Scientia Chromatographica 2017; 9(2):117-133
Instituto Internacional de Cromatografia
http://dx.doi.org/10.4322/sc.2017.010
ISSN 1984-4433

HPLC

Avanços recentes na miniaturização de colunas para
cromatografia líquida
Recent advances in the minaturization of columns for liquid chromatography

Vivane Lopes Leal
Meire Ribeiro da Silva
Fernando Mauro Lanças*
Universidade de São Paulo – USP
Instituto de Química de São Carlos,
CEP 13.560-970, São Carlos, SP, Brasil
*flancas@iqsc.usp.br
Recebido: 05/05/2017
Aceito: 12/06/2017

Resumo

Nas diversas técnicas cromatográficas, os avanços da instrumentação e da
tecnologia de preparo de colunas têm conduzido, cada vez mais, a análises mais
rápidas com aumento no poder de separação. Por sua vez, a miniaturização vem
ganhando espaço e demonstrando ser uma tendência nesta área, nos últimos anos.
No caso da cromatografia liquida miniaturizada as vantagens estão concentradas,
principalmente, no menor consumo de amostra, sorvente e fase móvel, assim como na
baixa vazão de fase móvel a qual eleva a relação sinal/ruído dos detectores sensíveis
à concentração do analito sendo detectado. Neste contexto, ocorre a diminuição das
dimensões das colunas, surgindo a necessidade de obter-se colunas com elevada
eficiência o que, em conjunto com o sistema miniaturizado de cromatografia liquida,
torna possível a exploração de diferentes tipos de colunas miniaturizadas como as
microempacotadas, as monolíticas, tubulares abertas e as colunas preparadas no
formato de microchips, as quais possuem ótimo potencial para serem exploradas
em cromatografia líquida tanto em escala micro (micro-LC) quanto em escala nano
(nano- LC). Essas colunas serão descritas e avaliadas no presente trabalho.
Palavras-chave: Colunas miniaturizadas: monolítica, tubular aberta, empacotada,
micro chip; cLC.

Abstract

In chromatography, instrumental advances and column technology have conducted
to faster analysis with a notable increase in the separation power. Besides that, the
miniaturization has gained prominence and proving to be a trend in recent years.
In the case of miniaturized liquid chromatography the advantages are concentrated
in the lower consumption of sample, sorbent and mobile phase as well as the
lower flow rate of the reduced column dimensions that increase the sensitivity of
detectors that are sensitive to concentration owing to the lower dilution. In this
context, there is a decrease on the column inner diameter, which requires special
conditions to obtain columns with high efficiency. As a consequence, different types
of miniaturized columns as micro-packed, as monolithic, open tubular and columns
prepared in chips are potentials to be exploited in liquid chromatography on either
micro or nano scales. These columns will be described and evaluated in this review.
Keywords: Micropacked columns; monolithic columns; open tubular LC columns,
capillary LC; micro chip based columns.
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1. Introdução

Desde sua descoberta, no início do século
passado, a cromatografia vem sendo amplamente
explorada em suas diversas formas e formatos, incluindo
a cromatografia planar, liquida, gasosa, supercrítica e,
nos últimos anos em particular, os avanços têm ocorrido
na miniaturização das técnicas cromatográficas.
O passo inicial na direção da miniaturização em
cromatografia líquida (LC) foi o trabalho publicado em
1967 por Horváth e colaboradores o qual empregou
colunas tubulares abertas de aproximadamente
0,28 mm e colunas empacotadas de 1 mm de diâmetro
interno (D.I). Preparadas em tubos de aço inoxidável,
ambas apresentaram eficiência comparáveis às
obtidos em cromatografia gasosa para a separação de
ribonucleotideos[1].
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miniaturizadas em LC se tornou então atraente devido à
elevada eficiência obtida nas separações, além do menor
consumo de amostra e fase móvel, em consonância com
o contexto da química verde. Outras vantagens como a
baixa vazão (ou fluxo) empregada nestas colunas, não só
permite o uso de modificadores da fase móvel mais caros
como também eleva a sensibilidade dos detectores que são
sensíveis à concentração, em função da menor diluição.
Neste contexto, nos anos seguintes surgiu a necessidade
de explorar outros tipos colunas miniaturizadas[1].
Na presente revisão, os tópicos a seguir serão
focados na discussão da evolução da LC miniaturizada,
com destaque para o preparo de colunas, incluindo
colunas empacotadas, monolíticas, tubulares abertas, e
no formato de microchips, assim como o acoplamento da
LC miniaturizada à espectrometria de massas.

Entretanto, foi apenas em 1973 que Ishii[2] e
colaboradores relataram os resultados dos esforços
no desenvolvimento de um sistema instrumental de
LC na escala micro e, pela primeira vez, propôs-se
o emprego de colunas com diâmetro interno igual a
0,5 mm, bastante inferior ao DI das colunas empregadas
na época. As colunas foram produzidas em tubos de
politetrafluoretileno (PTFE) com comprimentos de até
30 cm e empacotadas com partículas de octadecilcilano
de 30 µm de diâmetro. Os autores demonstraram o bom
desempenho das colunas na separação de hidrocarbonetos
aromáticos e, posteriormente, na separação de ftalatos,
vários tipos de oligômeros e de polímeros.

Tabela 1. Classificação de colunas LC miniaturizadas de acordo com
Saito et al.[1].

O ponto chave da miniaturização da LC foi
a miniaturização das colunas. Um grande avanço no
desenvolvimento de colunas miniaturizadas na LC
ocorreu em 1981 quando Takeuchi e Ishii utilizaram
tubos de sílica fundida de 250 µm (0,25 mm) de D.I
para o preparo das mesmas[2]. Tais colunas apresentaram
vantagens em relações aquelas preparadas em tubos de
aço inox, PTFE e de vidro, pelo fato da sílica fundida
ser um material vítreo mais inerte, mais flexível e
possuir relativa resistência mecânica, permitindo assim
explorar colunas com diferentes D.I[3]. O uso de colunas

As colunas miniaturizadas foram inicialmente
classificadas por D.I., de acordo com a sugestão de
Ishii e colaboradores. Outro parâmetro para essa
classificação foi a vazão da fase móvel, proposto por
Chevert. Uma vertente mais abrangente foi proposta por
Saito compreendendo colunas de 0,5 mm à 0,1 mm DI
(Tabela 1) a qual é, atualmente, a mais empregada. Saito e
colaboradores, a partir dessa classificação, introduziram
novos termos no que se refere à miniaturização da
cromatografia líquida incluindo os termos micro-LC, LC
capilar (cLC) e nano-LC[1].

118

Diâmetro interno
da coluna (mm)

Classificação

3,0 – 5,0
<2
0,5 – 1
0,1 – 0,5
0,01 – 0,1
0,005 – 0,05

HPLC
Narrow-bore HPLC
Micro-LC
Cromatografia Líquida capilar (cLC)
Nano-LC
LC Tubular aberta

2. Classificação das colunas miniaturizadas na
cromatografia líquida
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Dentre as técnicas miniaturizadas destaca-se,
atualmente, a nano-LC, a qual é uma técnica microfluídica
desenvolvida mais recentemente, apresentando algumas
vantagens em relação à HPLC devido à vazão reduzida,
a qual resulta em uma maior sensibilidade de massa
quando comparada à HPLC. Além disso, o uso de
volumes muito menores de fase móvel e amostra resulta
em análises mais baratas do que a HPLC, além de
facilitar o acoplamento da cromatografia líquida com
espectrometria de massas (MS)[3].
Neste trabalho os termos micro-LC, capilar
LC (cLC) ou LC-capilar e nano-LC serão tratados de
maneira generalizada como LC miniaturizada.
As colunas miniaturizadas podem ser divididas
em dois grandes grupos, sendo um composto por colunas
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em que o tubo é preenchido e outro compreendendo tubo
abertos. O primeiro grupo, no qual o tubo é preenchido
totalmente com a fase estacionária, pode ser sub dividido
em dois tipos: as colunas empacotadas, em que o tubo
é preenchido por partículas - geralmente denominadas
colunas microempacotadas - e as colunas monolíticas nas
quais o tubo é preenchido por um sólido poroso. O outro
grupo de colunas denominadas tubulares abertas pode ser
sub dividido em outros dois tipos, os quais diferem entre
si na porosidade da fase estacionária empregada na parede
interna do tubo. As colunas WCOT são constituídas
por um material não poroso e as colunas PLOT por
um material poroso[4]. Uma representação esquemática
dessas colunas com corte frontal e longitudinal, cujas
características e aplicações serão discutidas em tópicos
no decorrer deste artigo, é ilustrada na Figura 1.

Figura 1. Classificação dos tipos de colunas miniaturizadas em cromatografia líquida.

3. Colunas Empacotadas (colunas
microempacotadas)

As colunas empacotadas (Figura 2) são geralmente
preenchidas com partículas de DI compreendido entre 3 e
5 µm, existindo também colunas com partículas de diâmetros
menores. Esse tipo de coluna é o mais empregado atualmente
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):117-133

em LC miniaturizada pois, além de apresentarem como
vantagem um menor consumo de amostra e fase móvel, se
destacam pelo uso de menor quantidade de sorvente (fase
estacionária), possibilitando o uso de materiais mais caros e
de menor disponibilidade, assim como a avaliação de novos
sorventes sintetizados, por exemplo.
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Figura 2. Esquema ilustrativo de uma coluna microempacotada para c-LC. À esquerda, corte frontal e à direita longitudinal.

As colunas microempacotadas mais utilizadas
são as de diâmetros internos de 100 à 250 µm e,
geralmente, possuem 15 cm de comprimento. Por
possuírem menor diâmetro interno, as colunas
microempacotadas apresentam cerca de 10 vezes
mais pratos teóricos do que as colunas empacotadas
destinadas a LC convencional. Isso pode ser explicado
através da equação de van Deemter (constituída
pelos termos A, B e C), a qual estabelece que a
altura equivalente a um prato teórico é dependente
basicamente de quatro fatores: dispersões devido aos
múltiplos caminhos (termo A), dispersão devido à
difusão longitudinal (termo B) e dispersões devido
à resistência à transferência de massa na fase móvel
(termo Cm) e na fase estacionária (termo Cs), sendo esses
os fatores que contribuem para o alargamento da banda
cromatográfica. Desta forma, quanto menor o diâmetro
da coluna, menor a dispersão do analito no interior da
mesma e, então, maior será a sua eficiência[5].
Uma vez que os sorventes de preenchimento
utilizados em LC convencional podem ser também
utilizados para colunas microempacotadas, existe uma
ampla faixa de sorventes disponíveis comercialmente
para micro-LC; dentre eles os mais usados em colunas
microempacotadas são as fases reversas como o C8 e C18[6].
Embora já existam diferentes fases estacionárias
para colunas empacotadas miniaturizadas, disponíveis
120

comercialmente, a variedade, quando comparada às
disponíveis para LC convencional é menor. Isto é
devido à diminuição do D.I da coluna, o que requer o
uso de partículas de tamanho reduzido para promover
um aumento da eficiência da coluna. Entretanto, isto
provoca diminuição da permeabilidade da fase móvel e,
consequentemente, aumento da pressão. Isto dificulta o
emprego de colunas com partículas menores que 3 µm
requerendo equipamentos que trabalham com pressões
mais elevadas que as usuais ou, alternativamente, o uso
de partículas mais porosas em comparação às disponíveis
comercialmente.
A tecnologia de partículas contendo um “núcleo
fundido” (introduzidas por Advanced Materials
Technology, Inc., em 2006), resultou em uma mudança
nas colunas de LC, pois introduziu-se partículas de sílica
de alta pureza de 3 µm de diâmetro com um núcleo
sólido e um invólucro poroso, causando um aumento
da eficiência e operando em contrapressões moderadas.
O sucesso dessas partículas de núcleo fundido evoluiu
resultando nas partículas superficialmente porosas,
chegando à partículas com diâmetro de 1,7 µm. Estas
operam com cerca de metade da pressão em relação às
partículas totalmente porosas. Ainda assim, embora a
baixa pressão com o uso de partículas, esta dimensão
requer o uso de equipamentos dimensionados para
pressões mais elevadas, ou seja U-HPLC. Nos últimos
anos essas partículas de dimensões sub-2µm (diâmetro
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):117-133
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inferior a 2 microns) tem sido empregadas em nano-UHPLC, sendo este um desenvolvimento relativamente
novo no mundo da cromatografia líquida e que tem
impulsionado avanços recentes em várias áreas,
especialmente em proteômica[7].
Fanali et al. utilizaram partículas C18 Kinetex®
(2,6 μm) para empacotar uma coluna de 100 μm
D.I x 10 cm para a separação de onze polifenóis e três
metilxantinas utilizando nano-LC. Os autores obtiveram
um bom desempenho cromatográfico, o que permitiu a
determinação dos compostos estudados no extrato de
chá. Além de ser uma alternativa de menor consumo de
solvente e amostra, apresentou melhor desempenho em
termos de capacidade de resolução e tempo de análise
quando comparada a coluna empacotada com partículas
sub-2 μm (100 μm D.I x 10 cm), Figura 3[8].
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A fim de se obter não só fases que sejam
constituídas de materiais mais permeaveis, porosos
e seletivos, mas também com diferentes polaridades,
com o objetivo de permitir a separação de uma grande
variedade de compostos com elevada eficiência, os
grupos de pesquisa tem desenvolvido novas partículas
de fases estacionárias para esse tipo de coluna.
Dentre as novas alternativas de fases estacionárias
destacam-se as colunas empacotadas com materiais
poliméricos, colunas empacotadas com grafeno,
nanoparticulas, dentre uma infinidade de materiais
desenvolvidos, utilizando a sílica como suporte e
funcionalizados com diferentes materiais[9,10].
Não só o tamanho das partículas e o diâmetro
interno do tubo influencia na eficiência das colunas
miniaturizadas como também o método de preenchimento

Figura 3. Cromatograma de uma mistura de padrões de polifenois e metilxantinas (10 μg/mL). Coluna capilar (100 μm D.I × 10 cm) empacotada
com partículas de C18 Kinetex® (2.6 μm); vazão de 1200 nL/min. Comprimento de onda linha solida (inferior) e linha pontilhada (superior) igual a
200 and 280 nm, respectivamente[8].
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):117-133
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das mesmas, pois caso não se mostre perfeitamente
adequado, as colunas não apresentarão bom desempenho
cromatográfico. O empacotamento das colunas pode ser
feito através de três técnicas: empacotamento a seco,
empacotamento por fluido supercrítico e a técnica de
empacotamento com partículas em suspenção. Esta
última técnica é a mais empregada, tanto no preparo de
colunas convencionais, como no preparo das colunas
microempacotadas[11].

4. Colunas Monolíticas

Uma coluna monolítica (Figura 4) é constituída
de um monólito; a palavra “monolith” é derivada da
palavra grega mono que significa “único” e lithos, a
“pedra”. Em termos cromatográficos, representa uma
única haste contínua de material poroso[12].
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As colunas monolíticas têm sido amplamente
empregadas devido a sua morfologia, por ser uma rede
composta de macroporos e mesopores, a qual resulta
em um material com alta permeabilidade. A presença
de macroporos (Figura 5) permite elevado fluxo da fase
móvel e transporte de massa[13,14].
As colunas monolíticas são preparadas “in situ”
em capilares de sílica fundida ou tubos de aço inoxidável
via polimerização radicalar, e têm a vantagem de não ser
necessário a etapa de empacotamento. Em comparação
com as colunas de partículas convencionais, as colunas
monolíticas atraem interesse significativo devido à sua
facilidade de preparação e ao rápido transporte de massa.
No entanto, alguns problemas podem ser encontrados
na preparação, tais como encolhimento ou dilatação do
monólito[15].

Figura 4. Esquema de uma coluna monolítica para c-LC. À esquerda, corte frontal e à direita longitudinal.

Existem dois tipos principais de colunas
monolíticas: as baseadas em sílica e as baseadas em
polímero[13,16]. Entre estes, as colunas monolíticas à
base de polímero são mais fáceis de preparar quando
comparadas aquelas à base de sílica.

utilizados como fase móvel, pois os polímeros
orgânicos tendem a dilatar. Dentre os polímeros
orgânicos mais utilizados estão os baseados em
acrilatos, acrilamidas, estirenos, divinil benzeno, entre
outros[17-19].

As colunas monolíticas baseadas em polímeros
orgânicos são as mais utilizadas, devido à facilidade
do seu preparo. Um dos principais inconvenientes da
utilização dessas colunas é a instabilidade das fases
estacionárias na presença de solventes orgânicos,

A preparação das colunas monolíticas à
base de polímero consiste em fazer uma mistura
homogênea de polimerização contendo monômeros,
agentes porogênicos e um iniciador permitindo que a
polimerização ocorra por calor ou irradiação.
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A grande vantagem das colunas monolíticas
baseadas em polímeros é conter um maior número de
macroporos a mesoporos, o que resulta em elevada
permeabilidade, baixa contrapressão e análises mais
rápidas[17].

Figura 5. Imagem de MEV de coluna monolítica PS-OC-DVB.

Os polímeros mais utilizados são o estireno[18,19]
e o metacrilato para preparar colunas monolíticas de
fase reversa (RP)[17]. Aydoğan[20] preparou uma coluna
monolítica trocadora iônica mista (aniônica e catiônica)
baseada em polímero à base de metacrilato, para a
separação de moléculas pequenas e ânions inorgânicos
utilizando nano-LC. Derivados de alquil-benzeno e
compostos fenólicos foram bem separados sob condições

Figura 6. Cromatograma da separação de ânions inorganicos. Condicoes experimentais: Fase móvel; 20/80% (v/v) MeOH/H2O em solução de
10mM NaClO4 (pH 6.5), e 20/80% (v/v) MeOH/H2O em solução de 10mM NaClO4 (pH 2.5), concentração da amostra: 0.3 mg/mL, Ordem de elução
(1) brometo, (2) bromato, (3) nitrito, (4) nitrato, (5) iodeto, (6) tiocianato[20].
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):117-133

123

Leal VL; Silva MR; Lanças FM

otimizadas, assim como obteve-se separação eficiente
de ânions inorgânicos explorando a coluna como uma
coluna monolítica catiônica (Figura 6).
As colunas monolíticas à base de sílica apresentam
poros menores e, por isso, são geralmente empregadas
para a separação de moléculas pequenas. Podem
ser preparadas a partir de uma grande variedade de
percussores ou da mistura deles, como o tetrametoxisilano,
metiltrietoxisilano, etiltrimetoxisilano, entre outros.
Embora apresentem boa estabilidade frente às fases
moveis orgânicas, elas apresentam como principal
inconveniente a dificuldade de adesão do monólito à
parede do tubo capilar. Entretanto, quando comparada às
colunas a base de polímeros orgânicos, elas apresentam
menor estabilidade química em faixas extremas de pH[15].
Uma nova tendência nesta área é a incorporação
de outros materiais na estrutura do monolito com a
finalidade de ampliar a área de contato, como o uso do
grafeno ou o uso de reagentes tornando o monolito mais
seletivo, como o uso de ciclodextrina para a separação
enantiomérica[21,22].
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GC pois, devido ao estado físico da fase móvel, os
coeficientes de difusão da fase móvel e estacionária
são significativamente mais baixos em LC quando
comparado a GC[23].
A grande vantagem das colunas OT em LC é sua
elevada permeabilidade e menor influência da dispersão
convectiva. Através da equação estendida de Golay
(Equação 1), pode-se entender melhor a influência
da difusão na eficiência da coluna. Os três termos na
equação extendida de Golay, representam a difusão axial
(Dm), o equilibrio lento da fase móvel (Cm), o equilibrio
lento da fase estacionária (Cs) e a velocidade linear (µ).
H=

d2
2 ⋅ B ⋅ Dm
+ 2 ⋅ ( Cm + Cs ) ⋅ f ⋅µ i (Eq. 1)
µi
Dm

De acordo com a equação de Golay a altura
do prato teórico (H) é inversamente proporcional ao
coeficiemente de difusão do soluto na fase móvel (Dm) e
diretamente proporcional à espessura do filme (df ).

5. Colunas Tubulares Abertas

Embora as percebidas vantagem das colunas OT
estimulam sua utilização com vantagens em relação
à HPLC convencional, o emprego das mesmas em LC
foi discutida somente no final da década de 70 e início
de 80. O primeiro a estudar OT em LC foi Ishii et al.[2]
empregando uma coluna OT de diâmetro interno de
50-150 µm e utilizando como fase estacionária SE30; através de estudos comparativo demonstrou que as
colunas OT apresentavam elevada eficiência em relação
às colunas empacotadas em LC.

Quando utilizadas em LC, as colunas tubulares
abertas (OTs) apresentam maior eficiência do que em

Inicialmente explorou-se o uso das colunas do
tipo WCOT (do inglês Wall Coated Open Tubular) em
que o filme da parede interna do tubo não era poroso;
posteriormente preparou-se colunas constituídas por um
filme poroso na parede interna do tubo denominadas
colunas PLOT (Porous Layer Open Tubular). À
época, e embora os resultados obtidos tenham sido
promissores, algumas limitações foram encontradas, as
quais retardaram o desenvolvimento e aceitação dessas
colunas[1,2,11].

Embora possuam as vantagens descritas, uma
das desvantagens das colunas monolíticas é a difícil
reprodutibilidade das mesmas; embora estas tenham
sido largamente estudadas, ainda assim este fato não foi
totalmente resolvido. Estas colunas, mais recentemente,
foram disponibilizadas também na escala capilar tanto à
base de sílica quanto de polímeros orgânicos[5].

As colunas tubulares abertas (OT) podem ser
descritas como colunas em que a fase estacionária está
ligada covalentemente à parede do capilar e podem ser
obtidas em diferentes comprimentos, diâmetros internos
e espessuras de filme (fase estacionária). Essas colunas
são largamente utilizadas em GC e o preparo das mesmas
também é bem estabelecido, assim como seu potencial tem
sido demonstrado em diversas aplicações utilizando GC.
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Poppe[24], entre outros pesquisadores, demonstrou
a existência de limitações do emprego dessas colunas
OT em LC, destacando problemas relacionados ao
dispositivo de injeção inapropriado; os grandes volumes
extra coluna proveniente de conexões inadequadas;
a necessidade do uso de elevadas pressões e fluxos
baixos necessitando de bombas adequadas para essas
descrições, além da dificuldade de acoplamentos com
o detector. Sendo assim, essas colunas deixaram de ser
exploradas por aproximadamente 30 anos.
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principal motivo das colunas WCOT terem sido pouco
exploradas. Por outro lado, essa característica tornase ideal quando se dispõe de pequenas quantidades
de amostras, como é o caso de algumas áreas como a
proteômica, genômica, análise forense, biomédica, entre
muitas outras. Uma forma de aumentar a área superficial
de contato da fase estacionaria, quando assim desejar,
seria empregar fases mais espessas, para com isso
aumentar a capacidade de carga de massa da coluna[26].

Nas colunas do tipo WCOT (Figura 7) a fase
estacionária é composta de um material não poroso,
geralmente imobilizado na parede do capilar ou
aderido a ele a partir do processo de “cross-linking”.
A utilização da mesma, em cromatografia gasosa, já
está bem consolidada. Essas colunas também vem
sendo bastante exploradas na eletroforese capilar, e na
eletrocromatografia capilar. Tsuda, et al., 1978[25] foi o
primeiro a obter êxito em realizar separações eficientes,
empregando colunas WCOT LC; mesmo assim, pouco
se tem explorado a aplicação das mesmas em LC.

As fases estacionárias mais empregadas em
colunas WCOT são as mesmas que tem sido utilizadas
em cromatografia gasosa, sendo um polímero líquido
de polisiloxano (PDMS) o mais utilizado. A partir desse
polímero pode-se produzir uma grande quantidade de
novas fases pela inserção de novos grupos funcionais
nos grupos pendentes dos siloxanos como, por exemplo,
fenil e ciano. Tal como o PDMS, vários outros tipos de
revestimentos têm sido desenvolvidos e investigados,
como é o caso do GeO2-PDMS, Al2O3, polipirrol, SiO2,
ZrO2, TiO2, TiO2-PDMS, 3-mercaptopropiltrimetoxilanosilica e β-ciclodextrina, entre outros diversos formatos
propostos[27].

A espessura da fase estacionaria em uma coluna
WCOT é mais fina que nas colunas PLOT; assim a área
superficial de contato onde ocorre as interação analito/
fase estacionária é ainda menor, conferindo a essas
colunas baixa capacidade de amostra. Isso consiste no

As fases estacionárias para WCOT podem ser
obtidas pelo processo sol-gel ou processos alternativos
de revestimentos químicos. O preparo dessas colunas
pode se dar através de duas técnicas: recobrimento
dinâmico ou recobrimento estático. Essa última destaca-

5.1. Colunas WCOT

Figura 7. Esquema de uma coluna tubular aberta (OT) do tipo WCOT para c-CL. À esquerda, corte frontal e à direita longitudinal.
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se devido a possibilidade de se trabalhar com fases de
altas massas molares, e pela capacidade de predizer
a espessura do filme de fase estacionaria, através da
variação da concentração de polímero em solução. Além
disso, é um tipo de recobrimento pouco influenciado por
fatores externos.

5.2. Colunas PLOT

A fase estacionária das colunas PLOT (Figura 8)
proporciona uma maior área superficial para interação
com a fase móvel e, assim, as moléculas do soluto que se
encontram dissolvidas na fase móvel podem migrar (por
meio dos processos de partição ou adsorção) de forma
mais efetiva para a fase estacionária, resultando em
maior capacidade de transporte de massa em comparação
às WCOT. A Figura 9 ilustra uma imagem obtida por
microscopia eletrônica de varredura (MEV) de uma
coluna PLOT típica.
As colunas PLOT apresentam como principal
vantagem sobre a WCOT o fato da retenção do analito
ser aumentada uma vez que a área superficial do filme na
parede da coluna é ampliada devido à maior porosidade.
Vale ressaltar também que neste tipo de coluna o número
de pratos teóricos não é tão elevado, porém isto não é de
suma importância uma vez que a retenção dos compostos
nestas colunas é baseado no processo de adsorção e
na rápida transferência de massa devido a elevada
permeabilidade.

Miniaturização em Cromatografia Líquida

Nos últimos anos, as colunas OT do tipo
PLOT emergiram como ferramentas promissoras
em cromatografia líquida[28,29]. OT têm um consumo
extremamente baixo de solventes, e permite maior
sensibilidade ao usar espectrometria de massas por
ionização por electrospray (ESI-MS)[30]. Colunas OTs
têm recebido atenção devido ao seu bem sucedido
desempenho na análise cromatográfica de compostos de
elevada massa molecular tais como proteínas e peptídeos,
com alta capacidade de pico e boa sensibilidade em
sistemas nano-LC-MS / MS[29,31-35].
Em 2007, Karger et al. reintroduziu o uso de
colunas PLOT em LC, preparando uma coluna PLOT de
10 µm id baseada em poli(estireno-co-divinilbenzeno)
(PS-DVB) ligado covalentemente à parede do capilar
de silica fundida e obtendo alta eficiência para
separação de peptídeos. Além disso, as colunas PLOT
não exigem conexões especiais (frit) facilitando o uso
dos sistemas instrumentais miniaturizados disponíveis
comercialmente como nano-LC e cLC[28,34,36].
Colunas PLOT PS-DVB de 10 µm id obtidas por
iniciação térmica tem sido largamente aplicada para a
separação de macromoléculas. Karger foi pioneiro na
preparação de colunas PLOT PS-DVB de 10 µm; 4,2 m
de comprimento com filmes de até ~1 µm. O mesmo
grupo desenvolveu uma nova coluna PLOT baseada em
com etilenodiamina modificada por poli (vinilbenzil
cloreto-co-divinilbenzeno)[28].

Figura 8. Esquema ilustrativo de uma coluna tubular aberta (OT) do tipo PLOT para c-LC. À esquerda, corte frontal e à direita longitudinal.
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sílica porosa de película espessa sobre a parede interna
de um capilar de sílica fundida.

Figura 9. Imagem de MEV de uma coluna PLOT PS-DVB.

Lundanes et al. empregou uma coluna (PS-DVB)
PLOT em sistema LC-MS e obteve baixo “carry-over”,
boa repetibilidade na separação de proteínas do leite
desnatado[32]. O mesmo grupo efetuou o acoplamento em
linha de colunas PLOT (PS-DVB) (~0.75 espessura µm),
em uma montagem do tipo SPE-PLOT-nano-LC-MS,
para a separação de peptídeos. Neste estudo foi possível
identificar cerca de 500 proteínas (1958 peptideos) em
uma única injeção de um extrato, correspondente a
1000 BxPC3 beta catenina de células (+/-). O mesmo
grupo realizou a digestão “on-line” de proteínas com
subsequente separação de peptídeos empregando uma
coluna PLOT (PS-DVB 10 um id) em sistema SPE online-nano-PLOT-LC-MS/MS. O sistema apresentou
“backpressure” relativamente baixa (<400 bar)[28].
Embora o uso de colunas PLOT tenha despertado
interesse na comunidade científica, pouco se tem
explorado para a obtenção de novas fases estacionárias;
os trabalhos tem se concentrado no uso de colunas PLOT
PS-DVB. Uma alternativa que tem sido discutida é o
preparo de colunas PLOT baseadas em sílica, o que é
uma alternativa vantajosa em comparação às colunas
baseadas em fase estacionária polimérica devido ao
coeficiente de difusão. Diferentes estratégias podem
ser utilizadas para o preparo de colunas PLOT baseadas
em silica, pois este tipo de fase estacionária requer mais
etapas para a deposição covalente de uma camada de
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):117-133

Colunas PLOT com diferentes fases estacionárias
tem sido pouco exploradas até o momento. Luo et al. foi
um dos pioneiros em explorar novas fases estacionárias,
o qual preparou uma coluna HILIC-PLOT (poli
(vinilbenzil cloreto-divinilbenzeno) ) 2,5 m × 10 μm
D.I funcionalizada com etilenodiamina para criar uma
fase estacionária cromatográfica de interação hidrofílica
adequada para a separação de glicanos. Esses autores
obtiveram resultados reprodutíveis e coluna com alta
eficiência para a separação de glicanos; além disso a alta
sensibilidade do sistema nanoLC / ESI / MS permitiu a
análise de glicano em baixos níveis de concentração, da
ordem de ng.L-1, Figura 10[37].
As colunas do tipo OT estão associadas a uma
fraca retenção, o que não favorece a análise de moléculas
pequenas, estando muito mais associadas a colunas
maiores e de alta capacidade. Para permitir a injeção
de μL de amostras (isto é, capacidade superior) em
colunas OT, pode ser utilizada a SPE em linha. Apenas
um número limitado de estudos exploraram variantes de
coluna SPE para acoplamento OT[28,29,31-35,38,39].

6. Colunas no formato de micro-chips

Os dispositivos de microchip são circuitos de
minúsculos canais fechados e poços, gravados em um
corpo de vidro, silício, plástico, polímero entre outros
que atuam como suporte para a fase estacionária.
O formato mais popular de uma coluna em microchip é plano devido ao uso da máquina para fabricar os
dispositivos. Os métodos empregados para produzir
o canal no dispositivo são fotolitografia, gravura,
deposição, ablação e gravação em relevo. A escolha da
estratégia tem influência no tamanho e forma do canal,
em que afeta diretamente a eficiência de separação.
O tamanho do canal em uma coluna do tipo
microchip, ou seja o diâmetro, afeta a difusão assim como
nas colunas de LC. Em canais de pequeno diâmetro, em
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Figura 10. Análise por nanoLC-ESI-MS / MS de alta eficiência de um padrão de dextrano usando uma coluna HILIC-PLOT 2,5 m × 10 μm D.I. A
concentração da amostra foi de ~ 50 fmol. Gradiente: fase móvel A (ácido fórmico a 0,1% (v / v), água a 10% (v / v) em acetonitrila) e 100% B (0,1%
(v / v) de ácido fórmico, água a 40% (v / v) em acetonitrila) e 75 min com coleta de dados, iniciada no início do gradiente. Fluxo: 20 nL / min a uma
pressão de entrada de 700 psi[37].

que os mesmos são empacotados, há menor influência
dos múltiplos caminhos (redução do termo A da equação
de van Deemter) e, no caso de canais abertos, há um
rápido transporte de massa[40].
Existem diferentes formatos de chips; os chips
transversais são constituídos de cruzamentos como
quadrático, retangular, trapezoidal, semicircular e
elíptico. A geometria não cilíndrica pode causar
problemas de dispersão axial e é mais difícil de ser
empacotado. Uma preocupação em colunas de microchip
128

empacotados é quanto ao frit, uma vez que a fabricação
destes é uma tarefa tediosa e muito difícil devido aos
vários formatos e formas usados de microchip[41].
Outra abordagem é o uso de canais abertos em
cromatografia; neste caso, a fase estacionária é inserida
diretamente na “parede do chip” usando técnicas como a
sol-gel, semelhante às usadas na preparação de colunas
tubulares abertas (WCOT e PLOT). A principal vantagem
desta configuração é a baixa contrapressão no sistema
em comparação ao canal empacotado, semelhante à
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):117-133
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observada com as colunas tubulares abertas. No entanto,
esta configuração é limitada quando se deseja determinar
baixas concentrações, considerando os baixos volumes
de injeção exigidos pelas colunas tubulares abertas e
a espessura do filme da fase estacionária. Assim, essa
configuração requer que o sistemas seja acoplado a
detectores sensíveis como um espectrômetro de massas,
MS[42].
Os microchips no formato de colunas monolíticas,
apresentam baixa contrapressão e eliminam a restrição
ao fluxo com os microchips empacotados; além disso
podem ser preparados dentro dos dispositivos da
coluna de chip através da introdução de uma mistura
de monômeros, e um iniciador radical seguido por uma
reação térmica ou fotoquímica. Uma desvantagem desses
dispositivos monolíticos é a dificuldade de obter boa
reprodutibilidade entre diferentes lotes sintéticos, como
no caso das colunas monolíticas em LC convencional
e miniaturizadas, quando comparado aos dispositivos
empacotados[43].
As colunas de micro-chip possuem os mesmos
formatos que a LC miniaturizada: as empacotadas em
que é possível explorar diferentes partículas (tamanho
de poros, diâmetro e química), as tubulares abertas
e as monolíticas, sendo uma alternativa promissora
principalmente visando diagnósticos rápidos no caso de
análises de rotinas de amostras biológicas, por exemplo.

7. Instrumentação

Um dos principais fatores que ainda limitam o
uso de colunas miniaturizadas em cromatografia líquida
é a pequena disponibilidade comercial de equipamentos
adequados para uso dessas colunas. Uma vez que o
volume ideal da amostra a ser injetada neste tipo de coluna
é muito pequeno (nanolitros a picolitros), a exigência
por sistema de injeção de nano volumes é uma limitação
grande. As bombas para impulsionar a fase móvel devem
ser capazes de empurrar nanolitros por minuto de fase
móvel, de forma reprodutível e sem pulsos. O sistema de
detecção precisa também ser miniaturizado, de maneira
Scientia Chromatographica 2017; 9(2):117-133

Leal VL; Silva MR; Lanças FM

evitar alargamento das bandas separadas pela coluna.
Finalmente, os tubos que unem os diversos componentes
do sistema também precisam ser miniaturizados. Esta
demanda tem sido atendida de forma muito lenta, apesar
da demonstração clara das vantagens obtidas com a
miniaturização das colunas. Um grande impulso nesta
direção tem vindo do desenvolvimento das denominadas
ciências ômicas (genômica, proteômica, lipodômica,
petrolômica, alimentômica, entre muitas outras), nas
quais a cromatografia líquida miniaturizada acoplada a
espectrometria de massas, em especial a nano-LC-MS/
MS, tem encontrado uma área fértil de investigação.
Entretanto, a análise de moléculas pequenas através de
micro-LC ainda não foi contemplada, consistindo em um
nicho aberto a novos trabalhos de investigação. Uma vez
que vários trabalhos já foram publicados pelos autores
a respeito da instrumentação em geral para micro-LC,
vários dos quais neste mesmo periódico, esta parte do
trabalho será focalizada no sistema de detecção, um dos
grandes problemas ainda enfrentados pela miniaturização
em LC.
A detecção do sinal analítico após a separação
em uma coluna miniaturizada pode ser realizada
utilizando os mesmos tipos de detectores já empregados
em LC convencional. Porém, devido à diminuição das
dimensões em micro-LC os detectores também devem
ser redimensionados; por exemplo, diminuir as celas
de detecção para detectores de fluorescência e UV-vis,
a fim de evitar alargamento de banda. Assim como
na escala convencional esses detectores também são
um fator limitante, uma vez que os baixos volumes de
injeção usados restringem o número total de compostos
que podem ser analisados, já que estes devem apresentar
características específicas como, por exemplo,
fluorescência[4].
Uma solução para estes problemas é acoplar a LC
miniaturizada com espectrometria de massas; estudos
para o desenvolvimento de interfaces miniaturizadas
tem sido extensivamente explorados nos últimos anos.
A vantagem não está somente concentrada no ganho de
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sensibilidade mas também na vantagem de identificação
de falso positivo e/ou falso negativo e informações
estruturais adicionais dos compostos de interesse[30,44].
O acoplamento entre a LC convencional e a MS
faz uso de técnicas de ionização à pressão atmosférica
(API), em particular a técnica de electrospray (ESI); a
mesma tendência foi utilizada para a LC miniaturizada,
como o desenvolvimento da nano-electrospray (nanoESI)[48].
O acoplamento entre a LC miniaturizada e a
técnica nano-ESI apresenta grandes vantagens como a
elevada eficiência de ionização em função da baixa vazão
da fase móvel, resultando em ganho de sensibilidade
e detectabilidade utilizando pequeno volume de
amostra. Este tipo de acoplamento pode levar a detectar
concentrações extremamente baixas da ordem pg.L-1,
utilizando um detector de elevada resolução[35].
Embora a nano-ESI tenha sido um grande
avanço na LC miniaturizada, todas as técnicas de
API são baseadas em processos de ionização de baixa
energia, os quais geram íons moleculares protonados
ou desprotonados. Nessas técnicas, a fragmentação é
muito pequena ou mesmo inexistente. Dessa maneira,
faz-se necessário a utilização de instrumentos capazes de
realizar análise sequencial de massas (MS/MS ou MSn) a
fim de se obter alguma informação estrutural acerca dos
compostos em estudo.
Uma outra opção seria utilizar o EI em LC, uma
vez que geraria maior fragmentação quando comparada
às técnicas API, facilitando a identificação dos analitos.
Porém, o problema encontrado no acoplamento LC e
MS empregando EI é o excesso de solvente que entra na
fonte de íons com o uso de colunas operando a vazões
convencionais de fase móvel (0,2 a 1,0 mL min-1). Sendo
assim, possivelmente com o uso de um sistema LC
miniaturizado essa desvantagem seria diminuída.
Recentemente Cappiello[45] têm explorado o
acoplamento LC-EI/MS realizando o acoplamento
direto (sem interface) de coluna em escala nano na
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fonte de EI[45-47]. As vantagens desse acoplamento
direto são a alta tolerância a sais e outros solventes
não voláteis, a diminuição do efeito de matriz, além da
simplicidade instrumental, embora esta ainda está em
estado inicial e ainda assim enfatizando o uso de colunas
microempacotadas, e não tubulares abertas[45].

8. Aplicações

A cromatografia líquida miniaturizada, como cLC
e nano-LC, têm sido amplamente utilizada em diversas
áreas como alimentícia, farmacêutica, ambiental, e
proteômica, entre outras.
Dentre essas áreas, devido à disponibilidade
restrita de amostras, muito se tem explorado o uso dessas
técnicas em amostras biológicas. O recente emprego
das colunas PLOT em nano-LC demonstra o uso dessa
combinação para separação de amostras biológicas
complexas em alta resolução como a separação de
peptideos de um mistura de BSA, caseína, Lys-C
utilizando uma coluna PLOT de PS-DVB de 10 µm id x
200 cm em um sistema nano-LC-ESI-MS[48].
Hetzel et al. desenvolveu um método de
quantificação rápido para a determinação de 11 fármacos
antineoplásicos em amostras de lenços umedecidos e
os resultados da validação do método mostraram um
limite instrumental de quantificação entre 0,0068 e
0,0488 ng mL-1 usando um volume de injeção de 4,25 μL.
Neste caso, comparado com os métodos convencionais
de LC-MS, o LOQ instrumental obtida poderia ser
diminuída para todas as substâncias analisadas[49].
O uso de colunas monolíticas modificadas com
novos materiais tem sido descrito na literatura. Liu et al.
preparou uma coluna monolítica baseada em sílica e
modificada com nanopartículas, obtendo uma coluna
com eficiência de até 116,600 N / m para a separação de
peptídeos da albumina de soro bovino (BSA) empregando
cLC-MS/MS obtendo com cobertura de sequências de
proteínas de 81,9%, sugerindo a sua potencial aplicação
em proteômica[22].
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Hickert et al. desenvolveu um método para análise
de multi-micotoxinas em amostras de milho utilizando
micro LC-MS/MS com um tempo total de análise
de 9 min e o consumo de solvente abaixo de 0,3 mL,
mostrando não somente que o método é econômico mas
também as vantagens de utilizar a LC miniaturizada[50].

O desenvolvimento de novos e mais adequados
equipamentos voltados para esta área, assim como
colunas mais eficientes, robustas e seletivas, deverão dar
uma grande impulso na miniaturização da cromatografia
líquida nas próximas décadas.

Estas e outras aplicações recentemente relatadas
na literatura demonstram o potencial da cromatografia
líquida miniaturizada em várias áreas de aplicação.

Os autores agradecem os auxílios da FAPESP
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