionização do analito ao longo da
banda cromatográfica geralmente resulta em picos
que apresentam caudas e que apresentam maiores
distorções para as concentrações mais altas.
Geralmente, sugere-se o uso de concentrações
do tampão acima de 10 mmol/L, sendo, em alguns
métodos, recomendadas concentrações da ordem de
50 a 100 mmol/L, ou até mais. A Figura 1 ilustra o
efeito de uma maior concentração da solução tampão
em uma separação por cromatografia de pareamento
iônico.2

8 Tamponamento inadequado da fase móvel
Quando se faz a separação de compostos
ácidos ou básicos em cromatografia líquida, a
utilização de um adequado controle do pH é muito
importante. Na grande maioria das vezes, faz-se o uso
da fase móvel constituída de uma solução tampão,
enquanto, algumas vezes, usa-se uma solução
suficientemente adicionada de um ácido fraco,
ou base fraca, de maneira a não sofrer alterações
significativas de pH. A capacidade tamponante
de uma solução é de reconhecida importância na
química, e, consequentemente, em HPLC. Ela está
relacionada com a quantidade de ácido ou base que
pode ser adicionada a uma solução antes que haja
perda da capacidade de resistência a mudanças
significativas do pH.1 Algumas vezes, a importância
da capacidade tamponante é subestimada em HPLC,
visto que os analitos costumam estar presentes em
baixas concentrações, e, dessa forma, apresentam
pequeno desafio à variação do pH da fase móvel.
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Figura 1. Picos com cauda causados por tamponamento
inadequado da fase móvel. Análise dos compostos naftaleno
sulfonato (NpS-), adrenalina (Adr+), álcool benzílico
(BzOH), e normetanefrina (Normet+) por cromatografia de
pareamento iônico em fase móvel constituída de metanol/
água (15:85, v/v), 10 mmol/L de octilsulfato, (a) solução
tampão 5 mmol/L e (b) solução tampão 100 mmol/L.
Republicado a partir da ref. 2, com permissão da Elsevier.
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Por outro lado, dada a grande difusão
do emprego da cromatografia líquida associada
à espectrometria de massas, atualmente faz-se
importante mencionar que elevadas concentrações de
eletrólitos em solução podem ser muito prejudiciais ao
acoplamento LC-MS. Em alguns casos, o uso de sais
pouco voláteis na fase móvel pode obstruir, em pouco
tempo, o orifício de entrada dos íons no espectrômetro
de massas. Em outros casos, apesar da não obstrução
física do equipamento, a ionização do analito de
interesse pode ser significantemente suprimida pela
presença de outros íons interferentes na solução.
Dessa forma, a concentração e o tipo do eletrólito
que constitui o tampão devem ser adequadamente
selecionados de acordo com a finalidade da análise
e o tipo de interface de ionização utilizada pelo
espectrômetro de massas. Tendo em vista que essas
análises dificilmente utilizam altas concentrações do
analito (mesmo porque concentrações altas excedem
o limite máximo de linearidade do equipamento),
concentrações da ordem de 5 mmol/L de sais
orgânicos voláteis costumam ser suficientes para
um adequado tamponamento. Outra estratégia que
por vezes é suficiente para os fins de separação é a
utilização de apenas uma pequena quantidade de ácido
fraco orgânico ou base fraca orgânica na fase móvel,
os quais podem contribuir menos para a supressão da
ionização. Os ácidos fórmico ou acético costumam ser
os mais utilizados na análise de compostos básicos,
enquanto adiciona-se solução de hidróxido de amônio
nos casos de análises de compostos ácidos.
Outro problema relacionado ao uso de alguns
sais inorgânicos em altas concentrações é o risco da
formação de cristais em solução, os quais podem
ser abrasivos para os constituintes mecânicos do
equipamento de HPLC. Muitos usuários de tampões
fosfato e outros tampões inorgânicos procuram
trabalhar em concentrações entre 5 e 25 mmol/L,
para evitar o risco da cristalização desses sais na
fase móvel. Especialmente para o caso da utilização
de mistura da fração aquosa e orgânica por meio da
bomba de HPLC, é mandatório que a solubilidade
do sal utilizado no preparo da solução tampão seja
testada frente ao percentual de fase orgânica que
será utilizada na separação. Nos casos em que a
mistura é realizada previamente em um mesmo
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frasco, a cristalização do sal é facilmente visualizada;
porém, dentro do sistema cromatográfico, ela pode
inicialmente passar despercebida. Outro caso ainda
mais crítico é o de separações com gradiente na fase
móvel. Nesse caso, recomenda-se testar a solubilidade
no maior percentual da fração orgânica, sob risco da
ocorrência de cristalização do sal ao longo da corrida
cromatográfica. A lavagem do sistema é também de
extrema importância após o emprego de soluções
salinas. Costumam ser recorrentes os problemas
em sistemas multiusuários em que uma lavagem
adequada não é realizada, e um método posterior leva
à precipitação dos resquícios de sal deixados pelo
método anterior. O sintoma mais comum nesses casos
é o mau funcionamento da bomba cromatográfica,
com flutuações na vazão da coluna e na pressão,
geralmente devido à falha de uma ou mais “check
valves”. Em casos mais críticos, além do travamento
das válvulas, podem ocorrer danos aos selos de
vedação, ou até mesmo aos pistões.
Conforme
comentado
anteriormente,
quando se analisam compostos de interesse em
baixas concentrações, a concentração da solução
tampão não costuma ser limitadora. Tendo em vista
que a injeção do analito costuma ser realizada em um
“plug” de poucos microlitros de solução, a alteração
do pH provocada pela dissolução dos analitos na fase
móvel não costuma ser significativa. Por outro lado,
no caso do emprego de amostras mais concentradas,
deve-se sempre considerar que haverá um
compromisso com a concentração do tampão da fase
móvel. Enfim, sempre que amostras mais concentradas
forem analisadas e os picos apresentarem assimetria,
especialmente no caso do emprego de fases móveis
com baixa capacidade tamponante, deve-se avaliar o
aumento da concentração do tampão como forma de
se evitarem ou se reduzirem as deformidades.

9 Outros efeitos relacionados a distorções
Apesar de essa série de artigos ter
apresentado uma lista com diversas causas para
distorções em picos cromatográficos, outras fontes
de assimetrias podem existir. Uma dessas fontes
de assimetria está relacionada com a possibilidade
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que alguns analitos têm de sofrer reações químicas
dentro da coluna. Um exemplo é a formação de
complexos com traços de metais presentes no sistema
cromatográfico. A desferroxamina, um fármaco com
atividade quelante para alumínio e ferro, já se mostrou
suscetível à presença de traços de ferro na fase
móvel cromatográfica (Figura 2).3 Em um sistema
cromatográfico passível de sofrer contaminação
por ferro, uma forma encontrada para eliminar esse
problema de complexação tem sido a adição de
EDTA. Em atenção a esses problemas, alguns sistemas
cromatográficos são desenvolvidos com materiais
menos reativos (PEEK, por exemplo) constituindo
partes do sistema de bombeamento, introdução
da amostra, tubulações e sistema de detecção, de
maneira a garantir uma maior compatibilidade para
amostras sensíveis à presença de metais. Alguns
desses equipamentos são comercializados sob o
rótulo de “biocompatíveis” tendo em vista que
algumas aplicações, justamente com biomoléculas,
apresentam essa incompatibilidade frente a traços de
metais. Outra fonte geradora de picos distorcidos de
ácidos hidroxâmicos, dos quais a desferroxamina é
um derivado, é a fase estacionária à base de sílica,
quando ela apresenta contaminação por traços de
metais. Apesar de essa contaminação ser mais comum
no passado, alguns materiais de empacotamento
de colunas atuais ainda apresentam esse tipo de
problema. Nesses casos de fases estacionárias que
contém traços de metal, costumava-se sugerir, como
alternativa para melhorar a simetria dos picos, a
utilização de fases poliméricas.4 Todavia, o uso
de colunas poliméricas não foi muito bem aceito
devido às limitações impostas à escolha da fase
móvel – geralmente fases poliméricas não podem
ser utilizadas em alguns gradientes em fase reversa
por causa do intumescimento do polímero ou pela
formação de canais quando o polímero volta ao seu
tamanho original ao término de cada separação. Dessa
forma, em adição ao uso de EDTA na fase móvel, fases
estacionárias à base de sílica mais pura podem ser
utilizadas. Esse tipo de sílica, às vezes chamada sílica
tipo B, tem quantidades reduzidas de metal e, quando
usada em conjunto com “frits” menos reativos (por
exemplo, “frits” de titânio em PEEK), praticamente
podem resolver o problema. Em suma, a troca da
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coluna problemática por outra preparada com sílica
mais pura, geralmente associada com o processo de
capeamento da fase estacionária, e preparada em tubo
e “frits” mais inertes, é a estratégia mais favorável,
se comparada ao uso de uma coluna polimérica, dada
a maior versatilidade de uso da coluna de sílica com
diferentes composições da fase móvel.

Figura 2. Pico distorcido causado pela reação da
desferroxamina com traços de ferro presentes no sistema
cromatográfico. Republicado a partir da ref. 3, com
permissão da Elsevier.

Outra interessante fonte de picos distorcidos
em separações está relacionada com compostos que
apresentam cinética lenta de interconversão entre duas
de suas formas. Um exemplo é a proteína ribonuclease,
a qual apresenta, dependendo das condições
cromatográficas, a presença de picos distorcidos
pela coexistência da forma nativa e desnaturada da
proteína em solução.5 Um fator que costuma afetar
significativamente esse tipo de problema de cinética
de interconversão é a temperatura. Nesse exemplo da
ribonuclease, análises sob temperaturas mais baixas
mostram um pico bastante distorcido, enquanto, a
37 ºC, a ribonuclease apresenta-se separada na forma
de um pico com características bastante aceitáveis,
atribuído apenas à ribonuclease desnaturada. Outro
fator que corrobora o problema de cinética lenta
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de interconversão entre duas formas de um mesmo
composto, como gerador desse tipo de distorção
cromatográfica, é a influência da vazão da fase móvel.
Compostos isoméricos também podem
apresentar esse tipo de problema. Um bom exemplo
é o fármaco anti-hipertensivo inibidor da enzima
conversora de angiotensina (ECA) enalapril (Figura
3).6 De fato, outros dipeptídeos contendo L-prolina,
como o enalapril, já foram reportados como capazes
de gerar múltiplos picos em HPLC em fase reversa
devido à presença de rotâmeros de interconversão
lenta. Nesse caso do enalapril, um estudo abrangente
já foi realizado, e observou-se não apenas a influência
da temperatura e da vazão da fase móvel, como
também influências do pH, do tipo e da proporção do
solvente orgânico da fase móvel e da concentração do
contra íon catiônico da solução.6 A Figura 4 ilustra o
efeito de alguns desses fatores sobre o formato dos
picos do enalapril.

Figura 3. Estrutura química dos isômeros cis- e
trans-enalapril.

A farmacopeia europeia7 reporta o uso
de alta temperatura e gradiente para misturas que
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contém enalapril, enquanto outro trabalho aponta a
possibilidade da escolha adequada da combinação de
modificador orgânico e pH para conseguir a separação
como um único pico à temperatura ambiente.6 Por
outro lado, o uso de um contra íon negativamente
carregado à temperatura ambiente6 ou o abaixamento
da temperatura para 6 ºC8 pode garantir a adequada
separação dos isômeros cis e trans do enalapril.

Figura 4. Alguns fatores que afetam a separação
cromatográfica do enalapril provocando deformações
no pico cromatográfico. (a) Efeito da temperatura de
análise – fase móvel: tampão fosfato pH 2/acetonitrila
(60:40, v/v); vazão: 1,0 mL/min; coluna Supelco LC 18, 5
µm (250 X 4,6 mm I.D.) e (b) efeito do tipo e da proporção
do solvente orgânico da fase móvel - fase móvel: tampão
fosfato pH 2/modificador orgânico (tipo e proporção
indicados na figura); vazão: 1,0 mL/min; temperatura
ambiente; coluna Supelco LC 18, 5 µm (250 X 4,6 mm
I.D.). Republicado a partir da ref. 6, com permissão da
Elsevier.
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Outro problema que pode levar a picos
distorcidos refere-se à injeção de compostos muito
pouco solúveis na fase móvel, ou que formam
agregados na solução. Nesse caso, um adequado
conhecimento sobre a solubilidade e o comportamento
do analito na solução é a resposta para o problema.

10 Ocorrência de pseudodistorções
Algumas vezes, os problemas de distorções
nos picos cromatográficos não coincidem com aquelas
descrições apresentadas até o momento. Nesses casos,
uma possibilidade é que, na realidade, não haja um
problema intrinsecamente ligado ao comportamento
cromatográfico anormal de um composto, mas
sim uma eventual sobreposição parcial de um
pico cromatográfico esperado com um interferente
desconhecido (e, logicamente, inesperado). A
resolução inadequada de compostos com intensidades
relativas variadas pode levar a picos com aspecto
alargados ou até mesmo a picos que nitidamente
apresentam assimetrias frontais ou caudas (Figura
5). Esse tipo de problema pode ser suspeito quando
o pico de um dos compostos apresenta esse tipo de
distorção e outros próximos a ele (e preferencialmente
de uma mesma classe de compostos) não apresentam
distorções similares. É interessante mencionar que,
algumas vezes, o interferente é um contaminante
tardiamente eluído de uma injeção prévia de amostra.
Nesse caso, geralmente o interferente é bastante
alargado em relação ao pico de interesse, o qual sofre
uma severa deformação por causa da coeluição. Para
a constatação da coeluição de compostos tardiamente
eluídos da coluna, mais de uma injeção da amostra
necessita de ser feita sequencialmente. Caso se
verifique que o causador do problema é um pico
pertencente a uma injeção anterior, uma etapa de
lavagem com solvente mais forte ao final da corrida
costuma ser suficiente. Outra solução é uma pequena
mudança no espaçamento entre as injeções, para que
o interferente não coelua com compostos de interesse.
Atualmente, com o uso da espectrometria de massas,
a observação desse tipo de interferência pode ser feita
sobrepondo-se os cromatogramas obtidos para
diferentes íons selecionados ou para diferentes
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transições de massas. A existência de um dos picos
sobrepostos, com formato diferente dos demais,
indica nitidamente a coeluição de um interferente
que compartilha a mesma massa/carga ou a mesma
transição. Apesar desse tipo de coincidência ser
menor no acoplamento LC-MS(/MS), deve-se
atentar para essa possibilidade e escolher íons ou
transições que não apresentem esses interferentes.
As consequências desse tipo de coeluição podem
ser uma inadequada quantificação do composto de
interesse, ou até mesmo a ausência da identificação
positiva do composto de interesse (devido à falta de
coincidência entre as proporções qualitativas dos
íons ou transições selecionados). Para quaisquer
tipos de detectores, uma forma de inferir a presença
de um interferente, desde que ele não seja um
contaminante da solução-padrão, é a análise de
concentrações decrescentes do padrão. Geralmente,

Figura 5. Simulação do resultado da coeluição de um
interferente parcialmente resolvido no formato final do
pico cromatográfico. (a) Pico sem coeluição de interferente
(número de pratos: 3.000 e fator de retenção: 5), (b) pico
coeluído com interferente na proporção 2:1 (número
de pratos: 3.000, fator de retenção: 5, resolução: 0,44)
demonstrando a formação de uma cauda, (c) pico coeluído
com interferente na proporção 6:1 (número de pratos:
3.000, fator de retenção: 5, resolução: 0,59) demonstrando a
formação de uma cauda, (d) pico coeluído com interferente
na proporção 12:1 (número de pratos: 3.000, fator de
retenção: 5, resolução: 0,70) demonstrando a formação
de uma cauda, (e) pico coeluído com interferente na
proporção 1:12 (número de pratos: 3.000, fator de retenção:
5, resolução: 0,70) demonstrando a formação de assimetria
frontal.
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observa-se que, com a diminuição da concentração,
o problema da assimetria aumenta e, algumas vezes,
o pico chega a aparecer partido (pico duplo). Na
ocorrência de coeluição de um interferente, além da
possibilidade de selecionar outro íon ou transição que
não apresente contaminação, no caso de um detector
espectrométrico de massas, outra possibilidade é
aumentar a resolução cromatográfica em relação
ao interferente. Esse aumento de resolução pode
ser conseguido alterando-se o método de maneira
a garantir: (a) uma maior retenção dos compostos
(aumento do fator de retenção – k); (b) uma maior
seletividade (aumento do fator de separação – α), ou
ambos; além da possibilidade de aumentar a eficiência
cromatográfica (número de pratos – N) por meio, por
exemplo, da redução do volume “morto” extracoluna
(encurtamento do caminho entre o injetor e a coluna
e entre a coluna e o detector, bem como redução do
diâmetro interno dessa tubulação).
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Considerações finais
Como se pode acompanhar pelas discussões
que foram desenvolvidas ao longo dessa série de
artigos, são vários os problemas causadores de
distorções nos picos cromatográficos. Esses problemas
foram organizados e listados, bem como tratados um
a um nessa sequência de artigos. A ordem com que
esses problemas foram indicados reflete, mais ou
menos, a possibilidade de eles serem causadores de
alguma assimetria. Dessa forma, os primeiros a serem
listados costumam ser mais comuns do que os últimos.
De qualquer maneira, uma avaliação sequencial
das possíveis causas de distorções descritas nessa
série tem grande chance de êxito na identificação
e correção de um problema real. Obviamente, o
esgotamento do assunto referente às possíveis fontes
causadoras de distorções nos picos cromatográficos
seria tarefa difícil, se não completamente impossível,
de ser realizada, dada a amplitude de casos reais, bem
como técnicas e metodologias diversas, cada qual
com suas peculiaridades.
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