
1. Introdução geral 
 

A necessidade crescente de monitorização de processos em tempo real, associada à 
procura de um elevado ritmo de análises, resultou no recurso crescente a técnicas de 
fluxo para a automatização de procedimentos analíticos. Estas técnicas são,hoje em 
dia, amplamente usadas nas áreas clínica, farmacêutica, ambiental e alimentar, 
de forma a originarem metodologias analíticas de elevada eficiência que permitam 
elevados ritmos de determinação, que sejam seguras e que minimizem a intervenção 
de um operador, reduzindo, assim, a ocorrência de erros nas determinações. 
As técnicas de análise em fluxo contínuo caracterizam-se pelo facto do transporte 
de amostra e de reagentes se fazer num fluxo de líquido ou gás, ao longo do sistema. 
Após a introdução da amostra no fluxo transportador, pode ocorrer o contacto com um 
ou mais reagentes, originando uma zona reaccional que é encaminhada para o 
detector, onde é produzido um sinal analítico, cuja intensidade é relacionável com o 
parâmetro a determinar. 
A primeira técnica de análise em fluxo contínuo a surgir foi a análise em fluxo 
segmentado (SFA, do inglês “Segmented Flow Analysis”) [1], que se baseia na 
aspiração sequencial das amostras para um canal, introduzindo-se, entre elas, bolhas 
de ar que as separam e que devem ser eliminadas antes da chegada ao detector, para 
que não interfiram com o sinal analítico. O aparecimento da análise por injecção em 
fluxo (FIA) em 1975 [2] evidenciou as potencialidades das técnicas de fluxo contínuo 
não segmentado. 
Desde então, têm sido desenvolvidas outras técnicas de fluxo contínuo não 
segmentado,introduzindo alternativas para a manipulação e controlo da dispersão das 
soluções. A análise por injecção sequencial [3] surgiu como uma alternativa à análise 
por injecção em fluxo (FIA), tornando desnecessária a reconfiguração física do 
sistema, aquando da adaptação a diferentes determinações. Posteriormente, surgiu a 
multicomutação [4] e a multisseringa [5] que se baseiam na utilização de válvulas 
solenóides para a criação de redes de fluxo e, mais tarde, a técnica multi-impulsão [6], 
cujo funcionamento se baseia na utilização de microbombas solenóides responsáveis 
pela criação de um fluxo pulsado. 
Mais recentemente, surgiu a análise em fluxo de interface única [7] que, como o nome 
indica, se baseia no estabelecimento de gradientes de concentração numa interface 
única de reacção, não estando a qualidade das determinações dependente do controlo 
do volume das soluções envolvidas nas determinações. 


