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Introdução 

A química analítica emprega a aplicação da 
diferença de potencial em algumas técnicas para 
identificar espécies químicas, como por exemplo, a 
eletroforese capilar de zona. Este método analítico 
emprega a diferença de potencial e a corrente 
elétrica gerada para promover o deslocamento de 
partículas ou moléculas ionizadas sob o efeito do 
campo elétrico

1
. Este trabalho visa estudar as 

mobilidades dos íons presentes em uma solução 
devido à sua importância no ensino de química. O 
estudo sobre mobilidade iônica empregando a 
eletroforese capilar de zona fora discutido na 
disciplina de Tópicos Especiais em Química 
Analítica III do curso de Licenciatura em Química da 
Universidade Federal de Sergipe, Campus de 
Itabaiana. Ao término da disciplina, os alunos foram 
incentivados a responder o questionário contendo 
questões envolvendo o tema estudado. 

Resultados e Discussão 

A disciplina com caráter optativo fora ofertada de 
acordo com o plano de ensino aprovado pelo 
conselho do curso. Foram ofertadas 30 aulas, sendo 
15 teóricas e 15 práticas. As aulas teóricas 
priorizavam os conceitos sobre a eletroforese 
capilar, e as aulas práticas mostravam desde a 
montagem do sistema eletroforético até as 
aplicações quantitativas envolvendo o uso de curva 
analítica de calibração. As aulas práticas foram 
realizadas empregando um sistema eletroforético 
equipado com uma fonte de alta tensão, para a 
aplicação do potencial, ligada a dois eletrodos de 
platina imersos a reservatórios contendo solução 
tampão, detector UV conectado a um sistema de 
aquisição de dados, capilar de sílica fundida. Dentro 
do capilar de sílica ocorre a separação das 
espécies. A separação ocorre devido às diferenças 
entre as mobilidades iônicas dos analitos, que por 
sua vez, estão relacionadas à razão carga/tamanho 
das espécies. O fluxo eletroosmótico (FEO) é 
formado na superfície do capilar. A melhor 
explicação para o fluxo é dada quando espécies 
catiônicas, aniônicas e neutras estão presentes na 
mesma amostra. Devido ao FEO, todas as espécies 
migram pela coluna. Após a injeção das espécies 
iônicas dentro do capilar, a fonte de alta voltagem é 
acionada e o tempo até o aparecimento de um pico 

é denominado de tempo de migração de uma 
espécie, tanto o perfil do pico quanto o tempo de 
migração são monitorados pelo detector UV. Os 
íons de flavonóides rutina e quercetina, em solução, 
foram monitorados para explicar as diferenças das 
mobilidades iônicas. A rutina (C27H30O16.H2O, 
MM=610,52g.mol

-1
) tem massa molar maior que a 

quercetina (C15H10O7.2H2O, MM=338,26g.mol
-1

). Os 
picos foram adquiridos pelo software de aquisição 
de dados na forma de eletroferograma são tratados 
para obter altura de sinal em milivolt (mV). A injeção 
das soluções ocorreu no polo positivo da fonte. A 
injeção da solução individual dos flavonóides 
mostrou que a rutina migra com menor tempo de 
migração que a quercetina. Também foram 
estudados o tempo e o modo de injeção, além da 
influência da voltagem, da concentração e do pH da 
solução tampão, da concentração do inversor de 
fluxo eletroosmótico presente na solução tampão. 
Os 13 alunos da disciplina responderam o 
questionário que continha sete questões sobre 
eletroforese capilar de zona. As questões 
abordaram desde a compreensão sobre íons em 
solução até a influência do comprimento do capilar 
sobre a separação. De acordo com as respostas, 
31% dos alunos mostraram dificuldades em 
relacionar a migração com a intensidade do 
potencial aplicado. Todos os alunos entenderam que 
maior a massa molar menor seria a velocidade de 
migração. Mas nenhum discutiu a influência da 
razão carga/massa dos analitos sobre o tempo de 
migração. 

Conclusões 

A disciplina proposta mostrou-se eficiente para 
estudar mobilidade de íons em solução, bem como 
os conceitos envolvidos sobre a eletroforese capilar. 
Além de mostrar ao aluno que a escolha da técnica 
analítica é importante para o desenvolvimento da 
química verde. Quanto ao questionário, os alunos 
mostraram-se competentes sobre o tema, não 
havendo respostas incongruentes aos temas 
discutidos. 
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