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Resumo

 Com o objetivo de aumentar a detectabilidade de 
métodos empregando a eletroforese capilar, várias técnicas de  
pré-concentração on-line foram desenvolvidas nos últimos anos. 
Essas técnicas, reunidas em quatro diferentes classes (stacking, 
dynamic pH junction, transient isotachophoresis e sweeping), 
permitem que o volume de amostra inserido no capilar seja 
aumentado, sem causar perda de eficiência e resolução. Com isso, 
podem-se obter limites de detecção e quantificação semelhantes 
àqueles obtidos com outras técnicas, como, por exemplo, a 
cromatografia líquida de alta eficiência. Este trabalho discute os 
fundamentos dessas técnicas de pré-concentração.
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Abstract

 In order to increase the detectability of capillary 
electrophoresis methods, several on line pre-concentration techniques 
have been developed in recent years. These techniques, grouped 
in four different classes (stacking, dynamic pH junction, transient 
isotachophoresis and sweeping), make possible to increase the 
sample volume introduced in the capillary without loss of efficiency 
and resolution. As a result, detection limits and quantification 
limits similar to those obtained using other techniques such as 
high-performance liquid chromatography can be obtained. In this 
report, the fundamental aspects of these on line pre-concentration 
techniques are discussed.
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1 Introdução

Nas últimas décadas, houve avanços 
importantes na área das ciências da separação, 
os quais estão permitindo a obtenção de métodos 
altamente confiáveis para apoiar os estudos em 
várias áreas do conhecimento que exigem a análise 
quali e quantitativa dos constituintes de amostras 
complexas. Entre as técnicas de separação que podem 
ser usadas no desenvolvimento desses métodos, 
especial atenção tem sido dada à eletroforese 
capilar (CE), principalmente por causa da elevada 
eficiência (500.000 a 700.000 pratos teóricos/m) que 
é característica dessa técnica (1). Tal característica 
permite a separação de compostos similares, evitando 
a interferência de outros componentes da matriz, 
impurezas, produtos de degradação, etc. Essa 
eficiência elevada também contribui para melhorar a 
detectabilidade dos métodos, aumentando a relação 
sinal / ruído. 

CE é uma técnica muito versátil, que permite 
a análise de moléculas iônicas, ionizáveis, neutras, 
micro ou macromoléculas, sem qualquer necessidade 
de modificação instrumental especial. A separação 
desejada pode ser obtida simplesmente mudando a 
solução de eletrólitos no interior do capilar. Além 
disso, o desenvolvimento do método pode ser rápida 
e automaticamente executado devido à simplicidade 
da técnica (2). 

Embora os métodos de CE possam ser 
desenvolvidos com soluções de eletrólitos não 
aquosos (3), o uso de soluções aquosas é muito mais 
frequente. Dessa forma, a baixa produção de resíduos 
químicos é uma vantagem adicional da CE. 

O tempo de análise curto, frequentemente 
encontrado em CE, também é uma característica 
importante. Por último, a CE é considerada uma 
técnica de baixo custo. Mesmo quando reagentes 
de alto custo são necessários para uma análise 
específica, como seletores quirais para separações 
de enantiômeros, o consumo deles não impede a 
utilização da técnica para análises de rotina (4). 

As vantagens citadas acima têm tornado 
a CE extremamente atrativa em várias áreas. Na 
área farmacêutica, a CE tem sido utilizada, por 
exemplo,  para a análise de fármacos e metabólitos 

em matrizes biológicas e no controle de qualidade 
de matéria prima e medicamentos (5). Os recentes 
avanços no acoplamento da CE com a espectrometria 
de massas (CE-MS), fazem-na particularmente 
atrativa na área ambiental e para a avaliação de 
contaminantes em alimentos (6). Estudos na área de 
genômica, metabolômica e proteômica também têm 
se beneficiado de forma bastante intensa dos avanços 
observados em CE (7).  

Como toda técnica analítica, a CE 
também apresenta limitações, e a principal delas 
está relacionada com a baixa detectabilidade, 
principalmente quando se emprega detectores 
por absorção no UV-VIS, os mais comuns nos 
equipamentos disponíveis comercialmente. Essa 
baixa detectabilidade é causada, por um lado, pela 
reduzida quantidade de amostra injetada no capilar. 
O volume típico de um capilar empregado em CE é 
da ordem de microlitros, portanto volumes de injeção 
da ordem de poucos nanolitros são necessários para 
manter a característica de alta eficiência da técnica. 
Outro fator que leva à baixa detectabilidade da 
CE é o caminho óptico na região onde acontece a 
detecção, que é da ordem de 50 a 100 µm, ou seja, 
aproximadamente 100 vezes menor que nas celas de 
detecção usadas em equipamentos convencionais de 
cromatografia líquida de alta eficiência (8).  

Um aumento da detectabilidade pode ser 
obtido por meio do uso de técnicas adequadas de 
preparação das amostras que permitem a concentração 
do analito,  ou sistemas de detecção mais sensíveis, 
tais como o detector por fluorescência induzida por 
laser (LIF), o detector por quimioluminescência e o 
detector eletroquímico. Os dois primeiros permitem 
aumentos de detectabilidade da ordem de 1000 vezes 
quando comparados com detectores por absorção no 
UV-VIS; o emprego de detectores eletroquímicos não 
resulta em ganho significativo de detectabilidade, mas 
eles possuem a vantagem de poder ser usados com 
celas diminutas de detecção, da ordem de fentolitros  
(8). 

Uma outra alternativa para melhorar as 
características de detectabilidade da CE é aumentar 
o volume de amostra inserido no capilar sem causar 
perda de eficiência e resolução. Essas técnicas são 
conhecidas como técnicas de pré-concentração  
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on-line. Nesse caso, um volume grande de amostra 
é introduzido no capilar por injeção hidrodinâmica 
ou eletrocinética e, antes da separação, os analitos 
são focalizados em uma banda estreita. As principais 
técnicas empregadas para  esse propósito serão 
discutidas a seguir.  

2 Técnicas de pré-concentração on-line

 A maioria das técnicas de pré-concentração 
on-line é baseada em mudanças na velocidade de 
migração do analito na solução em que a amostra 
foi preparada e na solução de eletrólitos empregada 
na separação (BGE). Essa mudança na velocidade 
de migração é causada por uma mudança no campo 
elétrico entre as duas zonas ou por uma mudança 
na carga efetiva do analito. Outras técnicas de 
pré-concentração são baseadas em princípios 
cromatográficos. Nesse caso, a velocidade de 
migração do analito complexado com uma 
pseudofase estacionária é diferente da velocidade 
de migração do analito livre (8).  Várias técnicas de 
pré-concentração têm sido descritas na literatura e, 
muitas vezes, denominações distintas têm sido dadas 
para procedimentos baseados nos mesmos princípios, 
mas, de maneira geral, esses procedimentos podem 
ser reunidos em quatro classes: stacking, dynamic 
pH junction, transient isotachophoresis e sweeping  
(1, 8). Optou-se por manter as denominações originais 
na língua inglesa para melhor orientar os leitores em 
buscas futuras na literatura.  

2.1. Stacking

 A maneira mais simples de se obter o efeito 
stacking (empilhamento) é dissolver a amostra em 
uma solução mais diluída (normalmente 10 vezes)  
que o tampão que será empregado na análise,  
introduzi-la no capilar por injeção hidrodinâmica e, 
em seguida, aplicar a tensão.  Esse procedimento é 
denominado normal stacking mode (NSM) (8) ou 
field-amplified sample stacking (FASS) (1). Nesse 
caso, a intensidade do campo elétrico será maior na 
região de baixa condutividade, portanto a velocidade 
do analito carregado nessa região será maior; quando 

o analito atinge a região do capilar preenchida com 
o BGE (de maior concentração), sua velocidade 
de migração será reduzida, fazendo com que  
haja o empilhamento  (Figura 1).   A   diminuição  da 

condutividade da amostra também pode ser 
conseguida pela adição de um solvente orgânico, 
como acetonitrila (9).  Com esse procedimento, a 
banda larga de injeção, ocasionada pelo maior volume 
de amostra inserido no capilar, é comprimida em uma 
banda estreita, permitindo não só um aumento na 
detectabilidade do método mas também na eficiência 
(10).  Esse procedimento pode ser empregado para 
a concentração de espécies carregadas; cátions são 
concentrados na frente da banda da amostra, enquanto 
que ânions são concentrados na região posterior da 
banda (9). Aumentos de detectabilidade na ordem de 
10 a 100 vezes são normalmente obtidos (8, 11). A 

Figura 1. Esquema representando o stacking  quando a 
amostra é dissolvida em um tampão mais diluído que o 
BGE. (A) Injeção hidrodinâmica da amostra dissolvida em 
um tampão diluído. (B) Aplicação da tensão e empilhamento 
dos analitos devido à diminuição de suas velocidades 
eletroforéticas quando entram na região do tampão mais 
concentrado. (C) Stacking completo.
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necessidade do BGE ter força iônica maior que a da 
amostra é uma limitação para amostras com alta força 
iônica, como fluidos biológicos (1). 
 Para obter maior eficiência de concentração, 
dois procedimentos alternativos têm sido 
empregados: head-column field-amplified sample  
stacking (HC-FASS) e  large volume sample stacking  
(LVSS) (1).
 No procedimento HC-FASS (também 
chamado field-amplified sample injection, FASI), 
um plug de água é injetado no capilar imediatamente 
antes da introdução da amostra por injeção 
eletrocinética. Esse plug de água faz com que haja 
a produção de um forte campo elétrico na entrada 
do capilar, permitindo que analitos carregados sejam 
rapidamente introduzidos no capilar e concentrados 
na região limite de baixa condutividade e o BGE 
(Figura 2).   Para   injeção   de   espécies   carregadas 

positivamente, emprega-se polaridade positiva e, 
para a injeção de espécies negativas, emprega-se 
polaridade negativa. Como a velocidade dos analitos é 
muito maior que o fluxo eletroosmótico (EOF), apenas 
uma porção insignificante do solvente da amostra é 
introduzido no capilar. Fatores de concentração da 
ordem de 1000 vezes são normalmente obtidos (1).  
 O procedimento LVSS se caracteriza pela 
introdução de uma grande quantidade de amostra no 
capilar (aproximadamente 2/3 do capilar ocupado 
pela amostra) (9) e é útil para análise de amostras 
muito diluídas. Existem duas versões. No LVSS com 
mudança de polaridade, a amostra é dissolvida em 
um tampão de baixa condutividade, introduzida no 
capilar por pressão e, em seguida, aplica-se a tensão 
de empilhamento. A polaridade da tensão durante 
o empilhamento da amostra é escolhida em função 
da carga das espécies que se deseja separar, e essa 
polaridade é contrária à utilizada para separação 
e detecção. Por exemplo, o eletrodo negativo na 
extremidade onde é feita a injeção da amostra é 
usado para solutos aniônicos. No caso de solutos 
catiônicos, emprega-se um tampão de análise com 
aditivo (por exemplo, um tensoativo catiônico) para 
inverter o EOF, e a amostra é injetada na extremidade 
positiva do capilar (12). Quando se aplica a tensão de 
empilhamento, a matriz é removida do capilar pelo 
EOF resultante, enquanto as espécies são empilhadas 
na interface amostra/eletrólito de análise (Figura 
3). O processo de remoção do solvente do capilar é 
acompanhado pela intensidade da corrente. Quando 
ela atinge de 85 a 99% do valor correspondente ao 
capilar completamente preenchido pelo eletrólito de 
análise, a aplicação da tensão é interrompida. Em 
seguida, a polaridade é invertida, e a análise tem seu 
início. Usando esse procedimento, podem-se obter 
aumentos de detectabilidade da ordem de 1000 vezes 
(1).

Outra versão do LVSS é sem mudança de 
polaridade. Para concentração de ânions, o EOF deve 
ser reduzido ou deve ser menor que a velocidade 
eletroforética dos analitos presentes na amostra. 
Para obter esse EOF reduzido, pode-se adicionar um 
aditivo ao BGE (tensoativo catiônico) ou usar um 
tampão de baixo pH.  Para cátions, além do EOF ser 
reduzido, ele também deve ter sua direção invertida. 

Figura 2. Esquema representando a técnica head-column 
field-amplified sample stacking (HC-FASS). (A) Injeção 
hidrodinâmica de um plug de água. (B) Injeção eletrocinética 
da amostra dissolvida em um tampão mais diluído que o 
BGE. (C) Concentração dos analitos na interface entre o 
plug de água e o BGE. (D) Início da separação.
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Isso se consegue usando um BGE com baixo valor 
de pH e adicionado de um tensoativo catiônico ou, 
então, usando capilares revestidos. Na análise de 
espécies carregadas negativamente, por exemplo, 
a amostra é preparada em um tampão de baixa 
condutividade e introduzida na extremidade catódica 
do capilar. A tensão é aplicada para focalização da 
amostra e remoção da matriz. As espécies com carga 
negativa são completamente focalizadas enquanto 
que a matriz é removida. A tensão é mantida durante 
todo processo, já que o EOF é sempre menor que a 
velocidade eletroforética dos ânions presentes na 
amostra (12).

2.2. Dynamic pH junction

 O empilhamento por dynamic pH junction 
baseia-se em alterações na ionização dos analitos e 

nas suas velocidades eletroforéticas em diferentes 
valores de pH. É utilizado para a concentração de 
solutos com características de ácido fraco, base fraca 
ou anfóteros (1). Um soluto ácido, por exemplo, 
é dissolvido em um tampão ácido e introduzido 
hidrodinamicamente no capilar preenchido com o 
eletrólito de análise alcalino. Quando uma tensão 
positiva é aplicada na extremidade de introdução 
da amostra, a zona da amostra é gradualmente 
titulada pelos íons hidróxidos do BGE,  e o soluto 
vai sendo ionizado (carga negativa), resultando na 
sua migração em direção ao ânodo e consequente  
concentração   em   uma   banda  estreita   (Figura 4).  

Geralmente um tampão de alta concentração, 
pH elevado e contendo um eletrólito de baixa 
mobilidade eletroforética é necessário como BGE 

Figura 3. Esquema representando a técnica large volume 
sample stacking  (LVSS) com mudança de polaridade 
para dois analitos aniônicos. (A) Injeção hidrodinâmica 
de um grande volume de amostra dissolvida em um 
tampão mais diluído que o BGE. (B) Aplicação da tensão 
de empilhamento. (C) Inversão da polaridade e início da 
separação.

Figura 4. Esquema representando a técnica de dynamic pH 
junction para um analito ácido. (A) Um plug da amostra 
dissolvida em um tampão de pH baixo é introduzido no 
capilar previamente preenchido com um tampão de pH alto. 
(B) Substituição do vial da amostra pelo vial contendo o 
tampão de pH elevado e aplicação da tensão. (C) Analitos 
com carga negativa focalizados.
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para a concentração de ácidos fracos; para compostos 
básicos, emprega-se um tampão ácido, de alta 
concentração e contendo  um íon de alta mobilidade 
(8). A concentração de sais na amostra ou a presença 
de aditivos neutros como ciclodextrinas não 
afetam o processo de pré-concentração. Fatores de 
concentração da ordem de 4000 podem ser obtidos 
(1).

 Em um procedimento alternativo, 
denominado pH-mediated stacking (10), um plug 
de uma base (hidróxido de sódio ou de amônio) 
é introduzido eletrocineticamente no capilar, 
imediatamente após a introdução da amostra contendo 
os compostos ácidos que se deseja separar.  Com a 
aplicação da tensão, a base titula o BGE, resultando 
em uma banda de baixa condutividade e consequente 
concentração do analito (na forma aniônica) na 
interface entre a banda de baixa condutividade e o 
BGE (9). 

2.3. Sweeping

Sweeping é uma poderosa técnica de  
pré-concentração on-line que melhora a detectabilidade 
da CE, permitindo a introdução de grandes volumes de 
amostra sem comprometer a eficiência. O mecanismo 
de pré-concentração baseia-se na interação dos 
analitos com uma pseudofase estacionária (micelas, 
microemulsões, ciclodextrinas, etc) que penetra na 
zona da amostra. Portanto, a condição básica para 
que o sweeping ocorra é que a solução da amostra 
não contenha essa pseudofase estacionária (1, 13).  A 
amostra dissolvida em um tampão isento da micela é 
introduzida no capilar por injeção hidrodinâmica, e 
o capilar é então imerso nos recipientes que contêm 
o BGE adicionado da pseudofase estacionária (por 
exemplo, dodecilsulfato de sódio em concentração 
acima da concentração micelar crítica necessária para 
se ter as micelas). Quando se aplica a tensão, a micela 
migra para a zona da amostra extraindo os analitos 
e concentrando-os em uma banda estreita (Figura 
5). Essa concentração ocorre devido a processos de 
partição, complexação  ou qualquer interação entre 
os analitos e o aditivo. Quanto maior for a interação 
do analito pela pseudofase estacionária, maior será 

a eficiência do processo de concentração. Analitos 
carregados e neutros podem ser pré-concentrados 
usando pseudofases estacionárias carregadas. 
Pseudofases estacionárias neutras permitem apenas 
a concentração de solutos carregados (13).  Para 
solutos com alta afinidade pelas micelas, é possível 
obter fatores de concentração da ordem de 5000 vezes 
(8).

2.4. Transient isotachophoresis

 A transient isotachophoresis é um método 
de pré-concentração caracterizado pelo uso da  
isotacoforese na etapa de concentração dos analitos 
e da eletroforese capilar de zona (CZE)  na etapa 
de separação. Para que isso aconteça, a amostra 
é introduzida no capilar entre uma banda de um 

Figura 5. Esquema representando a técnica sweeping 
de pré-concentração on line. (A) Um plug da amostra 
dissolvida no tampão é introduzido hidrodinamicamente em 
um capilar preenchido com o mesmo tampão e detergente 
aniônico para formação das micelas. (B) Aplicação da 
tensão que faz com que as micelas entrem no capilar no 
lado catódico (C) Focalização dos analitos neutros nas 
micelas. (D) Processo de separação.
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eletrólito  líder, selecionado de tal forma que ele 
tenha mobilidade maior que qualquer componente 
da amostra que se deseja separar e um eletrólito 
terminador, cuja mobilidade é menor que a de 
qualquer componente da amostra (9). Quando a 
tensão é aplicada, o campo elétrico desenvolvido 
em cada banda será inversamente proporcional à 
sua condutividade, que depende da mobilidade e 
concentração de cada soluto.  Portanto, na região do 
eletrólito líder (alta mobilidade), será desenvolvido 
um campo elétrico pequeno. Quando os íons da 
amostra entram nessa região, suas velocidades 
serão reduzidas. Na região do eletrólito terminador 
(baixa mobilidade), o campo elétrico será elevado, 
e a velocidade do analito que entra nessa região  
será aumentada (Figura 6). À medida que o processo 

continua, os analitos presentes na amostra serão 
focalizados em bandas estreitas entre as duas 
bandas dos eletrólitos líder e terminador (2). Após a 
focalização das bandas, o processo de separação por 
CZE tem início, substituindo o eletrólito terminador 

pelo tampão de análise. A transient isotachophoresis 
permite obter aumentos de detectabilidade na ordem 
de 100 a 1000 vezes (9).  

 Em um procedimento alternativo, um dos 
componentes da amostra presente em concentração 
elevada pode atuar como eletrólito terminador ou 
líder. Na análise de matrizes biológicas, o cloreto 
normalmente presente pode atuar como eletrólito líder 
na análise de compostos aniônicos, enquanto o sódio 
pode ser o eletrólito líder na análise de compostos 
catiônicos (14).

2.5. Técnicas de pré-concentração combinadas

 A combinação de duas técnicas de  
pré-concentração pode resultar em um ganho 
considerável na detectabilidade de um método. A 
análise dos metabólitos da heroína, incluindo morfina, 
codeína e 6-acetilmorfina em urina foi descrita por 
Jong et al. (15), empregando um procedimento 
duplo de pré-concentração da amostra denominado  
cation-selective exhaustive injection  and sweeping. 
O capilar foi inicialmente preenchido com tampão 
fosfato 50 mM, pH 2,5:metanol (70:30), seguido 
de um tampão de alta condutividade (100 mM). As 
amostras foram introduzidas no terminal anódico do 
capilar por injeção eletrocinética. Com a aplicação 
da tensão (polaridade normal), os analitos carregados 
positivamente entraram no capilar com alta velocidade. 
Quando os analitos chegam na região do tampão de 
concentração elevada, a velocidade é reduzida. Em 
seguida, a polaridade da tensão é alterada, permitindo 
a entrada das micelas dodecilsulfato de sódio  do 
recipiente do terminal catódico para dentro do capilar. 
Nesse momento, acontece a pré-concentração por 
sweeping. Utilizando esse procedimento, os autores 
conseguiram obter limites de detecção de 10 ng/mL. 

 Liu et al. (16) combinaram LVSS e 
dynamic pH junction  para análise de glicoformas 
de eritropoetina humana recombinante, obtendo 
incrementos na detectabilidade do método da ordem 
de 50 a 100 vezes. O capilar foi preenchido com 
um BGE de alta condutividade e de baixo pH e, em 
seguida,  a amostra, dissolvida em uma matriz de 
baixa condutividade e pH elevado, foi introduzida no 

Figura 6. Esquema representando a técnica transient 
isotachophoresis. (A) Introdução da amostra no capilar 
entre o eletrólito líder (LE) e eletrólito terminador (TE).  
(B) Aplicação da tensão e focalização das bandas. (C) 
Eletrólito terminador  substituído pelo BGE e início da 
separação.
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capilar por injeção hidrodinâmica. Quando se aplica 
a tensão negativa, os analitos aniônicos movem-se 
em direção ao detector e são concentrados no limite 
entre a região de amostra e o BGE. Quando a corrente 
atinge 95 – 99% do valor original, a polaridade do 
eletrodo é invertida, e a separação por CZE tem seu 
início.  

3 Conclusões

 As técnicas de pré-concentração on-line 
permitem a concentração de analitos presentes 
nas amostras em nível de traços, melhorando 
a detectabilidade dos métodos e, por causa da 
concentração dos analitos em bandas estreitas, 
separações mais eficientes são também obtidas.  
Pode-se afirmar, com certeza, que os avanços que estão 
ocorrendo no desenvolvimento dessas técnicas é um 
dos principais fatores responsáveis pela viabilidade 
da CE na  análise de traços.  Os quatro princípios de 
pré-concentração discutidos aqui, stacking, dynamic 
pH junction, transient isotachophoresis e sweeping,  
têm sido usados em centenas de métodos descritos na 
literatura. Aumentos de detectabilidade dos métodos 
da ordem de 100 a 1000 vezes são bastante comuns, 
podendo chegar a 100.000 vezes em aplicações 
específicas.
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