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Resumo

Fases estacionárias (FE) core-shell foram desenvolvidas para se tornarem fortes
concorrentes às partículas sub-2 μm, empregadas em Cromatografia Líquida de Ultra
Alta Eficiência (UHPLC), por fornecerem separações rápidas, com alta eficiência e sem
aumento na pressão, podendo ser utilizadas em um sistema cromatográfico convencional,
dispensando, dessa forma, o uso de aparelhos mais sofisticados como o utilizado em
UHPLC. A morfologia das partículas core-shell é o ponto chave para o entendimento
do desempenho cromatográfico atribuído à essa tecnologia. O menor caminho de
difusão gerado pela fina camada (shell ) dessas partículas favorece a transferência de
massa e, consequentemente, melhora a eficiência cromatográfica e diminui o tempo
de análise. Essas partículas também são produzidas em escala nanométrica e aplicadas
como sorventes em preparo de amostra, sendo muitas delas enquadradas na técnica de
extração magnética em fase sólida (MSPE) que tem como vantagem o uso de um campo
magnético para separar o sorvente do meio de extração. Existem vários métodos descritos
na literatura para produção das partículas core-shell que são apresentados nesta revisão
juntamente com suas características, vantagens, desvantagens e aplicações.
Palavras chaves: core-shell, cromatografia líquida, fase estacionária, preparo de
amostra, sorvente.

Abstract

Core-shell stationary phases have been developed to become strong competitors to
the sub 2 μm particles, employed in Ultra-High Performance Liquid Chromatography
(UHPLC), for providing fast separations with high efficiencies and without an increase
in pressure, to be used with a conventional chromatographic system, eliminating thus
the use of more sophisticated equipment such as that used in UHPLC. The morphology
of the core-shell particle is the key to understanding the chromatographic performance
attributed to this technology. The shorter diffusion path generated by the thin layer
(shell) of the particles favors mass transfer and thus improves chromatographic efficiency
and decreases the time for analysis. These particles are also produced in the nanometric
scale and are applied as sorbent in sample preparation, many of which are classified
in the magnetic extraction solid phase technique (MSPE), which has the advantage of
using a magnetic field to separate the sorbent extraction medium. There are several
methods for the production of core-shell particles described in the literature and these
are described in this review together with their features, advantages, disadvantages, and
applications.
Keywords: core-shell, liquid chromatography, stationary phase, sample preparation,
sorbent.
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1. Introdução

A cromatografia líquida de alta eficiência (do
inglês, high performance liquid chromatography –
HPLC) é uma técnica de separação consolidada, que
utiliza colunas recheadas com partículas, normalmente
de ~5 µm, e é empregada em laboratórios de pesquisa
e de rotina. Um dos maiores desafios para o avanço
contínuo da HPLC é conseguir separações cada vez mais
rápidas e com maior eficiência[1].
As principais estratégias para reduzir o tempo de
análise e aumentar a eficiência em HPLC baseiam-se,
respectivamente, em diminuir o tamanho da coluna e
reduzir o diâmetro das partículas do leito cromatográfico,
geralmente de sílica. Contudo, esta última estratégia
acarreta em um acréscimo significativo na pressão e
sistemas comuns de HPLC podem não suportar esse
aumento. Dessa maneira, para utilização de colunas
recheadas com partículas de tamanho inferior a 2 µm
foi necessário desenvolver um novo equipamento,
principalmente bomba e conexões, que suportassem as
novas condições exigidas para análise[2]. Neste contexto,
foi desenvolvida a cromatografia líquida de ultra alta
eficiência (do inglês, ultra-high performance liquid
chromatography - UHPLC).
A UHPLC foi bem aceita tanto no meio acadêmico
quanto na indústria, devido às inúmeras vantagens
associadas a mesma, como: maior eficiência, diminuição
considerável no tempo de análise, melhor resolução e
detectabilidade, economia de fase móvel (FM) e de FE e
facilidade de transferência de métodos de um sistema de
HPLC para UHPLC e vice-versa[3].
Outro avanço em relação ao recheio
cromatográfico foi o desenvolvimento de partículas
superficialmente porosas, também conhecidas como
core-shell (camada-núcleo) ou fused-core (núcleo
fundido) ou simplesmente shell (camada). Elas foram
desenvolvidas com a finalidade de fornecerem menor
tempo de análise, sem perder o poder de separação,
sendo que a principal vantagem é que a sua utilização
não requer um equipamento especial, podendo ser
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empregado um cromatógrafo a líquido convencional,
uma vez que eles suportam a pressão exercida pelas
colunas de núcleo sólido. O aumento da velocidade das
análises é atribuído a menor espessura, 0,5 µm, da camada
porosa que recobre o núcleo sólido (de diâmetro 1,7 µm),
o que possibilita um aumento na taxa de transferência de
massa, levando à separações rápidas, mais eficientes e
com baixas pressões[4].
Essas partículas também são confeccionadas em
escala nanométrica e, geralmente, combinam dois ou
mais materiais para otimizar sua finalidade, assim como
a estrutura empregada[5]. Por exemplo, partículas com
estrutura semelhante a um chocalho, nas quais o núcleo
é oco, com uma pequena esfera em seu interior, são
utilizados em catálise heterogênea, com alta seletividade
e homogeneidade no processo catalítico[6].
Nesta revisão, serão abordadas as partículas
core-shell para uso como FE em HPLC e, também,
as nanopartículas (NP) utilizadas como sorventes em
extração em fase sólida no preparo de amostra.

1.1. Breve histórico sobre as partículas core-shell

O conceito de partículas superficialmente porosas
foi introduzido por Horváth e Lipsky[7] em 1967. Estas
partículas tinham 50 µm de tamanho e eram constituídas
por um núcleo de contas de vidro revestido por uma
camada fina de um polímero orgânico, conhecida como
partículas peliculares. Kirkland[8], em 1969, publicou
um trabalho sobre o desenvolvimento de partículas
superficialmente porosas, as quais apresentavam
melhores propriedades de transferência de massa, que
foram denominadas de empacotamento poroso ou contas
com camadas porosas (porous layer beads). As partículas
apresentavam diâmetro médio de 30-40 µm, eram
compostas de um núcleo de contas de vidro recobertas
por uma camada porosa de 1-2 µm de espessura, que
forneciam separações mais rápidas comparadas com
as partículas totalmente porosas de mesmo tamanho.
A diferença básica entre as partículas superficialmente
porosas das totalmente porosas é a extensão do caminho
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23
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Figura 1. Representação esquemática das estruturas das partículas: (a) superficialmente porosas (desenvolvida por Kirkland em 1969), (b) totalmente
porosas de 30-40 µm e (c) de núcleo fundido (fused core ) desenvolvida por Kirkland em 2000.

de difusão (Figura 1), isto é, as partículas totalmente
porosas apresentam um caminho de difusão maior que
as superficialmente porosas, o caminho maior resulta em
uma lenta transferência de massa. Essas colunas foram
comercializadas pela Du Pont Company com o nome
de Zipax e pela Waters Corporation como Corasil, mas,
rapidamente, caíram em desuso.
Essas partículas se tornaram obsoletas, após o
surgimento, nos anos de 1970 e 1980, das partículas
esféricas com diâmetro de 10 e 5 µm[9]. O motivo pelo
qual essas novas partículas tiveram sucesso foi a sua
estreita distribuição de tamanho de partícula, o que
torna o leito mais homogêneo, diminuindo os múltiplos
caminhos percorridos pelo analito. Outro fator, é que seu
caminho de difusão também foi diminuído, favorecendo
a transferência de massa. Ambos, contribuem para o
aumento da eficiência.
No ano de 2000, Kirkland et al.[10] ressurgiram
com a ideia de partículas superficialmente porosas,
porém com uma distribuição de tamanho mais uniforme
e leito cromatográfico reprodutível (diâmetro de 2,7
µm) e um caminho de difusão apropriado de 0,5 µm e
diâmetro de poro de 90 Å (Figura 1c), o que as tornou
competitivas com às atuais partículas esféricas porosas
de diâmetro ≤ 2 µm.

1.2. Estrutura e desenvolvimento

As partículas core-shell são utilizadas em diversos
campos da ciência, como catálise, liberação controlada
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23

de fármacos, sorventes, células fotovoltaicas, entre
outros[11]. Com isso, existem vários tipos com estruturas
e composições diferentes. Em cromatografia líquida, o
núcleo e a superfície porosa são, geralmente constituídos
por sílica[5,12].
As partículas core-shell podem apresentar
diferenças tanto na estrutura do núcleo rígido quanto
na camada superficial, sendo estas esquematizadas na
Figura 2[12]. Quanto ao núcleo, este pode ser constituído
por uma única esfera não porosa (Figura 2 a1, b1, b2, c1
e c2), um aglomerado de pequenas esferas (Figura 2 a2
e b3) ou um núcleo oco com uma pequena esfera em seu
interior (Figura 2 a3), similar a um chocalho. A camada
superficial pode ser contínua, como nas Figuras 2 a1-a3,
como agregados de esperas de um único tipo de material
ou mais (Figura 2 b1 - b3) e multicamadas, intercalando
entre si camadas uniformes (Figura 2 c2) ou camadas
uniformes com estruturas esféricas (Figura 2 c1).
As partículas core-shell podem ser encontradas
basicamente em duas escala de tamanho: as microesferas
(≤ 5 µm) e as nanométricas (NP) (≤ 100 nm). As
partículas na escala micrométrica são mais vantajosas
que as nanométricas, porque são facilmente recuperadas
através de uma simples filtração ou centrifugação. Além
disso, em cromatografia líquida, essas microesferas são
mais convenientes devido a baixa pressão gerada no
sistema cromatográfico[12].
9
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Figura 2. Representação esquemática dos diferentes tipos de partículas core-shell. A) Partículas com camada uniforme: (a1) núcleo de uma única
esfera com camada uniforme, (a2) núcleo de contas esféricas e camada uniforme, (a3) núcleo oco com uma esfera pequena e camada uniforme
(chocalho). B) Partículas com camadas esféricas: (b1) núcleo de uma única esfera e camada esférica, (b2) núcleo de única esfera e camadas esféricas
de dois materiais, (b3) núcleo com contas esféricas e camadas esféricas de dois materiais. Partículas com multicamadas: (c1) núcleo de única
esfera com camada esférica recoberta com camada uniforme e (c2) núcleo de única esfera com camadas uniformes de dois materiais. Adaptado
de Hayes et al.[12].

O procedimento de preparo das partículas coreshell pode ocorrer em duas etapas ou múltiplas etapas,
dependendo do tipo de partícula que se quer obter e
do material utilizado. Na literatura, há uma quantidade
significativa de procedimentos para preparação desses
materiais. Nesta revisão, somente serão abordados os
principais métodos de preparo das partículas utilizadas
como fase estacionária para HPLC e sorventes em
preparo de amostra.
10

1.2.1. Preparação de partículas core-shell
1.2.1.1. Fases estacionárias core-shell para HPLC
O método mais usual para preparação de fases
estacionárias core-shell para HPLC é o de camada-porcamada (layer-by-layer- LbL) e este envolve a síntese
inicial do núcleo rígido.
Dos procedimentos empregados para obtenção
do núcleo rígido, o método de Stöber[13] é o mais
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23
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comum, porque é capaz de fornecer uma faixa estreita
de distribuição de tamanho de partícula com maior
reprodutibilidade. O núcleo é formado a partir de
partículas de sílica de sub-2 µm não porosas, pois
somente com elas conseguem caminhos de difusão curtos
e menores pressões. As partículas core-shell feitas com
núcleo poroso mostram desempenho de separação pobre.
No método de formação de camada porosa,
LbL, como o próprio nome sugere, várias camadas
são depositadas sobre o núcleo a fim de formar um
recobrimento homogêneo (Figura 3). O processo se dá
pelo tratamento do núcleo em meio básico, para aumentar
o pH e favorecer a formação de cargas negativas sobre
a superfície do mesmo, subsequentemente, se faz a
deposição de polímeros catiônicos, como o cloreto
de poli(dialidimetilamônio). O excesso de material
é removido por lavagem, filtração ou centrifugação
e, posteriormente, faz-se o recobrimento com uma
suspensão de NP de sílica (com diâmetro médio 10-16
nm), com cargas opostas. O procedimento é repetido
até a obtenção da espessura desejada. Após a inserção
das múltiplas camadas, faz-se um tratamento térmico
para remoção do material orgânico e obtenção do
núcleo fundido[14]. Segundo Chen et al.[15], a repetição
de 5-6 vezes do processo LbL leva a obtenção de uma
camada com espessura próxima a 0,25 µm e 0,50 µm
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quando repetido de 40-60 vezes. Como foi observado,
esse procedimento é muito trabalhoso e consome muito
tempo, além disso, cada passo afeta a variabilidade do
processo, bem como seu rendimento[16].
Como alternativa, Kirkland et al.[17], em 2000,
introduziram o método de coacervação para o preparo
de microesferas superficialmente porosas. Esse método
consiste em aplicar um polímero sobre o núcleo que é
capaz de absorver várias camadas de partículas coloidais
ao mesmo tempo, sendo que cerca de 5-10 camadas
são formadas em um único procedimento. Entretanto,
mais de 10 etapas de recobrimento são necessárias
para obter uma espessura de 0,5 µm e, além disso, esse
procedimento não se mostrou otimizado e reprodutivo.
Mais recentemente, em 2010, Chen e Wei[18]
propuseram um método de coacervação melhorado e
reprodutível (Figura 4). Neste novo método, a superfície
do núcleo sólido é suspensa em uma mistura contendo
ureia, formaldeído e partículas coloidais de sílica, em
condições ácidas. A coacervação do polímero ureiaformaldeído com a sílica coloidal é formada e depois
depositada sobre o núcleo. Após, o polímero é removido
da partícula por tratamento térmico ou lavagem e a mesma
é sinterizada para aumentar a sua resistência mecânica.
Parâmetros como tamanho de partícula, tamanho de poro
e espessura da camada podem ser controlados pelo ajuste

Figura 3. Representação esquemática do processo layer-by-layer (LbL) para obtenção de camada superficialmente porosa. Adaptado de Chen et al.[15].
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23
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Figura 4. Método de coacervação para obtenção da camada porosa modificado por Chen e Wen. Adaptado de Chen et al.[15].

das condições reacionais. O sucesso desta técnica levou
a aplicação da mesma na produção comercial, como das
colunas conhecidas como Poroshell 120, confeccionadas
pela Agilent Technologies, Inc[15].
Um enfoque multicamada (ML, filme de mais de
uma camada) por multicamada (ML) foi desenvolvido
para tornar o processo de obtenção dessas partículas
mais rápido. As camadas de sílica criadas pelo método
de ML-b-ML têm maior porosidade do que aquelas
obtidas pelo processo tradicional de LbL. O fenômeno
de adsorção múltipla foi atribuído à formação de
nanopartículas agregadas, forças repulsivas reduzidas
entre as nanopartículas e aumento da força de atração não
eletrostática entre as nanopartículas e os polieletrólitos[11].
Ahamed et al.[19] prepararam partículas de
sílica do tipo esfera sobre esfera (sphere-on-sphere
- SoS, Figura 2 b1) em uma única etapa, utilizando o
3-mercaptopropiltrietoxissilano como precursor de
sílica. Primeiramente, uma solução aquosa de poli(vinil
álcool) e brometo de cetiltrimetilamônio foi preparada.
Subsequentemente, foram adicionados metanol, solução
de amônia e 3-mercaptopropiltrietoxissilano. Após
agitação, por 24 h, as microesferas de sílica com uma única
camada de nanoesferas recobrindo a superfície foram
coletadas, centrifugadas, calcinadas e denominadas de
partículas SoS. Embora o material preparado possuísse
porosidade inadequada para HPLC (diâmetro de poro
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< 2 nm)[9], a estrutura característica das partículas SoS
apresentava uma grande vantagem referente aos espaços
vazios entre as nanoesferas depositadas sobre o núcleo
que eram ideais para a difusão do analito. O insucesso
desse método está atrelado ao baixo desempenho da
coluna quando aplicada na separação de compostos
polares e macromoléculas.
Partículas core-shell com diferentes intervalos de
tamanho de poros encontram-se disponíveis para separação
de analitos de diferentes tamanhos. Partículas com tamanho
de poros na camada no intervalo de 8-10 nm são adequadas
para separação de moléculas pequenas. Moléculas
maiores requerem poros maiores para uma separação
eficiente, isto é, poros de 16 nm são usados para separar
peptídeos e proteínas pequenas (MM < 15 kDA). Partículas
superficialmente porosas maiores com um tamanho de poros
de 40 nm são empregadas para separação de moléculas
maiores (MM < 500 kDA) como proteínas. Apesar da
camada superficialmente porosa ser relativamente estreita,
ela representa mais de 70% do volume total da partícula
aumentando assim a sua capacidade, ou seja, a quantidade
de amostra que ela suporta.

1.2.1.2. Nanopartículas core-shell como sorventes

Embora muitos dos métodos aplicados para
obtenção de microesferas de núcleo fundido sejam
usados na produção de NP core-shell, elas são mais
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23
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complexas, uma vez que resultam da combinação de
diferentes materiais com estruturas variadas. Dessa
forma, são necessárias combinações de métodos a fim de
atender o seu propósito[11].
Atualmente, NP magnéticas core-shell vêm
sendo empregadas como sorvente e se enquadram
na técnica conhecida como extração em fase sólida
magnética (magnetic solid-phase extraction– MSPE).
Essa técnica tem como diferencial a facilidade do
sorvente ser removido da amostra pela simples aplicação
de um campo magnético externo. Além disso, quando a
dispersão do material sobre a matriz for possível, tem-se
uma grande área de contato entre o analito e o sorvente,
o que resulta em transferência de massa e equilíbrio de
extração rápidos[20].
A maioria das NP magnéticas é constituída de
um núcleo de ferro (Fe3O4) recoberto por uma camada
de sílica porosa, que é funcionalizada com um agente
sililante. Primeiramente, o núcleo de Fe3O4é preparado
baseado no método de coprecipitação. São misturados
precursores de ferro, como FeCl3.6H2O e FeCl2.4H2O em
água, essa mistura é agitada a uma temperaturade 80 °C
por 30 minutos, seguida da adição de amônia. O material
obtido é separado magneticamente e seco a vácuo por
24 horas[20-24].
Qiao et al.[21] prepararam a camada de sílica por
dispersão das NP de Fe3O4 em uma solução de etanol/
água seguida da adição de tetraetilortossilicato (TEOS).
Após o preparo, este material foi funcionalizado com
octadeciltrietoxissilano (C18).
Muitos trabalhos se baseiam no método de Stöber
para obtenção da camada de sílica, devido ao uso de
amônia no seu preparo, que é fundamental para controlar
a morfologia do material. Como exemplo, Cai et al.[20]
utilizaram esse método que consistiu em dissolver as NP
de ferro em um solução de 2-propanol/água, seguida da
adição de solução de amônia e TEOS e funcionalização das
partículas com um grupo fluorenil (FE3O4@SiO2@Flu),
resultando em partículas de diâmetro médio de 200 nm, que
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23
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foram utilizadas como sorvente na extração em fase sólida
para determinação de 16 hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos em amostras de águas, com recuperações
no intervalo de 96,0 - 106,7 %; Zang et al.[25], além de
prepararem as NP Fe3O4/SiO2 pelo método de Stöber,
introduziram uma camada adicional de sílica mesoporosa
sobre esse material, a fim de obter um sorvente com alta
eficiência de extração. A camada extra foi introduzida
através do método LbL e funcionalizada com C18.
Es’haghi e Esmaeili-Shahri[26] também utilizaram
o método LbL para prepararem NP com múltiplas
camadas porosas, sendo uma de sílica e outra de óxido
de titânio (SiO2/TiO2).
Existem também NP magnéticas com polímeros
molecularmente impressos (molecular imprinted
polymer – MIP). Nesse processo, o núcleo de ferro é
recoberto pela sílica, subsequentemente, grupos vinil
são inseridos na superfície da sílica e o filme de MIP
é formado pela copolimerização dos grupos vinil e do
monômero funcional junto com a molécula modelo[27].
Estas partículas foram usadas para extração efetiva e
determinação de sulfonamidas em aves.
Além das NP magnéticas, também são encontrados
outros tipos de partículas utilizadas como sorventes,
como as, microesferas core-shell de diamante para
extração em fase sólida (solid-phase extraction –SPE).
Essa fase sólida mostrou ser uma excelente alternativa
à sílica, devido a sua maior resistência química, térmica
e mecânica. O preparo consiste em depositar camadas
de diamantes e de polialilamina sobre o núcleo de sílica
empregando o procedimento LbL[28].

1.3. Desempenho cromatográfico das partículas
core-shell

O diferencial das partículas core-shell é a sua
morfologia. A melhora no desempenho cromatográfico
das colunas recheadas com estas partículas está
diretamente relacionada aos seus parâmetros físicos,
como distribuição mais estreita do tamanho de partícula
e maior rapidez na transferência de massa. Para melhor
13
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entendimento da relação da morfologia destas partículas
com seu excelente desempenho cromatográfico, é
necessário investigar, individualmente, os termos (A, B
e C) da equação de van Deemter (Equação 1) que afetam
a altura equivalente a um prato (H), com a velocidade
linear da fase móvel (u)[12,29].
H =A+

B

υ

+ ( Cs + Cm )υ

		

(1)

1.3.1. Termo A

O termo A, difusão de Eddy, refere-se aos
múltiplos caminhos percorridos pela molécula através
da coluna. Quanto maior esses caminhos, maior a altura
do prato e, como consequência, menor será a eficiência
da coluna. Como solução, se faz a redução do diâmetro
interno da coluna e a diminuição da distribuição do
tamanho de partícula, isto é, partículas com tamanhos
mais uniformes[29]. As partículas core-shell por
apresentarem um distribuição de partícula menor
que as totalmente porosa, além de um núcleo denso,
proporcionam um leito mais homogêneo, o que reduz os
vários caminhos de difusão do analito[12,16]. A influência
desse termo na largura do pico cromatográfico está
representada na Figura 5 A, na qual se pode visualizar
que partículas superficialmente porosas apresentam
menor distribuição de tamanho de partícula, diminuindo
o termo A, resultando em picos mais estreitos, enquanto
que as partículas totalmente porosas (TP) apresentam
menor uniformidade no tamanho de partícula, o que
aumenta o alargamento do pico.

1.3.2. Termo B

O termo B remete a difusão longitudinal do
analito, isto é, a dispersão da banda através da coluna[29].
Esse termo é menor em colunas core-shell devido ao
aumento do volume de ocupação das partículas no
interior da coluna. Em termo de comparação, partículas
totalmente porosas ocupam somente 1/3 de uma coluna
recheada, enquanto que a quantidade ocupada por
partículas core-shell é cerca de 20-30% maior quando
comparada as totalmente porosas[12].
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1.3.3. Termo C

O termo C, transferência de massa do analito, está
relacionado com a velocidade de equilíbrio do analito
entre a FE (Cs) e a FM (Cm)[29]. Todos os fornecedores
de partículas de núcleo fundido, como: Agilent, AMT,
Phenomenex, Supelco, Waters e Thermo Scientific,
afirmam que: a menor região de difusão das partículas
core-shell permite uma transferência de massa mais
rápida, resultando em um menor alargamento de pico e
maior eficiência, sendo essas partículas mais eficientes
que as partículas totalmente porosas sub-2 µm[31]. De
acordo com a Figura 5 B, quando maior a partícula
totalmente porosa, maior é o caminho de difusão do
analito e menor é a velocidade de transferência de massa.
Ao contrário das partículas superficialmente porosas,
que oferecem menor região de difusão, resultando em
picos mais estreitos. Na Figura 5 B pode verificar que as
colunas core-shell de 2,7 µm mostram menor caminho
de difusão, consequentemente, maior velocidade de
difusão e maior eficiência (picos estreitos). As colunas
recheadas com partículas totalmente porosas sub-2 µm,
3 µm e 5 µm comprovam que quanto maior a partícula
com essa tecnologia, menor é a velocidade de difusão e
maior o alargamento do pico.

1.4. Partículas totalmente porosas, core-shell e
monolíticas: uma comparação

As partículas superficialmente porosas propiciam
separações rápidas e podem ser usadas tanto em sistemas
de UHPLC como de HPLC convencional. A maioria
dos sistemas de HPLC opera em pressões abaixo de
6000 psi (400 bar), sendo assim, partículas sub-2
µm são inapropriadas para uso em HPLC, pois estas
operam com pressões da ordem de 10000-12000 psi.
Em contrapartida, colunas recheadas com partículas de
núcleo fundido de 2,7 µm requerem pressão de cerca da
metade das colunas recheadas com partículas totalmente
porosas ≤ 2 µm[32].
Para entender as características das partículas
core-shell será feita uma comparação, em termos de
eficiência e pressão, com as partículas totalmente porosas
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23
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Figura 5. Ilustraçaõ da influência dos termo A e C da equação de van Deemter na largura do pico cromatográfico. A) Influência da distribuição do
tamanho de partículas (Termo A). B) Influência da cinética de difusão do analito em vários tipos de partículas. Adaptado da Phenomenex Inc[30].

de 3-5 µm, ≤ 2 µm e monolíticas, sendo que esta última
também foi desenvolvida com o intuído de garantir
separações mais rápidas, com eficiências aceitáveis.
Lomsadze et al.[33] estudaram, de forma
comparativa, uma coluna recheada com partículas
de núcleo fundido (2,6 µm) e outra com partículas
totalmente porosas (TP) de 3 µm. As colunas recheadas
com FE core-shell apresentaram alta eficiência, fator de
separação adequado e capacidade de operação em altas
vazões de fase móvel sem perda de desempenho, o que
não foi observado com as partículas totalmente porosas
de 3 µm.
O estudo do desempenho das colunas monolíticas
confrontadas com as superficialmente porosas é
importante, pois a morfologia dessas partículas também
é diferenciada. O monolito é um leito contínuo de sílica
porosa, no formato de um bastão ou haste, que apresenta
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23

em sua estrutura uma distribuição de tamanho de poro
bimodal, composta por mesoporos (13 nm) e macroporos
(2 µm) capazes de fornecer alta permeabilidade, o
que também permite separações rápidas e com alta
eficiência[34].
Oláh et al.[35] fizeram um estudo comparativo
entre FE baseadas em partículas core-shell, sub2 µm e monolíticas. Neste estudo, foram avaliadas,
sistematicamente, as separações obtidas por colunas
recheadas com partículas core-shell de 2,6 µm
(Kinetex™); por outro tipo de FE de núcleo fundido
Ascentis Express™; por partículas totalmente porosas
1,7 µm (Waters Acquity BEH) e 1,9 µm (Hypersil
Gold); e por monolitos (Chromolith Fast Gradient). A
coluna Kinetex apresentou melhor resultado em termos
de transferência de massa. As colunas ≤ 2 µm revelaram
resultados similares entre elas, mas um pouco inferiores
às partículas core-shell. A coluna monolítica apresentou
15
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baixa transferência de massa e perda de eficiência com
o aumento da velocidade linear da fase móvel. No geral,
as partículas superficialmente porosas se mostraram
promissoras e ofereceram alta eficiência empregando
eluição isocrática.
Na Figura 6 A está mostrado o comportamento
das FE com diferentes tecnologias e tamanho de
partículas, frente ao aumento linear da fase móvel. A
coluna sub-2 µm exibiu comportamento semelhante
à coluna superficialmente porosa, porém diferente da
coluna recheada com partículas totalmente porosas de 3
µm que apresentou eficiência menor que a das outras.
O grande diferencial das colunas recheadas com
partículas core-shell é que com o aumento da vazão da
fase móvel não ocorre perda de eficiência, somente um
pequeno incremento na pressão do sistema. Gritti[36]
estudou a relação da vazão da fase móvel com a pressão,
que está mostrada na Figura 6 B. As colunas monolíticas
apresentaram menor resistência à passagem da fase
móvel do que as demais colunas, as colunas core-shell
mostraram pressões maiores do que as colunas recheadas
com partículas totalmente porosas de 3 µm, no entanto,
menores que as sub-2 µm.
Apesar das colunas core-shell terem resultado
em pressões maiores que as colunas monolíticas e

totalmente porosas de 3 µm, elas forneceram eficiências
substancialmente maiores que as colunas citadas. Desta
maneira, é mais conveniente usar esse tipo de coluna para
obterem separações mais rápidas e com alta eficiência
cromatográfica em um sistema de HPLC convencional,
descartando a necessidade de adquirir um equipamento
mais caro e com maior custo de manutenção, como o
UHPLC.

1.5. Tipos de fases estacionárias core-shell

Com o sucesso das colunas recheadas com
FE superficialmente porosas, muitos fabricantes se
disponibilizaram a produzi-las em escala comercial.
Atualmente, como pode ser visto na Tabela 1, vários
fabricantes fornecem esse tipo de FE com diversos
tamanho de partícula e diferentes químicas de superfície,
capazes de atender um amplo campo analítico.
Existem muitas FE para serem usadas no modo
reverso (reversed phase-RP), uma vez que a maior
parte das análises em HPLC é feita usando este modo
de separação[12]. Apesar das colunas C18 e C8 serem
as mais utilizadas em cromatografia líquida, elas
apresentam limitação por proporcionarem somente
interações hidrofóbicas, o que dificulta a separação de
compostos de outra natureza[29,34]. Dessa forma, para
aumentar o poder de separação de misturas complexas,

Figura 6. A) Curva de van Deemter para diferentes tipos de partículas. B) Comparação das pressões geradas em colunas recheadas com diferentes
tipos de partículas em função do aumento da vazão da fase móvel. Adaptado da Phenomenex, Inc.[30] e Hayes et al.[12].
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Tabela 1. Fases estacionárias core-shell disponíveis atualmente.

Fornecedor

Denominação da
Coluna

Tamanho de
partícula (µm)

Advenced Material
Technology

Halo/ Halo BioClass

2/2,5/5

Agilent

PoroShell 300/120

2,7/4

Sigma Aldrich

Ascentis Express

2,7/4/5/1,3/1,7/2,6

Phenomex
Termo Scientific
Sunniest
Waters Corporation

Kinetex
Accucore
SunShell
Cortecs

5
2,6
2,1/3/3,6
1,6/2,7

Química da Fase Estacionária
C18, C8, RP-amida, Fenilexil, Pentafluorfenil, CN, HILIC,
PentaHILIC, Protein (C4 e C18), Peptídeo (C18)
C18ec, C8ec, HPH-C18, HPH-C8, Bonus-RP,
HILIC, CN, SB-C18, SB-C8 e SB-Aq
C18, C8, RP-amida, Fenilexil, Pentafluorfenil, CN,
HILIC, PentaHILIC, Peptídeo (C18)
C18, C8, Fenilexil, Pentafluorfenil, HILIC, Bifenil
C18, aQ, RP-MS, HILIC, Fenilexil e Pentafluorfenil
C18, C8, HILIC-amida, Pentafluorfenil
C18, C8, Fenil, C18+ e HILIC

colunas recheadas com FE contendo partículas coreshell de diferentes seletividades tornaram disponíveis
comercialmente, aliando-se as vantagens que estas
partículas apresentam com as das FE fenil, com grupo
polar embutido, pentafluorfenil e àquelas utilizadas
em cromatografia líquida de interação hidrofílica (do
inglês- hydrophilic interaction liquid chromatography
– HILIC), que oferecem múltiplas interações, além das
hidrofóbicas. A característica e aplicação de cada uma
delas encontram-se brevemente descrita a seguir.

As colunas pentafluorfenil (PFF) reúnem em sua
composição, o grupo fenil e átomos de flúor. Além da
interação p-p fornecida pelo anel aromático, há também
o aumento do caráter polar da fase devido a presença
dos átomos de flúor, o que potencializa a separação de
composto polares. As fases PFF são capazes de reterem
melhor compostos aromáticos, aromáticos halogenados
e poliaromáticos do que as FE fenil, devido a formação
mais pronunciada de complexos doador-receptor[37,38].

As FE com grupo polar embutido exibem em sua
composição um grupo polar inserido na cadeia alquila,
como as FE RP-amida, que apresentam o grupo amida
embutido em um grupo C18. A presença do grupo amida
fornece interação do tipo aceptor de ligação de hidrogênio,
com isso retém efetivamente composto com grupos
doadores de ligação de hidrogênio (fenóis, sulfonamidas,
ácidos carboxílicos, entre outros). Além disso, essas fases
são compatíveis com o uso de FM com elevado conteúdo
aquoso, aceitando até 100% de água[29].

As fases HILIC compreendem fases polares
próprias para o modo HILIC. Nesse modo, são
empregadas FE polares e FM menos polares. Essa
modalidade é utilizada para separar compostos polares,
assim como o modo normal, no entanto, a FM é composta
por acetonitrila (algumas vezes, metanol ou acetona)
que está em maior quantidade (80-95%) e água. A alta
polaridade da FE e a presença de água na FM, leva a
formação de uma camada aquosa imobilizada sobre
superfície da FE, o que aumenta a retenção de compostos
polares[25].

As colunas com grupo fenil apresentam em sua
estrutura um anel aromático. A seletividade dessa FE
é diferenciada devido às interações p-p entre a FE
(doador p) e os compostos que aceitam elétrons p que
são aceptores p. O aumento do conteúdo aromático na
FE aumenta a conjugação p-p entre o analito e a FE[29].
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23

Diante da elevada eficiência das colunas coreshell e das diversas químicas de superfícies das mesmas,
é possível obterem separações rápidas, seletivas, com
alto poder de resolução e eficiência.
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2. Aplicações

Neste item, serão discutidos alguns trabalhos nos
quais foram aplicada a tecnologia core-shell como FE
em colunas cromatográficas e como sorvente no preparo
de amostra.

2.1. Fases Estacionárias para HPLC

Preti et al.[39] desenvolveram um método rápido
para determinação de aminas biogênicas em três matrizes
de alimentos de complexidade diferentes, que são:
solução 1 mg/L de 11 aminas biogênicas (metilamina,
etilamina, agmtina, β-feniletilamina, putrescina,
cadaverina, histamina, serotonina, tiramina, espermidina
e espermina), vinho e néctar de abricot, empregando
HPLC com coluna core-shell C18 Kinetex (100 mm x
4,6 mm d.i, dp = 2,6 µm), fabricada pela Phenomenex, Inc.
A separação foi conseguida usando eluição por gradiente
de ACN:H2O, em um tempo de corrida de 13 min, a
uma vazão de 0,6 mL min-1 e temperatura de 50 °C.
Empregou-se um detector UV, no comprimento de onda
de 254 nm, em série com um detector de fluorescência
com ʎexcitação 320 nm e ʎemissão 523 nm.
Os autores verificaram que a nova tecnologia
de coluna core-shell, ao usar solução das 11 aminas
biogênicas, permitiu obter alta reprodutibilidade e
resolução, em um tempo curto de corrida (13 min),
usando uma bomba de HPLC tradicional e consumindo
um volume relativamente pequeno de fase móvel, 7,8
mL, reduzindo custos, diminuindo o impacto ambiental
e atendendo a Química Verde. Os autores verificaram
que comparando com métodos anteriormente publicados
para determinação de um número similar de aminas
biogênicas em vinhos e em produtos de carne, o método
proposto por eles usando coluna core-shell reduziu o
tempo de análise em 60% e o consumo de solvente em
75%, com resultados comparáveis aos fornecidos pelo
uso de colunas recheadas com partículas sub 2 µm.
Eles afirmaram que a alta eficiência das colunas coreshell para moléculas pequenas resultou da combinação
dos parâmetros de difusão longitudinal e coeficiente
de difusão de Eddy reduzidos, além do coeficiente de
18

transferência de massas de compostos com massa molar
inferior a 1000 Da ser pequeno ou desprezível.
Os autores não deixaram claro, mas implicaram
que como os cromatógrafos a líquido não foram
projetados para operarem com as colunas desenvolvidas
recentemente, para obterem alta eficiência, alguns
ajustes no equipamento tiveram que ser feitos, como a
substituição de todos os tubos de conexão convencional
por tubos de menor diâmetro e as celas dos detectores por
celas de menores volumes, para melhorar o desempenho
da coluna, de forma a ser semelhante ao fornecido pelas
colunas sub 2 µm. Porém, isto resulta em aumento de
pressão se opondo a uma das grandes vantagens de
colunas core-shell que é o uso de um equipamento
convencional de HPLC, gerando eficiência e rapidez
semelhante às colunas sub 2 µm, porém com pressão
inferior, o que resulta em menor desgaste da coluna e do
instrumento.
Dolzan et al.[40] prepararam uma FE core-shell de
ciclofructano 6 (CF6) quimicamente ligada à sílica de
2,7 µm e compararam com outras duas FE totalmente
porosas (TP) de mesma química de superfície, mas
com tamanhos de partícula diferentes (3 e 5 µm). O
preparo da FE foi conduzido baseado no trabalho de
Qui et al.[41]. Após a obtenção das FE, as mesmas foram
caracterizadas por análise elementar (CHN), cujo valores
são importantes para o entendimento do desempenho da
coluna e também para avaliar a influência da morfologia
das partículas na funcionalização da FE com o agente
sililante. Os conteúdos de carbono obtidos foram de
32,2%, 27,9% e 12,8% na FE totalmente porosa de 5 µm,
de 3 µm e na core-shell de 2,7 µm, respectivamente. A
FE preenchida com sílica superficialmente porosa (SSP)
apresentou um percentual de recobrimento inferior
às colunas TP, esses dados eram esperados devido ao
menor volume da camada porosa. Espera-se também que
um filme monomérico menos denso leve a uma rápida
transferência de massa, gerando maior eficiência de
coluna.
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23
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As três colunas utilizadas foram de mesma
dimensão (150 mm x 4,6 d.i). Todas as separações foram
conduzidas em um sistema de HPLC, com volume de
injeção de 0,5 µL e temperatura de 30 °C. A comparação
das três colunas foi feita em dois modos de separação,
HILIC e fase normal (FN).

tanto em eficiência como em tempo de análise sem perda
de seletividade. As curvas de van Deemter mostraram que
as colunas SSP exibiram vazões ótimas mais elevadas
que as colunas TP de 3,0 e 5 µm. O ganho de eficiência
no modo HILIC usando colunas SSP é atribuído ao
melhor recheio da coluna que reduz a difusão de Eddy.

As FE CF6 de SSP e TP foram empregadas na
separação de 3 compostos polares (uracila, adenosina
e citosina) no modo HILIC (Figura 7). As três colunas
apresentaram ótima separação dos três compostos e
resolução adequada entre os compostos analisados. A
eficiência cromatográfica, calculada para o pico da citosina,
foi maior para a FE de SSP 2,7 µm (25200 N/m) do que para
as FE TP de 3 µm (19100 N/m) e de 5 µm (10900 N/m).
O tempo de eluição desses compostos nas duas colunas
totalmente porosas (~ 6 min) foram semelhantes, entretanto,
maior que na coluna de SSP (4 min). A menor região de
difusão do analito na partícula core-shell diminuiu o tempo
de análise e resultou em maior eficiência.

Entretanto, ao comparar a altura de prato
para os mesmos compostos estudados empregando
a cromatografia em fase normal, as eficiências
cromatográficas obtidas foram maiores que no modo
HILIC. Isto pode ser explicado pela maior interação do
composto polar com a camada de água que recobre a
FE no modo HILIC, o que acarreta em transferência de
massa mais lenta e, consequentemente, menor eficiência
cromatográfica. Apesar disso, o desemprenho no modo
HILIC ainda é considerado adequado, pois o ganho de
eficiência em FN não foi tão significativo e, não se pode
esquecer as vantagens da HILIC em relação a FN, que
são: FM menos tóxicas, equilíbrio mais rápido quando
se muda a seletividade da FM, possibilidade de emprego
de eluição por gradiente e uso de água como solvente de
FM.

Os autores indicaram que as FE de SSP operando
no modo HILIC mostraram vantagens em relação as TP

Figura 7. Cromatogramas no modo HILIC da separação de 3 nucleosídeos em 3 colunas do tipo CF6 recheadas com diferentes tipos de partículas.
Condições cromatográficas: dimensão da coluna (150 mm x 4,6 d.i); volume de injeção: 0,5 µL; FM: ACN:25 mmol/L NH4Ac (75:25, v/v);
vazão: 0,75 mL/min; temperatura: 30 °C; detecção UV ʎ=254 nm. Adaptado de Dolzan et al.[40].
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23
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2.2. Fase Extratora
[42]

Guo et al. prepararam NP de Fe3O4 recobertas
com sílica e funcionalizada com C18, resultando em
NP magnéticas Fe3O4@SiO2-C18. Estas partículas com
propriedades magnéticas foram utilizadas para extração
e determinação de 4 ésteres ftalatos [(dibutilftalato,
dipentilftalato, dicicloexilftalato e di-(2-etil ftalato)] em
água e em infusão de ervas chinesas.
As NP de ferro foram preparadas de acordo com
o método de coprecipitação. O material final, Fe3O4@
SiO2, foi lavado com água, etanol e liofilizado, ao invés
de seco em estufa a vácuo. A liofilização foi utilizada
para fornecer uma suspensão de NP mais estável, sem a
formação de agregados, como pode ser visto na Figura 8.
O mecanismo de extração baseou-se em interações
hidrofóbicas do grupo C-18 do Fe3O4@SiO2-C18 com
os ésteres ftalatos. Para obter melhor eficiência de
extração os autores otimizaram, de forma univariada,
vários parâmetros que afetam a extração, como massa de

sorvente, pH, força iônica, solvente de eluição, tempo de
extração e volume da amostra.
Os estudos de recuperação, feitos pelos autores,
mostraram intervalos de recuperação de 87,4 - 104,0 %
para as amostras de água fortificada com os ésteres de
ftalatos a 100 ng/mL e de 78,3 a 105,2 % em infusão de
ervas. Boas recuperações dos ésteres de ftalatos em água
foram obtidas após uso de Fe3O4@SiO2-C18 por pelo
menos cinco vezes consecutivas.
Os autores também fizeram uma comparação do
sorvente preparado por eles e aplicado na extração de
ésteres de ftalatos em infusão de ervas chinesas com
os sorventes preparados por outros dois autores, que
também fizeram a extração de ésteres de ftalatos, porém
usando a matriz água, como mostrado na Tabela 2.
Analisando a Tabela 2, verifica que o limite de detecção
obtido por Guo et al.[42] foi adequado, porém superior ao
conseguido com os sorventes Fe3O4@SiO2-C18 baseado
em bário e em quitosana, entretanto, a quantidade de
sorvente e o volume de amostra empregados foram bem
inferiores, assim como o tempo de extração.
O uso de NP Fe3O4@SiO2 funcionalizada com
agente sililante mais polar (ou/e que apresente carga na
superfície) poderá auxiliar na dispersão da fase extratora
sobre a matriz, melhorando a eficiência de extração,
dependo da natureza do analito.

3. Considerações Finais
Figura 8. Ilustração que mostra a dispersão em meio aquoso da NP
Fe3O4@SiO2-C18 obtida pela tecnologia (a) liofilização e (b) secagem
a vácuo.

Atualmente, as partículas core-shell e, particular
mente, as NP têm ganhado muita atenção em diversos
campos da ciência com ampla aplicabilidade. Em
cromatografia líquida, esses materiais são aplicados em

Tabela 2. Comparação entre sorventes Fe3O4@SiO2-C18. Adaptado de Guo et al.[42].
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Sorvente

Quantidade de
sorvente (mg)

Tempo de
extração (min)

Volume de
amostra (mL)

LOD
(ng/mL)

F3O4@C18 baseado em bário
Fe3O4@SiO2-C18 em quitosana
Guo et al.[42]

100
100
2

30
20
10

500
500
20

0,019-0,059
0,012-0,030
1,10-1,89
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escala micrométrica (1,3-5 µm) e são feitos, na maior
parte, de sílica (tanto o núcleo quanto a camada).
O método mais utilizado para preparar as FE coreshell é o LbL que acende a dúvida de quão reprodutivas
são as colunas de SSP, pois a repetição do procedimento
para obtenção da espessura da camada interfere na
reprodutibilidade da FE.
Técnicas em que a camada superficialmente
porosa é adquirida em uma única etapa são desejáveis.
O método de coacervação otimizado por Chen e
Wei[18] se mostrou ideal para o preparo dessas fases. A
comprovação do sucesso deste método está no seu uso
na preparação das colunas Poroshell 120, fabricadas pela
Agilent.
O método SoS, também considerado de única
etapa, não teve sucesso, pois as nanoesferas na superfície
do núcleo exibem tamanho de poros inadequados, o que
leva a baixa transferência de massa de analitos de massa
molar pequena. Entretanto, os espaços vazios entre as
esferas são ideais para análise de macromoléculas.
A morfologia das FE core-shell é responsável pelo
seu ótimo desempenho cromatográfico. A uniformidade
do tamanho de partícula é atribuída ao método de Stöber,
pois a otimização do tipo de solvente e quantidade de
solução de amônia influenciam na cinética de formação
das partículas, e, consequentemente, na distribuição
de tamanho de partícula. O leito homogêneo e denso
favorece a diminuição do termo A da curva de van
Deemter. A pequena extensão da camada porosa também
é responsável pela alta velocidade de transferência de
massa.
Resumidamente, as colunas core-shell podem
apresentar as seguintes vantagens: menor tempo de
análise, alta eficiência e resolução, maior capacidade de
pico, melhor detectabilidade, sem aumento significativo
da pressão do sistema. Entretanto, alguns ajustes no
equipamento de HPLC convencional são necessários para
que estas vantagens sejam alcançadas. Estes são: uso de
injetor com menor volume (quando não disponível um
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):7-23
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injetor automático), redução do diâmetro das tubulações
(para 0,12 mm ou 0,17 mm), redução do comprimento
das tubulações (para evitar excesso de volume morto)
e uso de cela do detector com volumes menores (celas
convencionais de HPLC são maiores que 10 µL, é
necessária a substituição por celas de volumes menores
que 3 µL, dependendo do d.i. da coluna). A melhora nos
termos da equação de van Deemter possibilita o emprego
de altas vazões sem a perda de resolução, contudo, os
ajustes requeridos no equipamento de HPLC leva a um
aumento na pressão do sistema, o que se opõe à grande
vantagem das colunas core-shell.
Embora o volume total da camada porosa
nestas colunas seja menor pela presença do núcleo
sólido, a diminuição, geralmente pequena, na retenção
e na capacidade de carregamento não é problemática.
Isto pode ser constatado pelo uso, atualmente, destas
partículas em cromatografia preparativa. Entretanto, a
produtividade das partículas core-shell é baixa, devido às
numerosas etapas de centrifugação que são necessárias
para remover espécies extras e fracamente ligadas em
cada ciclo do recobrimento, para evitar agregação da
partícula. Portanto, pesquisas têm que continuar sendo
realizadas para otimizar os métodos de preparação.
Hoje, com a evolução dessas partículas, há uma
quantidade significativa de fornecedores desse tipo
de colunas e com uma ampla variedade de química de
superfície. O emprego no modo HILIC vem crescendo
devido ao uso dos mesmos solventes do modo reverso
na fase móvel, mas com seletividade similar ao modo
normal. A combinação das vantagens desse modo de
separação com a morfologia da coluna core-shell se
mostraram favoráveis para separação de compostos
polares, isto é, análise com alta eficiência de separação e
tempo de análise adequado.
A tecnologia core-shell também é empregada no
preparo de amostra na técnica de extração MSPE. Os
procedimentos utilizados para a preparação dessas NP
são os mesmos das microesferas core-shell, no entanto,
envolve a combinação de dois ou mais materiais, o
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que aumenta a complexidade dos mesmos. As NP de
MSPE apresentam alta eficiência de extração, fatores de
concentração elevados e baixo custo.
A técnica de MSPE tem como vantagem o uso
de um campo magnético externo para retirada da fase
extratora do meio. Para que essa técnica apresente um
desempenho aceitável, a NP produzida deve ter alta
área superficial e capacidade de se dispersar no meio
sem formar agregados. Para que o material dispersado
ofereça estabilidade no meio de dispersão, estudos como,
quantidade de sorvente, influência do pH e força iônica,
são indispensáveis.

Como se constatou há poucas desvantagens
atribuídas às aplicações das partículas core-shell e elas
podem ser consideradas superiores as totalmente porosas
de 3 ou 5 µm e fortes concorrentes às partículas totalmente
porosas sub-2 µm do ponto de vista cromatográfico.
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