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Resumo 

Neste trabalho, estudaram-se e desenvolveram-se diferentes procedimentos 
automáticos baseados no conceito de análise por injecção sequencial, visando a 
determinação de componentes, inorgânicos ou orgânicos, em matrizes 
alimentares. O conjunto de procedimentos desenvolvidos serviu, igualmente, de 
base ao estudo das características que condicionam o desempenho de diferentes 
dispositivos de pré-tratamento de amostra, comuns noutras metodologias de 
fluxo, nomeadamente na análise por injecção em fluxo. Nesta perspectiva é 
efectuada, no início de cada capítulo, uma breve revisão dos procedimentos e/ou 
dispositivos cuja utilização se visa implementar. 

As montagens obtidas permitiram a determinação de ferro em águas e 
fórmulas de alimentação infantil, iodeto em sais de mesa, L(+)-lactato em vinhos 
e glicose em leites. 

Na automatização da determinação de ferro demonstra-se a utilidade das 
técnicas de computação natural para efectuar a modelização e optimização de 
um sistema. Utilizou-se uma rede neuronal para efectuar a modelização, que 
conjuntamente com os algoritmos genéticos serviu para efectuar a optimização 
em termos de sensibilidade, amplitude do intervalo de linearidade e ritmo de 
amostragem. 

Avaliam-se as vantagens e desvantagens da colocação de uma câmara de 
mistura em localizações distintas da montagem, com exploração dos gradientes 
de concentração em processos químicos que necessitem da utilização de 
reagentes concentrados. 

Desenvolveu-se um sistema em que se propõe uma nova abordagem ao 
processo de diálise usualmente empregue nos sistemas de fluxo. A estratégia 
adoptada possibilitou não só incorporar uma unidade de diálise sem aumentar 
os outros componentes do sistema, como minimizar as interferências devidas à 
absorção intrínseca manifestada pelas amostras de vinhos. 



Propõem-se duas montagens para a determinação de glicose por via 
enzimática, estudando-se as vantagens e desvantagem da utilização das enzimas 
quer em solução quer imobilizadas. Os ciclos analíticos desenvolvidos 
permitiram ainda minimizar a diferença de comportamento físico manifestado 
pelas amostras e soluções de calibração no interior da tubagem. 

Os sistemas propostos são comentados quanto às vantagens e limitações 
que apresentam. Adicionalmente comparam-se os resultados obtidos com os 
fornecidos pelas metodologias de comparação. 



Abstract 

In this work, distinct automatic procedures, conceptually based on 
sequential injection analysis, were studied and developed, aiming the 
determination of organic and inorganic components of food samples. The 
developed procedures were, as well, used as the working basis for the evaluation 
of the characteristics that conditioned the performance of different sample pre-
treatment devices, which are commonly used with other flow methodologies, 
namely with flow injection analysis. Under this perspective, at the beginning of 
each chapter a short review of the state of the art of procedures and/or devices 
under implementation, is made. 

The obtained manifolds allowed the determination of iron in water and 
infant fortified formulas, iodide in table salt, L(+)-lactate in wine and glucose in 
milk. 

In the automation of iron determination the usefulness of natural 
computation techniques aiming system modelling and optimisation, is 
demonstrated. Modelling was based on a neural network, which, in combination 
with genetic algorithms, allowed the optimisation of sensitivity, linear working 
range and sampling rate. 

The advantages and drawbacks of placing a mixing chamber at distinct 
positions in the manifold, aiming the exploitation of concentration gradients in 
chemical processes demanding highly concentrated reagents, was evaluated. 

An analytical system proposing a new perspective for the implementation of 
dialysis processes in continuous flow systems, is developed. The adopted 
strategy enabled, not only the inclusion of a dialysis unit without requiring other 
system components, but also the minimisation of the interferences arising from 
the intrinsic absorption evidenced by the samples wines. 



Two distinct manifolds for the enzymatic determination of glucose were 
proposed along with the evaluation of the advantages and drawbacks of the 
utilisation of enzymes either in solution or immobilised. The developed analytical 
cycles enabled the minimisation of the different physical behaviour evidenced by 
samples and calibration standards. 

The proposed systems were discussed concerning their advantages and 
limitations. The obtained results were compared with those furnished by the 
comparing methodologies. 



Résumé 

Dans ce travail on a étudié et développé différents procédés automatiques, 
basés dans le concept d'analyse par injection séquentiel, envisageant la 
détermination des composants inorganiques ou organiques en matrices 
alimentaires. En outre, l'ensemble des procédés développés sont à la base de 
l'étude des caractéristiques qui conditionnent le fonctionnement des différents 
dispositifs de pré-traitement d'échantillon, communs dans d'autres 
méthodologies de flux, notamment, dans l'analyse par injection en flux. Dans 
cette perspective il est effectué, au début de chaque chapitre, une revision 
abrégée des procédés et/ou des dispositifs dont l'utilisation on vise implementer. 

Les montages mis en oeuvre ont permis la détermination du fer dans l'eau 

et des formules d'alimentation enfantin, iodure en sel alimentair, L(+)-lactate en 

vins et glycose en laits. 

Dans l'automatisation de la détermination du fer on démontre l'utilité des 
techniques de computation naturelles pour effectuer la modélisation et 
l'optimisation d'un système. On a utilisé un réseau neuronal pour effectuer la 
modélisation, qui en ensemble avec les algorithms génétiques ont permis 
d'effectuer l'optimisation en ce que concerne la sensibilité, l'amplitude de 
l'intervalle de linéairité et le rythme d'échantillonnage. 

On évalue les avantages et désavantages de la mise en place d'une 
chambre de mélange en des localisations différentes du montage, avec 
l'exploitation des gradients de concentration en processus chymiques qui ont 
besoin de l'utilisation des reagents concentrés. 

On a développé un système où l'on propose une nouvelle approche au 
procédé de dyalise normalement utilisé dans les systèmes de flux. La stratégie 
adoptée permet d'incorporer une unité de dyalyse sans augmenter les autres 
components du système, ainsi que minimizer les interférences dues à l'absortion 
intrinsèque manifestée par les échantillons des vins. 



On propose deux montages pour la détermination de glycose par voie 
enzymatique, en étudiant les avantages et désavantages de l'utilisation des 
enzymes soit en solution soit imobilizées. Les cycles analytiques développés ont 
permis de minimizer la différence de comportement physique manifesté par les 
échantillons et les solutions de calibration à l'intérieur du tuyau. 

Les systèmes proposés sont commentés sur leurs avantages et leurs 
limitations. On compare aussi les résultats obtenus avec les résultats fournis 
par des méthodologies de comparaison. 



Agradecimentos 

Ao Professor Doutor José Luís Fontes da Costa Lima quero manifestar o 
meu reconhecimento pela supervisão deste trabalho. Pelo apoio constante 
manifestado tanto a nível científico como pedagógico, inestimável contribuição 
para a minha formação. Pela amizade e confiança que sempre manifestou, 
exprimo a minha gratidão. 

Ao Alberto (Professor Doutor) agradeço reconhecida a orientação 
permanente na realização e escrita deste trabalho. Pela forma interessada e 
amiga com que sempre ensinou, guiou, sugeriu, criticou Pelo entusiasmo que 
sempre transmitiu o meu muito obrigada. 

Agradeço à Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto o me ter 
admitido como membro do seu corpo docente e me ter proporcionado concorrer 
a uma bolsa de doutoramento no âmbito do Programa PRODEP (5.2/264/1/94) 
sem a qual não teria sido possível realizar a parte experimental deste trabalho. 

A todos, e a cada um dos que são ou foram meus colegas no Serviço de 
Química-Física por me terem proporcionado um óptimo ambiente de trabalho, 
quero agradecer a amizade, a ajuda e as trocas de opiniões científicas ou não. 

Ao Professor Doutor Elias Ayres G. Zagatto e Professor Doutor Boaventura 
Freire dos Reis por me terem proporcionado um alargamento dos horizontes 
científicos e não só. Aos colegas do CENA que durante a minha estadia em 
Piracicaba, manifestaram total disponibilidade e amizade, fazendo-me sentir em 
"casa" tão longe. 

A Renata pela amizade e franco companheirismo desde logo demonstrados 
em Piracicaba. 

A todos quantos contribuíram de algum modo para a realização deste 

trabalho o meu muito obrigado. 

A minha família e amigos pelo apoio, compreensão e paciência que sempre 

me dedicaram. 



Aos meus Pais, pela educação que me proporcionaram e os princípios de 
vida que me transmitiram. Pelo amor, carinho e compreensão incondicionais 
dedicados ao longo destes anos. 

Ao Armando, ao Tiago e à Marta a quem dedico este trabalho. 



índice 

Objec t ivos e o r g a n i z a ç ã o gera l da d i s s e r t a ç ã o 

Cap í tu lo 1 

Anál ise po r in jecção s equenc i a l . I n t r o d u ç ã o gera l 

1.1. Introdução 1/2 
1.2. Análise por injecção sequencial 1/6 

1.2.1. Fundamentos e características 1/6 

1.2.2. Esquema básico de uma montagem 1/8 
1.2.2.1. Dispositivos de aspiração/propulsão 1/9 
1.2.2.2. Dispositivos de selecção de fluidos 1/12 
1.2.2.3. Dispositivos de detecção 1/12 
1.2.2.4. Dimensões e geometria da montagem 1/13 

1.2.3. Dispersão e sobreposição de zonas 1/14 
1.2.3.1. Dispersão 1/14 
1.2.3.2. Sobreposição de zonas 1/16 

1.2.3.3. O valor de Si/2 1 / 1 9 

1.3. Aplicações do SIA no controlo de produtos alimentares 1/21 
1.4. Referências bibliográficas 1/30 

Cap í tu lo 2 

A s p e c t o s ge ra i s da p a r t e e x p e r i m e n t a l 

2.1. Introdução 2/2 
2.2. Reagentes e soluções 2/2 
2.3. Instrumentação 2/3 
2.4. Montagens SIA 2/5 

2.4.1. Dispositivos de aspiração/propulsão 2/5 
2.4.2. Dispositivos de selecção de fluidos 2/6 
2.4.3. Tubagem, ligadores e outros dispositivos 2/8 



2.4.4. Controlo dos sistemas SIA 2/11 
2.5. Desenvolvimento e optimização dos sistemas SIA 2/ 14 

2.5.1. Estudos prévios 2/14 
2.5.2. Optimização 2/15 

2.6. Avaliação da precisão e exactidão das metodologias desenvolvidas 2/16 
2.7. Referências bibliográficas 2/18 

Cap í tu lo 3 

Mode l ização e o p t i m i z a ç ã o de con f igu rações b á s i c a s 
D e t e r m i n a ç ã o de ferro e m á g u a s e fó rmulas de a l i m e n t a ç ã o 
infant i l 

3.1. Introdução 3/2 
3.2. Material e métodos 3/7 

3.2.1. Reagentes e soluções 3/7 
3.2.2. Aparelhagem 3 / 8 
3.2.3. Metodologia convencional de comparação 3/10 
3.2.4. Procedimentos 3/10 

3.2.4.1. Procedimento experimental 3/10 
3.2.4.2. Algoritmo utilizado na modelização 3/ 11 
3.2.4.3. Algoritmo de optimização 3/14 

3.3. Resultados e sua discussão 3/17 
3.3.1. Modelização e optimização do sistema 3/17 
3.3.2. Aplicação à determinação de ferro em águas 3/26 

3.3.2.1. Análise de amostras de água 3/31 
3.3.3. Aplicação à determinação de ferro em fórmulas de alimentação 3/34 

infantil 
3.4. Conclusões 3/43 
3.5. Referências bibliográficas 3/44 

Cap í tu lo 4 

Ut i l ização de u m a c â m a r a de m i s t u r a e m s i s t e m a s SIA 
D e t e r m i n a ç ã o de i o d e t o e m sa i s de m e s a 

4.1. Introdução 4/2 
4.2. Material e métodos 4/8 

4.2.1. Reagentes e soluções 4/8 



4.2.2. Aparelhagem 4/8 
4.2.3. Procedimento experimental 4/11 

4.3. Resultados e sua discussão 4/14 
4.3.1. Optimização do sistema 4/14 
4.3.2. Análise de amostras de sais iodados 4/22 

4.4. Conclusões 4/24 
4.5. Referências bibliográficas 4/25 

Cap í tu lo 5 

Ut i l ização de u m a u n i d a d e de diál ise e m s i s t e m a s SIA 
D e t e r m i n a ç ã o de L(+)-lactato e m v i n h o s 

5.1. Introdução 5/2 
5.2. Material e métodos 5/9 

5.2.1. Reagentes e soluções 5/9 
5.2.2. Aparelhagem 5/10 
5.2.3. Metodologia convencional de comparação 5/12 
5.2.4. Procedimento experimental 5/13 

5.3. Resultados e sua discussão 5/15 
5.3.1. Optimização do sistema 5/15 
5.3.2. Análise de amostras de vinhos 5/22 

5.4. Conclusões 5/25 
5.5. Referências bibliográficas 5/26 

Cap í tu lo 6 

I m p l e m e n t a ç ã o de r e a c ç õ e s e n z i m á t i c a s e m s i s t e m a s SIA 
D e t e r m i n a ç ã o de gl icose e m l e i t e s 

6.1. Introdução 6/2 
6.2. Material e métodos 6/9 

6.2.1. Reagentes e soluções 6/9 
6.2.1.1. Reagentes usados no procedimento de imobilização 6/12 
6.2.1.2. Procedimento de imobilização 6/13 

6.2.2. Aparelhagem 6/14 
6.2.3. Metodologia convencional de comparação 6/14 
6.2.4. Procedimento experimental 6/15 



6.3. Resultados e sua discussão 6/20 
6.3.1. Optimização do sistema com enzimas dissolvidas 6/20 
6.3.2. Optimização do sistema com enzimas imobilizadas 6/24 
6.3.3. Análise de amostras de leites 6/29 

6.4. Conclusões 6/34 
6.5. Referências bibliográficas 6/36 

Cap í tu lo 7 

C o n c l u s õ e s g lobais 

7.1. Conclusões globais 7/ 1 

ANEXO Al 



Objectivos e organização geral da dissertação 

Objectivos e Organização Geral da Dissertação 

i 



Objectivos e organização geral da dissertação 

Objectivos Propostos 

Apesar da versatilidade amplamente demonstrada, pela técnica de análise 
por injecção em fluxo (FIA) desde a década de 70, na resolução dos mais 
variados problemas analíticos na automatização de metodologias analíticas, 
continuam a ser apontadas algumas dificuldades à sua implementação em 
laboratórios de controlo de rotina. O carácter modular das montagens, 
propostas por diversos fabricantes, colocam na experiência do utilizador o 
sucesso da automatização laboratorial recorrendo a esta técnica. 

A análise por injecção sequencial, técnica surgida recentemente, embora 
fundamentada em princípios semelhantes aos de FIA, apresenta características 
de funcionamento distintas, que parecem poder contribuir, pelo menos em 
algumas situações, para tornar mais atractiva a utilização de metodologias de 
fluxo contínuo na automatização dos procedimentos analíticos laboratoriais. 
Contudo, ainda não estão demonstradas as suas reais capacidades quanto à 
resolução das dificuldades apontadas anteriormente para os sistemas FIA, bem 
como à similitude das características com aquela técnica. 

Por outro lado, uma das áreas em que as técnicas de fluxo, nomeadamente 
a análise por injecção sequencial, têm sido aplicadas com menor frequência é o 
da análise alimentar, apesar da crescente importância que o controlo de 
qualidade vem manifestando nesta área. 

Neste contexto, o trabalho apresentado nesta dissertação visa contribuir 
para a exploração de algumas potencialidades da técnica SIA, através do 
desenvolvimento e implementação de alguns sistemas. Aborda-se diferentes 
procedimentos químicos ou enzimáticos, envolvendo situações já surgidas em 
FIA, e avalia-se a aplicabilidade de utilização de técnicas de computação natural 
no processo de modelização e optimização de um dos sistemas. 
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Objectivos e organização geral da dissertação 

Adicionalmente, procura-se concretizar a aplicação de todos os sistemas na 
determinação de componentes em matrizes de origem alimentar, contribuindo 
assim para esta área de intervenção. 
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Organização Geral da Dissertação 

A Dissertação está organizada em capítulos, num total de sete. 

O capítulo 1, denominado de Análise por Injecção Sequencial-Introdução 
Geral, visa enquadrar o aparecimento da análise por injecção sequencial 
referindo a evolução conceptual e operacional que se verificou no âmbito das 
técnicas de análise em fluxo até ao seu surgimento. Aborda-se, igualmente, as 
características e os fundamentos da análise por injecção sequencial. Por último 
descrevem-se as aplicações desta técnica na automatização de determinações 
analíticas em matrizes de interesse alimentar realizadas até ao momento. 

Ao longo do trabalho experimental realizado recorreu-se frequentemente, 
ao mesmo tipo de instrumentação, a dispositivos construídos em oficina 
especializada e às mesmas metodologias de avaliação dos sistemas 
desenvolvidos. Por este motivo optou-se pela sua descrição num segundo 
capítulo designado, Aspectos Gerais da Parte Experimental, onde se apresenta 
uma descrição detalhada de algum material, equipamento e metodologias mais 
utilizadas nos trabalhos desenvolvidos. 

Nos capítulos 3 a 6 descrevem-se os estudos desenvolvidos, divididos 
segundo a matriz ou a abordagem na automatização dos parâmetros em causa. 
Cada um destes capítulos encontram-se subdivididos em cinco partes 
fundamentais. Na primeira, designada de Introdução, referem-se as motivações 
e o enquadramento do trabalho a desenvolver, referencia-se sucintamente as 
diferentes metodologias relacionadas e presentes na literatura e perspectiva-se o 
trabalho a desenvolver. Na segunda parte, Materiais e Métodos, descreve-se a 
preparação das soluções, o equipamento e o material usado, não mencionado no 
Capítulo 2, e refere-se a metodologia convencional de comparação e outros 
procedimentos utilizados especificamente em cada determinação. Os Resultados 
e Sua Discussão compreendem a descrição e discussão detalhada das diferentes 
etapas da metodologia desenvolvida, os resultados que se obtiveram e a sua 
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avaliação comparativamente com os fornecidos pelas metodologias de 
comparação. Nas Conclusões salientam-se os aspectos que se consideram mais 
relevantes dos estudos efectuados; e finalmente são compiladas as Referências 
Bibliografias citadas ao longo do capítulo. 

No capítulo 3 procura-se perspectivar a modelização e optimização de 
sistemas SIA, envolvendo reacções de cinética rápida, no sentido de 
proporcionar a contabilização de resultados de uma forma mais rápida e menos 
trabalhosa. As potencialidades e limitações deste procedimento são avaliadas 
através da determinação de ferro em águas e fórmulas de alimentação infantil. 

No capítulo 4 refere-se o desenvolvimento de um sistema SIA para efectuar 
o doseamento de iodeto em sal de mesa. O método escolhido baseia-se no seu 
efeito catalítico na reacção de oxidação-redução entre a clorpromazina e o 
peróxido de hidrogénio. Demonstra-se que a mistura de soluções de 
concentração elevada é bem resolvida com a colocação de uma câmara de 
mistura colocada numa entrada lateral da válvula selectora de fluidos. 

No capítulo 5 apresenta-se a determinação do L(+)-lactato em vinhos por 
implementação na montagem de um método colorimétrico enzimático. As 
interferências devidas à absorção intrínseca da matriz em questão, na região do 
visível, são minimizadas devido ao direccionamento da amostra para um esgoto 
secundário após diálise da espécie a determinar. Realça-se a diferente 
abordagem praticada com a unidade de diálise em sistemas SIA e o 
confinamento da espécie a analisar numa cavidade fechada. 

No capítulo 6 estudam-se as vantagens e desvantagens de empregar as 
enzimas em solução ou, alternativamente, imobilizadas e empacotadas em 
reactores tubulares. Na efectivação deste estudo escolheu-se a determinação 
enzimática de glicose em leites por colorimetria. 

Finalmente, no capítulo 7, na forma de Conclusões Globais, comenta-se de 
uma forma integrada os resultados obtidos bem como as limitações e 
potencialidades dos sistemas desenvolvidos e a sua aplicação em determinações 
de rotina. 

5 
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Análise por Injecção Sequencial 

Introdução Geral 



Introdução geral 

1. Análise por Injecção Sequencial 

Introdução Geral 

1.1. Introdução 

A análise por injecção sequencial (SIA, do inglês "Sequential Injection 
Analysis") surgiu em 1990 [Ruzicka e Marshall, 1990] e, segundo os seus 
autores, pode ser considerada como a terceira geração das técnicas de injecção 
em fluxo contínuo não segmentado [Ruzicka, 1993]. A sua proposta visou, 
primariamente, satisfazer alguns requisitos impostos à implementação em 
análise de rotina dos procedimentos baseados em fluxo contínuo 
nomeadamente, versatilidade, robustez e simplicidade. Neste capítulo procura-
se referir sucintamente o seu enquadramento e, nos pontos seguintes, os 
fundamentos que justificam as vantagens atrás enunciadas. 

É fácil constatar o aumento de eficiência analítica traduzida pela 
automatização das diferentes etapas de um processo analítico pelo recurso a 
técnicas de fluxo contínuo, fundamentalmente à análise por injecção em fluxo. A 
análise por injecção em fluxo (FIA, do inglês "Flow Injection Analysis") apareceu 
em 1975 [Ruzicka et aí, 1975], e tem como princípio operativo a injecção de 
uma alíquota de líquido num fluido transportador, não segmentado, em 
movimento contínuo. O gradiente de concentrações obtido por reacção química 
ou meramente por dispersão física é monitorizado por um dispositivo detector. 
Os conceitos de injecção, de dispersão controlada, responsável pelo gradiente de 
concentrações, e a reprodutibilidade deste em função do tempo de escoamento 
da amostra, são o suporte da eficiência analítica que se usufrui com a sua 
utilização. Desde logo, salienta-se o abandono do conceito de medida em estado 
de equilíbrio, fundamentalmente físico, característico na análise química 
convencional. Assim, o tempo associado a cada determinação é menor e de 
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carácter cinético, sendo possível rentabilizar em procedimentos analíticos, 
processos químicos baseados na monitorização de componentes metaestáveis ou 
transientes [Bendtsen e Hansen, 1991], ou em que o próprio sinal analítico é 
intrinsecamente transiente (quemiluminescência [Hansen et ai, 1991] e 
bioluminescência [Gamborg e Hansen, 1994]). 

Na Fig. 1.1 apresenta-se o esquema básico de um módulo analítico 
baseado na metodologia FIA. É constituído por uma unidade de propulsão, um 
sistema de injecção, uma porção de tubo onde o gradiente de concentrações é 
modulado e, um detector que monitoriza o produto formado e efectua a 
transdução do sinal gerado para um registador ou microprocessador. Dois 
parâmetros devem ser controlados para garantir precisão no processamento das 
amostras por esta técnica: a reprodutibilidade temporal e volumétrica. Entre os 
componentes da montagem que mais influenciam estes factores é de salientar a 
unidade de propulsão, responsável por assegurar escoamentos reprodutíveis no 
tempo, e o sistema de injecção que deve permitir a inserção reprodutível de um 
volume bem definido de amostra no líquido transportador. 

Nestes sistemas o sinal analítico apresenta um valor constante enquanto 
a solução de transporte atravessa o detector e, transiente na forma de uma 
curva gaussiana distorcida quando da passagem da espécie detectável. Um 
registo FIA é formado por uma sucessão de sinais transientes, correspondentes 
a soluções padrão ou amostras, sendo a informação analítica obtida a partir da 
altura, largura ou área de cada sinal. 

1/3 



Introdução geral 

(a) 

1 TM 

-> E 

(b) 

tempo 

Figura 1.1: a) Esquema básico de uma montagem FIA. P: dispositivo de 
propulsão; I: dispositivo de injecção; TM: tubo de mistura e reacção; D: detector; 
E: esgoto; T: solução de transporte; R: solução reagente. 

b) Registo FIA. T: tempo de residência (intervalo de tempo que decorre entre 
o instante da injecção e o correspondente ao valor máximo do sinal transiente); 
h: altura de pico (distância entre a linha de base e o valor máximo do sinal); a: 
área de pico; At: largura de pico (intervalo de tempo que decorre entre o mesmo 
valor do sinal analítico na parte ascendente e descendente do pico). 
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A maior parte dos procedimentos propostos baseiam-se, contudo, na 
avaliação da altura de pico, como etapa inicial de processamento do sinal 
analítico, dado ser este parâmetro o mais fácil de identificar. Dado que o sinal 
analítico é resultado de sucessivas medidas ao longo de um gradiente, 
determinado por distintas proporções entre amostra e reagente, é ainda possível 
a adopção de procedimentos que rentabilizam a informação disponível. 

As titulações [Ruzicka et ai, 1977] ou, mais correctamente, as 
pseudotitulações [Stewart, 1983], constituem um exemplo de processamento 
diverso do gradiente [Jordan et ai, 1993]. A amostra (titulado) injectada num 
canal de líquido (titulante) origina dois pontos de equivalência, um em cada 
interface de contacto com a zona de amostra, que se apresentam tanto mais 
distanciados quanto mais concentrada esta for na espécie a medir. 

A alteração do caudal de transporte, nomeadamente, através da 
programação de ciclos de escoamento e paragem foi proposta mais tarde 
[Ruzicka e Hansen, 1979] e, possibilita uma maior eficiência quanto aos 
aspectos citados. É possível incrementar os tempos de reacção sem aumento do 
volume das soluções, efectuar estudos cinéticos sobre uma zona específica do 
gradiente e avaliar a razão óptima entre amostra e reagente [Olsen et aí, 1982]. 
A persecução destes objectivos analíticos condiciona o tempo de paragem e a 
porção da zona dispersa aprisionada na célula de fluxo. Segundo Ruzicka a 
versatilização das características de escoamento determinam montagens 
analiticamente mais abrangentes e por isso mesmo ditas de segunda geração. 

Ambas as abordagens, da análise por injecção em fluxo, com escoamento 
contínuo e os sistemas com paragem do escoamento ("stopped-flow") foram 
concebidas como uma forma de automatizar ensaios em série a custo reduzido. 
Existem múltiplas opções baseadas nos dois conceitos para cada parâmetro que 
se objectiva determinar, consoante a matriz da amostra, os níveis que se 
esperam encontrar, e o reagente que se pretende economizar ou usar. Contudo, 
pode-se afirmar que com cada montagem apenas é possível a determinação de 
um ou dois parâmetros. 

A análise por injecção sequencial constitui uma solução para a 

necessidade de simplificar os sistemas, no sentido de incrementar a sua 
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versatilidade analítica, possibilitando a sua adaptação a diferentes amostras, e 
reacções químicas, bem como uma maior independência do conhecimento 
empírico do utilizador. Características de robustez, fiabilidade, estabilidade a 
longo prazo e uma rotina de manutenção espaçada, que viabilizassem um 
aumento de automação dos módulos analíticos, eram considerados importantes 
atributos da metodologia a implementar. 

Estas características tornam o conceito atractivo nos laboratórios 
industriais [van Staden e Taljaard, 1996]. Existem mesmo já disponíveis no 
mercado autoanalisadores aplicáveis para a metodologia SIA [Newman, 1996]. 

1.2. Anál i se po r In jecção S e q u e n c i a l 

1.2.1. Fundamentos e característ icas 

A análise por injecção sequencial baseia-se na sobreposição reprodutível 
das zonas de amostra e reagente, através da conjugação de períodos de paragem 
e mudanças de sentido do escoamento. Inicialmente, (Fig. 1.2) promove-se a 
aspiração sequencial de volumes precisos de amostra e de reagente para um 
canal de armazenamento ("holding coil"). Esta aspiração é feita por selecção do 
canal de acesso às respectivas soluções. Por comutação da válvula selectora e 
inversão de sentido do escoamento cria-se uma zona composta de sobreposição 
das zonas de amostra e reagente, para a qual, também, contribuem os processos 
de transporte conveccional e de difusão molecular. 
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(a) Bomba A R Válvula 

Aspiração 

(b) Bomba A \ S R jfe 
- Válvula Detector 

Bombeamento 

(c) resposta 

tempo 

Figura 1.2: (a) Sequência de zonas aspiradas; (b) Perfil de concentração que 
chega ao detector; (c) Perfil de concentrações de amostra (A) e reagente (R) à 
entrada no detector; S: zona de sobreposição. 
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Um ciclo analítico conducente à obtenção de uma dada medida pode, em 
SIA, ser constituído meramente pelas três etapas anteriormente referidas, 
aspiração da solução a analisar, do reagente, e o seu encaminhamento para o 
detector. O número de etapas, que compõem o ciclo pode ser superior, 
dependendo do tipo de operações a realizar e do tipo de dispositivo propulsor 
adoptado. 

O tempo requerido na análise de uma dada amostra é portanto resultado 
do somatório, não só, do período de reacção e medida propriamente dito, mas 
também, do tempo consumido na aspiração das diferentes soluções. Desta 
forma o ritmo de amostragem nestes sistemas é geralmente inferior ao obtido 
nos sistemas FIA para as mesmas determinações. 

1.2.2. Esquema básico de uma montagem 

Os sistemas SIA são constituídos (Fig. 1.3) por três componentes 
principais: dispositivo propulsor, válvula selectora de fluidos e detector, ligados 
entre si por tubos de diâmetro interno reduzido e comandados por 
microcomputador. Este possibilita o controlo sincronizado do dispositivo de 
propulsão e válvula selectora de fluidos, de modo a que se possa definir o 
volume, sentido e direcção de escoamento das diferentes soluções. Um menor 
grau de automatização pode ser utilizado se o controlo informático do sistema 
não se estender ao dispositivo detector. O modo cómodo e eficaz de definir as 
diferentes variáveis hidrodinâmicas, por simples alteração no teclado do 
microprocessador, possibilita a extensão da aplicação do sistema a variadas 
condições de medida ou determinações sem necessidade de reconfiguração física 
do próprio sistema. 

Os sistemas apresentam assim um elevado grau de versatilidade e uma 

eficiente utilização das soluções com minimização dos desperdícios. 

1/8 



Introdução geral 

Esgoto 

Válvula 
selectora 

Figura 1.3: Esquema básico de uma montagem SIA. P: dispositivo de 
aspiração/propulsão; TA: tubo de armazenamento; R: solução reagente; A: 
amostra; T: tubo de acesso ao detector; D: detector. 

1.2.2.1. Dispositivos de aspiração/propulsão 

Com o aparecimento da análise por injecção sequencial surge a chamada 
bomba de pistão ou de fluxo sinusoidal [Ruzicka et ai, 1990], concebida 
expressamente para conduzir os líquidos nos sistemas SIA. Produz um 
escoamento de características sinusoidais com um padrão perfeitamente 
repetido no tempo. É composta por um sistema que permite variar o raio de uma 
carne que acciona o pistão/seringa. A variação da velocidade de rotação da 
carne, do raio do pistão ou do raio da carne, permitem modificar o caudal. O 
caudal máximo ocorre a 90° e a 270°. A variação do caudal ao longo de um ciclo 
permite conjugar a aspiração precisa de volumes da ordem dos |̂ L a baixos 
caudais, numa zona do ciclo, com a impulsão de maiores volumes a caudais 
superiores noutra (Fig. 1.4). O volume que a seringa fornece/recebe em cada 
meia rotação é definido por 

1/9 



Introdução geral 

V = 2R7UT2 

dependendo portanto de R que corresponde à distância radial da carne, e de r, 

o raio do êmbolo da seringa. 

Figura 1.4: Representação esquemática da bomba de pistão ou de fluxo 

sinusoidal. Padrão de escoamento gerado pela bomba . 
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A seringa automática constitui outro dispositivo cuja utilização pode ser 
estendida ã aspiração/propulsão em sistemas SIA [Cladera et aí, 1995]. As 
soluções são impulsionadas mediante o movimento linear do pistão da seringa, 
que proporciona um escoamento linear constante, perfeitamente controlado e 
livre de pulsos. Relativamente às bombas de pistão, apresentam um modo de 
funcionamento mais simples, e constituem um equipamento amplamente 
divulgado nos laboratórios de análise. Permitem ainda libertar um dos canais da 
válvula selectora dado terem associada uma válvula de duas posições para 
efectuar o enchimento da seringa. 

As bombas peristálticas constituem outra alternativa, amplamente 
divulgada e de fácil operação. Permitem o preenchimento rápido e a lavagem dos 
sistemas, aspiram e propulsionam, e podem mesmo fornecer um escoamento 
micropulsado regular [Wada et ai, 1988]. Relativamente às bombas de pistão 
são mais facilmente operáveis. A precisão obtida na aspiração ou dispensa de 
pequenos volumes é aceitável [Ivaska e Ruzicka, 1993]. A durabilidade da 
tubagem pode ser significativamente aumentada nos sistemas se o líquido 
transportador for água desionizada. 

Todas as unidades de propulsão referidas baseiam-se num accionamento 
mecânico. Dasgupta e Liu [1994] apresentam um outro modo de condução de 
líquidos baseado num processo de electroosmose. O escoamento electroosmótico 
é gerado por aplicação de um campo eléctrico entre eléctrodos de carga oposta 
que resulta na migração, entre estes, de iões presentes na solução e, por 
arrastamento, na movimentação de toda a solução contida nas estruturas 
capilares. A magnitude e a direcção do escoamento podem ser prontamente 
modificados, por alteração da voltagem aplicada. 

Este tipo de escoamento é processado a caudais da ordem dos nL min ! a 

|j.L min 1 , em tubos capilares com diâmetros internos da ordem dos \xm, ou seja, 

só pode ser incorporada em sistemas de formato capilar [Liu e Dasgupta, 1994; 

Liu e Dasgupta, 1995], compatíveis com este tipo de caudais. 
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1.2.2.2. Dispositivos de selecção de fluidos 

O dispositivo usado para o acesso de soluções, a válvula selectora de 
fluidos, constitui o centro do sistema, o receptáculo de todos os componentes 
(detectores, reactores, câmaras de mistura e válvulas adicionais), bem como, das 
soluções. A distribuição de todos os líquidos ao longo do sistema é efectuada 
através deste dispositivo, devido à ligação através do orifício central entre o tubo 
de armazenamento e todos os outros canais situados em pontos periféricos 
equidistantes. 

Teoricamente o número de canais periféricos existentes será o único factor 
limitativo para o número de operações unitárias que um sistema possa realizar 
simultaneamente. Existem já comercializadas válvulas com um número de 
entradas bastante superior a 10 [http:Wwww.flowinjection.com/search.html]. 
Contudo a sua implementação em sistemas SIA ainda não foi adoptada. Uma 
razão para este facto poderá ter a ver com o prolongamento excessivo do tempo 
consumido numa revolução completa da mesma, uma vez que nestas válvulas o 
sentido de rotação apenas se verifica num sentido. Obviamente que a 
conjugação num sistema, de dois [Lukkari et ai., 1993; van Staden et ai, 1997a] 
ou vários dispositivos de selecção de fluidos é outra das soluções possíveis, e 
permitirá incrementar o número de canais de acesso à montagem, bem como 
implementar certas operações de um modo mais versátil. 

1.2.2.3. Dispositivos de detecção 

Os dispositivos de detecção devem cumprir todos os requisitos exigidos 
para os sistemas FIA. Qualquer detector válido para FIA também o é para ser 
incorporado num sistema SIA. 

Quanto ao seu posicionamento nos sistemas SIA, este efectuou-se no 
primeiro trabalho publicado [Ruzicka e Marshall, 1990] entre o dispositivo 
propulsor e a válvula. Nesta posição, a espécie formada atravessava duas vezes o 
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detector durante o movimento de aspiração em direcção ao dispositivo 
propulsor, e novamente quando da sua propulsão para fora do sistema. O sinal 
obtido era constituído por dois picos, sendo o segundo, menor, influenciado por 
um maior grau de dispersão. Esta configuração não granjeou adeptos, tendo 
surgido neste mesmo trabalho um sensor de pH, e noutro trabalho em que a 
monitorização do produto formado era efectuada num espectrofotómetro, em 
situação de paragem de fluxo [Ruisánchez et ai, 1994]. 

Para a maior parte das situações, esta posição do detector torna-se 
desfavorável uma vez que a passagem de produto, através deste, processa-se em 
condições de pressão negativa, favorecendo o aparecimento de bolhas [Marshall 
evan Staden, 1992]. 

Realmente o detector apresenta-se, na maior parte das montagens 
descritas, unido através de um percurso tubular, canal de transmissão, à 
válvula selectora de fluidos através de uma das portas laterais. 

1.2.2.4. Dimensões e geometria da montagem 

Numa montagem os diversos componentes que a compõem encontram-se 
ligados por tubo de plástico com diâmetro interno compreendido entre 0,5 e 1,5 
mm, com excepção para o caso de tubos capilares utilizados em combinação 
com a propulsão electroosmótica. 

Em todas as montagens, é necessário garantir que as dimensões do tubo 
de armazenamento situado entre a bomba e a válvula, permitam o 
distanciamento das soluções aspiradas do dispositivo propulsor, por forma a 
evitar contaminações da solução que o atravessa. Devido ao perfil assumido, 
pelas zonas correspondentes às soluções aspiradas, em regime de transporte 
laminar, este volume deverá corresponder pelo menos ao dobro dos volumes 
aspirados [Ruzicka e Gubeli, 1991]. Também, sempre que se permuta a amostra, 
é necessário garantir que não se verifica contaminação com a anteriormente 
analisada. Vários são os procedimentos possíveis para minimizar a 
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contaminação: i) drenar através de uma linha auxiliar o volume de amostra 
contaminada, ii) aspirar um volume de amostra elevado por forma a que a 
reacção se processe numa secção não contaminada da zona de amostra 
dispersa, iii) aspiração de ar antes da introdução de uma nova amostra. 

No caso do dispositivo propulsor usado ser uma bomba peristáltica, não se 

verificam mais limitações, excepto as relacionadas com o sistema químico 

envolvido. 

No caso de ser usada uma seringa de pistão, é fundamental conjugar o 
volume de curso com o volume de amostra e reagente, que não deverá exceder 
25% desse valor. Para assegurar a completa lavagem do sistema os tubos de 
reacção não devem exceder 1/3 do seu volume de curso [Ruzicka e Gubeli, 
1991]. 

1.2.3. Dispersão e sobreposição de zonas 

1.2.3.1. Dispersão 

Por analogia com a análise por injecção em fluxo, a dispersão da amostra e 
reagente na análise por injecção sequencial devem ser controladas por forma a 
satisfazer os requisitos da medição a efectuar. 

Nestes sistemas, a dispersão está associada ao processo de convecção, que 
ocorre com o escoamento, e à difusão molecular nas interfaces de contacto de 
soluções de diferente natureza (Fig. 1.5). Numa primeira fase, as partículas 
inseridas num escoamento laminar estão sujeitas ao longo do diâmetro do tubo 
a um perfil parabólico de velocidades. Este tipo de deformação incrementa os 
gradientes de concentração responsáveis pela difusão molecular que se 
manifestam no sentido axial e radial. Com a inversão do sentido do escoamento 
a dispersão axial da amostra é minorada, o que contribui para um perfil de 
concentrações relativamente simétrico que implica que na passagem pelo 
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detector seja registada uma distribuição de concentrações com a forma de um 

pico aproximadamente gaussiano. 

I 

Inserção w Detecção 
no sistema ^ 

Detecção 

Figura 1.5: Distorção da zona de amostra inserida no sistema, por acção dos 

fenómenos de convecção e difusão. 

A dispersão da amostra no fluido transportador vai depender, não só, dos 
volumes e características físico-químicas das soluções envolvidas (ex. 
viscosidade) mas, também, dos volumes intrínsecos do módulo analítico e de 
outros dispositivos que alterem as condições de fluxo. 

A quantificação do valor desta dispersão foi proposta por Ruzicka e Hansen 

[1988], através do conceito de coeficiente de dispersão (D) ou de dispersão 

prática definido como a razão das concentrações da zona a intercalar, antes ( C° ) 

e depois (C) do processo de dispersão ter ocorrido, nos diferentes elementos 

individuais do fluido: 

C 

Em cada ponto o sinal registado possui um determinado coeficiente de 
dispersão. No ponto correspondendo ao valor máximo temos 
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c° 
Dmax = 

Cmax 

Uma vez que a dispersão representa o grau de diluição da solução original 
de amostra, em relação àquele elemento de fluido da zona dispersa a partir do 
qual se regista o sinal analítico, o valor de D afecta directamente a sensibilidade. 

1.2.3.2. Sobreposição de Zonas 

A dispersão mútua sofrida pelas zonas de amostra e reagente, que 
conduzem a um maior ou menor grau de sobreposição das zonas adjacentes, 
constituem parâmetros importantes na implementação efectiva dos sistemas SIA 
[Gúbeli et ai, 1991]. A quantificação do grau de sobreposição, em analogia com 
a definição de resolução, no caso da cromatografia, surge definida como: 

{La + Lr) 

em que Ls corresponde à largura de base do pico da zona sobreposta, La e Lr 
correspondem à largura das bases dos picos da zona de amostra e reagente 

respectivamente (Fig. 1.6). 
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tempo 

Figura 1.6: Descrição da sobreposição de zonas. La: largura da base da zona de 
amostra; Ls: largura da base da zona sobreposta; Lr: largura da base da zona de 

reagente; ID: ponto de isodispersão. 

A sobreposição total (£ = 1) verifica-se quando La + Lr = 2Ls. Contudo, 

habitualmente S situa-se entre 0 e 1, e nesta situação aparece um ponto em que 

a dispersão sofrida pelas zonas de amostra e reagente, é igual, é o chamado 

ponto de isodispersão, ID. Neste elemento de fluido, a razão entre as 

concentrações de amostra e reagente, antes e depois, de serem introduzidas no 

sistema é igual. Esta razão não é afectada por alteração das variáveis físicas do 

sistema, mas sim pela reacção química usada. No caso de uma reacção completa 

e concentrações equivalentes de amostra e reagente, o pico máximo 

correspondente ao máximo de concentração de produto formado será observado 

no tempo t correspondente a este ponto. 

Em qualquer dos casos a dispersão da solução que é aspirada em primeiro 
lugar para o sistema é superior ao da segunda. O modo e o grau de sobreposição 
destas duas soluções também depende da ordem de aspiração e da relação de 
volumes, desempenhando um importante papel no perfil do sinal finalmente 
obtido [van Staden et ai, 1997b]. Volumes pequenos resultam numa 
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sobreposição quase total, e valores elevados de dispersão. O aumento de um ou 

simultaneamente dos dois volumes diminuía a sobreposição, com uma 

diminuição de D no elemento de fluido correspondente ao ID [Gúbeli et ai, 

1991]. 

A inversão do sentido do escoamento, inerente ao modo de funcionamento 
do SIA, permite obter diferentes graus de mistura entre as zonas envolvidas, sem 
aumentar o seu percurso no interior do sistema. Enquanto que a extensão deste 
percurso afecta predominantemente a dispersão, é o número de vezes em que se 
verifica a inversão de sentido que determina a maior ou menor sobreposição de 
zonas. Contudo, segundo Gúbeli et ai. [1991] a forma mais efectiva de promover 
a sobreposição de zonas será com a primeira inversão de sentido e com o seu 
comprimento, devendo a opção das inversões de sentido múltiplas ser relegada 
apenaspara os casos em que a mistura seja difícil (ex: diferentes viscosidades). 

J á no que concerne ao efeito do diâmetro dos tubos usados, geometria do 
reactor e caudais aplicados, foi verificado [Marshall e van Staden, 1992] que os 
tubos com 0,5 mm de diâmetro interno eram desfavoráveis na situação de 
aspiração de líquidos dado originarem pressões negativas, com eventual 
formação de bolhas, e consequente diminuição de reprodutibilidade. 
Relativamente aos tubos com 1,5 mm de diâmetro interno a sua utilização 
apenas é indicada para tubo de armazenamento pois, a diminuição da dispersão 
axial no seu interior conduz a uma menor sobreposição de zonas com registo de 
picos mais estreitos. J á um aumento da sobreposição é obtido quando a 
tubagem apresenta uma geometria linear pelo menos numa primeira fase de 
mistura. 

No que concerne ao caudal aplicado, não é possível manipulá-lo tendo 
apenas em conta a sobreposição de zonas. De facto, factores tão importantes 
como reprodutibilidade nos volumes aspirados e ausência de sobrepressões, 
obriga a ponderar sobre as escolhas a efectuar. 
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1.2.3.3. O valor de S1/2 

O conceito de S1/2 em associação com os parâmetros referidos 
anteriormente, constitui um guia na padronização dos sistemas SIA. Este valor 
já definido nas considerações teóricas sobre FIA, [Ruzicka e Hansen, 1988] é 
definido como o volume de solução que origina no detector um sinal analítico 
com uma intensidade de 50%, relativamente ao obtido para a mesma solução na 
ausência de qualquer diluição. Na prática [Ruzicka e Hansen, 1988; Gubeli et 
ai, 1991] este valor pode ser obtido, após aspiração de volumes crescentes de 
uma solução corada, a partir da relação linear: 

, ,„ Amax^ 0,693 Tr 
- log(l ) = Va 

Ao 2,3035,/ 
/2 

em que Ao corresponde ao valor de absorvência registado pela solução original 

na ausência de diluição, Amax representa o valor de absorvência 

correspondente ao elemento de fluido do volume intercalado, Va, que sofreu 

menor diluição. 

Baseando-se neste conceito e continuando os estudos para sistemas com 
um ou dois reagentes, com soluções coradas, Gùbeli et ai. [1991] concluíram 
que para volumes de amostra, Va, inferiores a S1/2, ou seja para D > 2 , existe 
uma proporcionalidade directa entre o volume injectado e a intensidade do sinal 
que origina. A diminuição do volume injectado permitirá alterar a sensibilidade, 
no sentido da diluição, enquanto que com o seu aumento se poderá promover a 
sensibilidade, caso exista excesso de reagente no elemento de fluido situado no 
pico máximo. Um volume duplo de reagente será adequado quando o volume de 
amostra se situe em valores iguais ou inferiores a 0,5 S1/2. Um aumento de 
sensibilidade também pode ser conseguido se um volume de amostra inferior a 
S1/2 for colocado entre duas zonas de reagente. O mesmo se aplica se as duas 
zonas de reagente corresponderem a soluções distintas, ou seja no caso de 
reacções envolvendo mais do que um reagente. 
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Estes estudos, basearam-se apenas em fenómenos de dispersão física, não 
entrando em linha de conta com a reacção química envolvida nem com a sua 
cinética. Não consideraram, igualmente, a contribuição de parâmetros físicos da 
montagem como caudais, dimensões dos tubos envolvidos, estudados 
posteriormente por Cladera et ai. [1996], que avaliaram também o seu efeito no 
perfil do sinal obtido. O aumento de S1/2 é obtido sempre que se efectue uma 
alteração (comprimento do reactor ou do tubo de armazenamento, e diâmetro do 
reactor) que origine um aumento do tempo de residência. Verifica-se, também, 
um aumento da simetria e largura do pico, excepto para o caso em que se 
incrementa o diâmetro do reactor que origina diminuição da simetria do pico. 
Provavelmente, devido a um decréscimo da fricção no interior das paredes que 
acentua o perfil parabólico da zona de amostra. 
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1.3. Ap l i cações do SIA n o Con t ro lo de P r o d u t o s A l i m e n t a r e s 

Desde 1990, ano da proposta da Análise por Injecção Sequencial como 

conceito de automatização, que o número de publicações tem vindo a aumentar 

(Fig. 1.7). 

Figura 1.7: Distribuição anual das publicações de SIA. No ano de 1999 

apenas são consideradas as publicações referidas até ao mês de Setembro [Royal 

Society of Chemistry, 1980-1999]. 

Inicialmente, as publicações privilegiavam a demonstração do desempenho 
das montagens na automatização de diferentes operações unitárias. Nos anos 
mais recentes, tem havido um marcado aumento relativamente a aplicações 
concretas, com a descrição ou desenvolvimentos de módulos analíticos ou partes 
específicas deste. Têm sido abordadas áreas bem distintas como a farmacêutica, 
industrial, bioquímica (biotecnologia), ambiental, clínica e alimentar. 

A aplicação das técnicas de fluxo à análise alimentar não tem sido alvo de 
grande atenção se a compararmos com outros campos de aplicação talvez devido 
a uma menor solicitação por parte do controle de qualidade nesta área. As 
matrizes das amostras de origem alimentar são bastante complexas, bem como 
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os procedimentos que condicionam a sua apresentação sob a forma de solução. 
Assim, não admira que as aplicações da metodologia SIA, dedicadas à análise de 
águas para consumo humano, constitua a maior parte das aplicações propostas 
no âmbito alimentar. O interesse centra-se maioritariamente sobre a análise de 
catiões metálicos e aniões inorgânicos, embora também surjam determinações 
sobre azoto amoniacal e de compostos orgânicos como pesticidas. 

O ião sobre o qual recai mais trabalhos, é o ião cálcio, que na maior parte 

dos casos é analisado conjuntamente com o ião magnésio. Predominam nesta 

avaliação os métodos espectrofotométricos. 

Foi desenvolvido um sistema para a determinação de cálcio em amostras 
de água, produtos farmacêuticos e urina através da reacção de complexação 
entre este ião e a cresolftaleína [van Staden e Taljaard, 1996b]. A elevada 
absorção de fundo que a cresolftaleína manifesta, a determinados valores de pH, 
constituiu um factor condicionante na optimização da ordem de aspiração das 
soluções para o sistema. A introdução da amostra precedida pela solução 
tampão e pelo indicador metalocrómico possibilitava uma prévia 
homogeneização destas duas soluções antes da sua mistura com a amostra. Os 
autores aproveitaram, ainda, a totalidade dos canais periféricos da válvula 
selectora implementando numa única rotação dois ciclos sucessivos, 
conseguindo um ritmo de amostragem de 43 amostras por hora. 

Noutros sistemas desenvolvidos foi aproveitado o facto dos reagentes 4-(2-
piridilazo)resorcinol (PAR) [Gómez et ai, 1995] e Arsenazo III [Ruisánchez et ai, 
1994; Rius et ai, 1995; Ruisánchez et ai., 1997] formarem complexos não só 
com o ião cálcio mas, também, com o ião magnésio. Em qualquer dos casos a 
utilização de um espectrofotómetro multicanal permitiu efectuar a monitorização 
a vários comprimentos de onda e a conjugação com um tratamento 
quimiométrico (calibração com variáveis múltiplas) dos resultados, concretizar a 
avaliação individual de cada ião. Posteriormente, sistemas com um maior grau 
de automatização foram implementados através da incorporação de programas 
baseados em inteligência artificial, desenhados para operar a diversos níveis do 
processo de medida como seja configuração, optimização, calibração [Rius et ai, 
1995] ou, ainda, com a capacidade de detectar anomalias nas respostas obtidas 
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assinalando possíveis causas e modificando o seu modo de actuar através de um 
mecanismo de "feed-back" [Ruisánchez et aí, 1997]. Qualquer um destes 
sistemas permite ritmos de amostragem entre 20 e 60 amostras por hora. 

Outro dos trabalhos presentes na literatura, para a determinação de cálcio 
e magnésio, [Araújo et ai, 1998] pode surgir como alternativa quando o grau de 
automatização exigido não for tão elevado, mas por outro lado, se pretender 
ritmos de amostragem superiores. Utiliza a espectrofotometria de absorção 
atómica, técnica muitas vezes usada nas metodologias convencionais. A 
versatilidade deste sistema advém do facto de possibilitar a determinação destes 
iões a um ritmo de 110 amostras por hora, com gasto reduzido de agente 
libertador, com ou sem diluição das amostras em dois intervalos de 
concentração perfeitamente distintos, e sem reconfiguração física do sistema. 

O ferro é outro dos catiões sobre o qual surgem vários trabalhos. A sua 
determinação foi implementada empregando a o-fenantrolina em tampão 
acetato, e as amostras de água diluídas externamente com solução de 
hidroxilamina. Esta aplicação permitiu demostrar a viabilidade de um sistema 
SIA em que a amostra é utilizada como solução de transporte [Mas et aí, 1998]. 
O processo de calibração recorre ao método das adições padrão. A inserção de 
um pequeno volume de solução padrão, entre a amostra e a solução reagente, 
permite modificar a concentração de ferro na zona de reacção sem contudo 
substituir totalmente a matriz da amostra. Este tipo de metodologia é adequado 
para casos de monitorização contínua em que não se verificam limitações no 
volume de amostra disponível, e o ritmo de amostragem não é importante. 

Foram também usados os mesmos reagentes, mas em soluções separadas, 
com o intuito de avaliar, numa montagem SIA, diferentes técnicas de 
amostragem [Vieira et ai, 1998]. A associação do escoamento monosegmentado 
juntamente com a técnica de sanduíche, ou de amostragem binária, ou mesmo 
com a aspiração sequencial de amostra e reagentes, conduziu a um incremento 
de sensibilidade ao delimitar a dispersão sofrida pela amostra. 

A determinação de ferro (III) mas com o reagente "Tiron" [McCormack e van 
Staden, 1998], foi escolhida para avaliar de que forma era afectado o grau de 
sobreposição, das zonas de amostra e reagente, com o recurso a câmaras de 
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mistura de volumes diferentes e posicionadas, ou no tubo de armazenamento ou 
no tubo de reacção. Os autores adoptaram no sistema final para a determinação 
de ferro nas amostras a câmara de menor volume, posicionada antes do 
detector, pois concluíram ser esta a opção que permitia um maior grau de 
sobreposição e proporcionava a maior sensibilidade. Volumes superiores, ou o 
posicionamento antes da válvula, originava uma dispersão elevada com perda de 
sensibilidade devendo qualquer uma destas situações ser relegada para quando 
fosse necessário aumentar o intervalo de concentrações a analisar. 

Rubi et ai. apresentaram dois trabalhos para a determinação de ferro (III), 
em níveis de concentração bastante baixos, entre 0,02-0,6 ou 0,05-1,2 mg Lr1, 
conseguidos através da pré-concentração deste elemento numa coluna de 
Chelex 100 colocada entre a válvula e o detector. Os autores apresentam dois 
sistemas de configuração muito similar que divergem, fundamentalmente, na 
solução que é adicionada numa confluência situada entre a coluna e o sistema 
detector. Quando este é um espectrofotómetro multicanal o reagente adicionado 
é o tiocianato de potássio para a determinação colorimétrica do ferro [Rubi et ai., 
1996]. No caso do detector ser um espectrofotómetro de absorção atómica [Rubi 
et ai, 1997] esse líquido é substituído por água que é fornecida em contínuo ao 
nebulizador, como é exigido pelo funcionamento deste tipo de detectores. 

A especiação do catião crómio com a 1,5-difenilcarbazida [Luo et ai, 1997] 
foi utilizada para demonstrar o incremento de sensibilidade e selectividade 
conseguido com um novo processo de extracção. O complexo formado, após 
emparelhamento com perclorato, era extraído por um filme orgânico 
previamente formado nas paredes do tubo de reacção. Posteriormente, 
verificava-se a sua eluição e detecção colorimétrica. Este método, apesar de 
exigir uma montagem complexa, possibilitava uma diminuição drástica do 
consumo de reagente e enaltecia a sensibilidade e selectividade do procedimento 
extractivo. 

Um aumento de sensibilidade foi, também, o objectivo na determinação do 
catião chumbo por espectrofotometria de absorção atómica, dado os baixos 
teores que as amostras apresentavam no elemento a dosear. Para isso os 
autores incorporaram um procedimento de pré-concentração, e testaram um 
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polímero de custo reduzido. A sua colocação entre a válvula selectora e o 
detector, apoiada em duas válvulas solenóides de três vias e outra bomba 
peristáltica, permitiu que as soluções fossem propulsionadas, ao passarem na 
coluna, nos passos de pré-concentração e eluição [Araújo et ai, 1999]. 

O desempenho de sistemas SIA na análise quantitativa de aniões 
fundamentou-se, inicialmente, na determinação simultânea de cloretos e 
fluoretos por potenciometria e através de um sistema de configuração muito 
simples [Alpizar et ai, 1996]. O ajuste de força iónica da amostra era efectuado 
por mistura desta com a solução de transporte no percurso que decorria até os 
eléctrodos selectivos a cada um dos aniões, colocados sequencialmente em fim 
de linha. 

Outro dos aniões avaliado em águas de consumo é o sulfato. Van Staden e 
Taljaard [1996a], efectuaram-no baseando-se na clássica determinação 
turbidimétrica com cloreto de bário. Um dos problemas associado a este método 
é a acumulação de precipitado de sulfato de bário nas paredes dos tubos e na 
célula de fluxo. A redissolução do precipitado foi resolvida através da aspiração 
de uma mistura de solução tampão e solução de EDTA entre cada ciclo analítico. 
O ião cálcio, em concentração elevada, constituía a principal interferência do 
método tendo sido proposto nesta situação a passagem prévia das amostras por 
uma resina catiónica. 

Noutra metodologia proposta por Rius et ai. [1997], o sulfato era 
complexado com ferro (III). O efeito da presença de interferentes era minimizado 
pelo uso de um modelo de calibração envolvendo múltiplas variáveis. A garantia 
da qualidade dos resultados fornecidos, após o processo de modelização, foi 
provada pela avaliação dos resultados obtidos na análise de uma amostra de 
referência. 

A extensão do conceito SIA à análise de fosfatos foi efectuada quer por 
amperometria [Crespí et aí, 1996], quer por espectrofotometria [Munoz et ai, 
1997; van Staden e Taljaard, 1998]. No primeiro trabalho permitiu avaliar a 
possibilidade de incorporação de um detector electroquímico num sistema SIA, 
para a detecção do fosfomolibdato. A montagem finalmente adoptada incluía 
uma câmara de mistura, processo mais uma vez adoptado para efectuar a 
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mistura do reagente com a amostra e, conseguir assim um aumento de 
sensibilidade. No segundo trabalho foi comparado o desempenho de três 
métodos colorimétricos já automatizados por FIA, respectivamente baseados no 
azul de molibdénio, no amarelo de vanadomolibdato e no verde de malaquite. O 
sistema desenvolvido além de permitir uma completa automatização dos 
procedimentos, pode ainda ser aplicado a qualquer um dos métodos, com um 
menor consumo de reagentes. Contudo, a sua aplicação a águas de bebida é 
condicionada pela incorporação de uma etapa prévia de pré-concentração. O 
mesmo poderá ser referido relativamente à automatização do método do azul de 
molibdénio por van Staden e Taljaard que, apesar de terem recorrido a um 
período de paragem de escoamento para incrementar a sensibilidade da 
determinação, não conseguiram atingir os níveis de detecção requeridos para 
este tipo de amostra. 

Foi, também, objecto de automatização a determinação do teor em amónia, 
bem como do azoto oxidável (nitrito e nitrato), parâmetros igualmente 
importantes na avaliação das águas de consumo. No primeiro caso [van Staden e 
Taljaard, 1997] foi usada a reacção de Berthelot em que monocloraminas, 
resultantes da reacção da amónia com os iões hipoclorito, reagem com o fenol 
dando origem à formação de um composto derivado do azul de indofenol. Para 
aumentar a velocidade da reacção os autores usaram como catalisador o 
tetraborato de sódio meramente adicionado à solução de hipoclorito. O recurso à 
inversão do sentido e à paragem do escoamento, permitiram aumentar o tempo 
de reacção e favorecer a mistura entre as diferentes soluções. No segundo caso o 
sistema desenvolvido [Cerda et ai, 1998] permite a determinação simultânea de 
nitrato e nitrito com a aspiração de uma única toma de amostra. Foi adoptado 
um arranjo tipo sanduíche situando-se a amostra entre duas zonas de reagente 
de Griess. A primeira porção de reagente era aprisionado no tubo de reacção que 
ligava a válvula ao detector, antes da aspiração do segmento de amostra. A 
segunda era aspirada para o sistema após a redução do nitrato numa coluna de 
cádmio cuperizado situada no tubo de armazenamento. Desta forma era 
viabilizada a determinação do nitrato na porção posterior da amostra e do nitrito 
na porção anterior com formação do corante azóico. 
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Ainda em amostras de água potável foi demonstrada a viabilidade da 
determinação indirecta de um herbicida com detecção amperométrica [Wilmer et 
ai, 1997]. Os autores adoptaram um procedimento imunoenzimático 
competitivo. O sistema incluía um imunoreactor que necessitava de ser 
substituído ao fim de 20 ciclos de medida. A elevada sensibilidade que 
proporcionava, permitia avaliar o composto dentro do intervalo de concentrações 
permitido na legislação da União Europeia. 

Relativamente à extensão da técnica SIA à automatização de determinações 
em outros tipos de matrizes alimentares, o número de referências é bastante 
mais reduzido. Como amostras são privilegiadas bebidas (alcoólicas e não 
alcoólicas), vegetais, vísceras de peixe e carne. Nestes casos o tratamento prévio, 
frequentemente não automatizado, é complexo e demorado, pois visa adequar a 
matriz da amostra ao tipo de ensaio a que esta vai ser sujeita. 

A título de exemplo, para a determinação de ácido D-láctico em carne de 
porco [Shu et ai, 1993] a amostra é submetida a um processo extractivo. Para a 
determinação de mercúrio (análise elementar) [Mirabó et ai, 1997], o tratamento 
prévio é mais drástico sendo a amostra submetida a mineralização em forno de 
microondas. Em qualquer um dos casos só posteriormente as amostras são 
admitidas no sistema SIA e analisadas. A determinação do ácido D-láctico 
baseia-se na reacção enzimática clássica de monitorização do NADH, 
constituindo esta determinação a primeira referência ao uso de colunas com 
enzimas imobilizadas. A determinação de Hg fundamenta-se no uso de 
espectroscopia de absorção atómica associada a técnica de vapor frio. Os 
autores recorreram a uma célula de separação gás-liquido de metacrilato onde 
se verificava a redução do mercúrio e seu posterior arrastamento com azoto para 
o detector. Em qualquer uma destas determinações foram enaltecidas as 
características de simplicidade mecânica dos sistemas SIA sobressaindo a 
flexibilidade das operações de paragem do escoamento na determinação 
enzimática, e o baixo consumo de reagentes na determinação de mercúrio. 

Mais recentemente, na tentativa de automatizar o processo de 
mineralização de suspensões, foi proposta uma metodologia SIA [Oliveira et ai, 
1998] com uma unidade de digestão incorporada. Neste caso, foi reduzida a 
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intervenção do operador. As operações exteriores ao sistema foram limitadas à 
conversão das amostras em misturas líquidas, adequadas ao baixo calibre dos 
tubos de aspiração, ou apenas a mera diluição. As soluções resultantes eram 
encaminhadas para uma câmara e sujeitas às microondas durante algum 
tempo. Posteriormente, a solução resultante era misturada com a solução 
reagente e enviada para o detector. A viabilidade deste procedimento foi 
demonstrada com a determinação espectrofotométrica de fósforo total em vinho, 
sumo, leite, e vegetais, através da formação do azul de molibdénio. 

Foram, também, evidenciadas as potencialidades da [Schindler et ai, 
1998a] preparação automática de soluções de calibração compostas a partir das 
soluções individuais de cada componente. A possibilidade de gerar sequências 
de aspiração altamente reprodutíveis e de manipular a sobreposição de zonas, 
permitiu obter misturas com diferentes concentrações, resultantes de diversas 
combinações entre os padrões ou mesmo com água. A associação da 
espectroscopia infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e uma análise 
multivariada, baseada na regressão parcial pelo método dos mínimos 
quadrados, permitia tratar a informação constante nos espectros, obtidos em 
função do tempo, e avaliar o teor de cada componente nas amostras analisadas. 
Esta mesma abordagem tornou também exequível a determinação de açúcares, 
álcoois e ácidos orgânicos, perfazendo um total de nove componentes, em vinhos 
[Schindler et ai, 1998b]. Neste caso, contudo, e dado o elevado número de 
compostos envolvidos, o gradiente de concentrações era conseguido com a 
introdução de uma câmara de mistura apoiada num dos canais da válvula. 

Foi implementada, também, utilizando o vinho como matriz, a 
determinação de glicerol e 2,3-butanodiol por potenciometria [Luca et ai, 1998]. 
O detector escolhido, juntamente com a incorporação de uma resina de troca-
iónica ligada à válvula para eliminar os interferentes, viabilizava a aspiração das 
amostras sem qualquer tratamento prévio. 

Surgiu ainda outro trabalho, como consequência da necessidade de 
implementar industrialmente um módulo analítico, que possibilitasse [van 
Staden e McCormack, 1998] a determinação da concentração total de 
aminoácidos disponíveis nutricionalmente em material de soja liquefeito. 
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Baseava-se na reacção entre o grupo e do aminoácido livre e o ácido 2,4,6-

trinitrobenzenosulfónico. A metodologia proposta, totalmente controlada por 

computador, permitiu uma redução dos volumes gastos de reagente e amostra. 

Os trabalhos referidos, posicionam-se na sua maioria neste último triénio, 
após um período de desenvolvimento da técnica SIA do ponto de vista 
conceptual e tecnológico, deixando transparecer um caminho que tem sido 
realizado no sentido da exploração de novos meios de implementação de 
sistemas SIA. 
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2. Aspectos Gerais da Parte Experimental 

2 . 1 . I n t r o d u ç ã o 

Este capítulo tem como objectivo abordar todos os aspectos relacionados 
com a preparação de soluções, bem como os equipamentos e material utilizados 
no decurso dos trabalhos, evitando assim que se venham a verificar repetições 
desnecessárias nos capítulos subsequentes. 

Apresentam-se também o diagrama de fluxo e o programa desenvolvido em 

QuickBasic para o controlo por microcomputador dos sistemas analíticos 

desenvolvidos. 

Referem-se as linhas gerais de orientação seguidas na optimização dos 
diferentes sistemas, bem como os estudos conducentes à avaliação do 
desempenho das metodologias propostas. 

2 .2 . R e a g e n t e s e S o l u ç õ e s 

Os reagentes usados na preparação de soluções eram de qualidade 
analítica ou equivalente, não se tendo realizado qualquer tratamento de 
purificação adicional. 

A água desionizada, utilizada, era obtida a partir de água de consumo por 
passagem em resinas de troca iónica de leitos separados e seguidamente de leito 
misto. Possuía uma conductividade específica inferior a 0,1 (o.S cm 1 . 

Todo o material de vidro envolvido na obtenção de soluções de 
concentração rigorosa era de classe A ou semelhante, convenientemente lavado. 
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Na medição de volumes rigorosos até um máximo de 5 mL, foram usadas 
pipetas automáticas da marca Gilson, modelos P20, P100, P200, P1000, P5000, 
com capacidades máximas de 20, 100, 200, 1000, 5000 p.L, respectivamente. 

2 . 3 . I n s t r u m e n t a ç ã o 

Todas as medidas espectrofotométricas preconizadas pelos procedimentos 
de comparação para os parâmetros estudados foram efectuadas num 
espectrofotómetro de UV/VIS, de feixe duplo, da marca Hitachi, modelo U2000. 
Excepção para o caso do ferro (Cap. 3), em que se recorreu a dois 
espectrofotómetros de absorção atómica, um da marca Pye Unicam SP9 e outro 
da marca Perkin Elmer, modelo 5000 para a determinação em águas e em 
fórmulas de alimentação infantil, respectivamente. 

Todas as montagens SIA desenvolvidas incorporaram como sistema de 
detecção um espectrofotómetro de UV/VIS ou simplesmente de visível, de feixe 
simples, da marca Pye Unicam, modelo SP6-350 na determinação do ferro (Cap. 
3) e do iodeto (Cap. 4), modelo 8625 na determinação de L(+)-lactato (Cap. 5), e 
ainda da marca Jenway, modelo 6300 na determinação da glicose (Cap. 6). Para 
possibilitar o seu uso na monitorização da absorvência foram equipados com 
uma célula de fluxo da marca Hellma, com a ref. 178.713-QS (volume óptico 8 
|j.L) na montagem do lactato (Cap. 5), e uma célula da mesma marca, 
ref. 178.712-QS (volume óptico de 18 )iL) em todas as outras montagens. Em 
qualquer dos casos o percurso óptico era de 1 cm. 

O registo dos sinais analíticos foi sempre efectuado num registador Kipp & 

Zonen BD 111 acoplado às unidades detectoras anteriormente referidas. 

As medidas de pH, efectuadas em diferentes soluções ao longo dos 
trabalhos foram realizadas num potenciómetro da marca Metrohm Herisau, 
modelo pH-Meter E520, equipado com um eléctrodo de vidro combinado da 
mesma marca, modelo 6.0202.000. 
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Para o estabelecimento e manutenção da temperatura de reacção na 
determinação de glicose (Cap. 6) foi utilizado um banho termostatizado 
Variomag, modelo E. 

Nas diferentes montagens, usou-se como unidade de controlo e aquisição 

de dados um micro-computador do tipo PC compatível. 

A interligação entre as válvulas solenóides, válvulas selectoras de fluidos e 

dispositivo de propulsão foi estabelecida através de uma interface activa 

Advantech, (PCL 812 PG ou PCL 718 ou PCL 711B) que adicionalmente 

disponibilizava a comunicação bidireccional de sinais TTL (transistor/ transistor 

logic). 

Entre cada válvula solenóide e a placa de controlo foi colocado um 
interruptor electrónico de alimentação dos solenóides actuado a partir dos sinais 
TTL disponíveis nas saídas digitais da interface utilizada. Usou-se uma fonte de 
12 V contínua, disponível na mesma interface, para alimentar cada solenóide. 
[Reis et ai, 1994]. O controlo das bombas, no que se refere à colocação em 
funcionamento e ao sentido de rotação foi efectuado de modo similar à actuação 
das válvulas solenóides. A velocidade era determinada pelo potencial aplicado na 
activação da bomba tendo-se para o efeito recorrido ao conversor 
digital/analógico da interface. 
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2 .4 . M o n t a g e n s SI A 

2 .4 .1 . Dispositivos de aspiração/propulsão 

A propulsão e aspiração das diferentes soluções, em todas as montagens 
desenvolvidas, foi assegurada por uma bomba peristáltica de baixa pressão da 
marca Gilson, modelo Minipuls 3, sobre a qual eram montados tubos de 
impulsão de PVC da mesma marca. A selecção do diâmetro interno dos tubos 
era efectuada em função do caudal de propulsão pretendido, e dos volumes de 
solução a aspirar. A substituição destes tubos era efectuada sempre que se 
detectavam sinais de mau funcionamento tais como alteração do caudal, perda 
de elasticidade ou aumento do número de pulsos. 

Como já se referiu anteriormente, o controlo da bomba era efectuado de 
forma remota, directamente pelo micro-computador, em termos de 
ligar/desligar, sentido de rotação, velocidade de rotação e posição de paragem da 
cabeça rotativa. De modo a garantir em cada etapa de actuação da bomba a 
reprodutibilidade do movimento peristáltico responsável pelo deslocamento dos 
líquidos, introduziu-se um circuito de paragem da bomba numa posição pré-
definida. Foi fixado um fio de cobre com 3 mm diâmetro, e 10 cm de 
comprimento na posição horizontal centrado na cabeça rotativa da bomba [Fig. 
2.1). Este fio permitia estabelecer, durante a rotação, um breve contacto 
eléctrico entre dois pontos diametricalmente opostos, correspondendo um a uma 
entrada digital da interface e o outro a uma ligação à terra. No final de cada 
etapa decorria um período de tempo em que a cabeça da bomba restabelecia 
esta posição, fluindo a solução de transporte em circuito fechado, por 
desactivação de uma válvula solenóide de três vias colocada entre a bomba e o 
tubo de armazenamento. A activação desta válvula solenóide era restabelecida 
no início de cada nova etapa do ciclo analítico. 
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Figura 2 . 1 : Representação esquemática do circuito de sincronização dos 
movimentos peristálticos entre etapas analíticas. 

2.4.2. Dispositivos de selecção de fluidos 

Em todos as montagens foi usada uma válvula solenóide, de 3 vias, da 

marca NResearch, modelo 161T031 (Stow, MA), como interruptor do escoamento 

entre a bomba e o tubo de armazenamento, conforme foi já mencionado no 

ponto 2.4.1 deste capítulo. 

Como dispositivos de selecção de fluidos foram empregues dois tipos de 
válvulas que apresentavam um modo de funcionamento distinto. 

A válvula utilizada nos módulos analíticos que visavam a determinação do 
ferro (Cap. 3 ) era da marca Cole Parmer®, modelo E- 01367-83 (Fig.2.2). 
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Entradas da 

I I Orifícios de 
montagem 

Figura 2.2: Aspecto exterior da válvula solenóide, e representação esquemática 

do seu interior. 

Esta válvula era composta por um conjunto de seis entradas laterais que 
confluíam numa única saída situada no centro. A comunicação entre cada um 
dos orifícios laterais e o central era efectuada por deslocamento de uma 
membrana, por acção de um solenóide, após instrução do programa de comando 
através do circuito de potência. Este dispositivo permitia o acesso aleatório 
imediato a uma ou simultaneamente a mais entradas. 

Nas restantes montagens utilizaram-se válvulas selectoras de fluidos de 
movimento rotatório, no sentido directo. Esta característica de funcionamento 
condicionava a colocação das soluções ou dispositivos a ela ligados, por forma a 
que, de acordo com o ciclo analítico, fosse minimizado o movimento de rotação 
entre cada etapa. 

Na determinação do L(+)-lactato (Cap. 5) foi empregue uma válvula da 
marca Rheodyne 5011 acoplada a um actuador eléctrico da mesma marca, 
modelo Universal. Esta válvula apresentava seis orifícios laterais e um central. 
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A válvula que integrou as montagens restantes era da marca Vici (Valco 

Instruments, Houston TX) modelo C15-3118 E. 

Esta válvula (Fig.2.3) apresentava oito orifícios laterais, o que possibilitava 
o acoplar em torno da válvula um maior número de dispositivos ou soluções. 

Figura 2 .3 : Esquema simplificado da montagem da válvula selectora de fluidos 
rotatória. PM - placa de metal onde são fixados os tubos de teflon; PT - placa de 
teflon; A - argola; RT - rotor de teflon; TT - tubos de teflon. 

2 .4 .3 . Tubagem, ligadores e outros dispositivos 

Na ligação entre os diferentes dispositivos das montagens utilizou-se tubo 
de PTFE, da marca Omnifit, com um diâmetro interno de 0,8 mm. Quando não 
eram utilizados numa configuração linear, apresentavam uma configuração em 
figuras de oito. Esta era obtida, por entrelaçamento do tubo em forma de 
sucessivos oitos ao longo de uma malha de plástico com 2 cm de lado. Nestes 
casos, pretendia-se intensificar o transporte radial e limitar o transporte ao 
longo do eixo do escoamento. 
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Foram ainda construídos diferentes dispositivos cujas potencialidades são 

avaliadas em cada determinação. 

Na determinação de L(+)-lactato (Cap. 5), incorporou-se na montagem uma 
unidade de diálise [Valcarcel e Luque de Castro, 1988]. Esta (Fig. 2.4) era 
constituída por dois paralelepípedos de perspex, que apresentavam uma 
cavidade semitubular com 10,5 cm de comprimento, 2,0 mm de largura, e 0,5 
mm de profundidade. A membrana era colocada entre as duas cavidades 
colocadas face a face e o seu aperto era conseguido por intermédio de seis 
parafusos. A ligação das cavidades com o exterior fazia-se por canais com 0,8 
mm de diâmetro interno. 

P P P 

M 

Figura 2.4. Representação esquemática do corte da unidade de diálise. M: 

membrana; C: câmara de diálise; P: parafusos. 

Para a determinação do iodeto (Cap. 4) foi construída uma câmara de 
mistura (Fig 2.5), também de perspex, com agitação mecânica, de volume 
interno regulável. Era constituída por uma cavidade cilíndrica, perfurada na 
base em dois pontos diametralmente opostos. O topo da câmara apresentava 
uma peça móvel de teflon, com rosca, cuja posição permitia regular o volume 
interno da mesma. A base côncava desta peça, era perfurada no centro 
formando um canal para o exterior da câmara. A câmara era colocada em cima 
de um agitador magnético que promovia a rotação de uma barra magnética 
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colocada no seu interior. Na montagem em que foi inserida apenas dois dos 

canais foram utilizados tendo-se obstruído o terceiro com um círculo de 

borracha. O líquido entrava apenas por um dos canais laterais emergindo pelo 

canal situado no topo desta. 

n ji 

Figura 2.5: Esquema da câmara de mistura com agitação magnética e volume 
interno variável. A: peça móvel em perspex; B: bloco de perspex. 

Construiu-se, ainda, outra peça (Fig. 2.6) para funcionar como reactor 
enzimático num módulo analítico para a glicose. Consistia num dispositivo 
cilíndrico de perspex, com roscas nos topos, que apresentava uma cavidade 
tubular com 20 mm de comprimento e 3 mm de diâmetro interno. 

7\ 

EL 

-20 mm 

3 mm 

Figura 2.6: Esquema do reactor enzimático, com ligadores. 
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O seu enchimento era conseguido com auxílio de uma seringa que 
continha as enzimas imobilizadas em pequenas esferas de vidro dispersas no 
líquido de condicionamento. Para garantir uniformidade do empacotamento, na 
cavidade tubular, esta operação era efectuada de uma forma lenta e contínua. 
Previamente ao enchimento era colocada uma pequena quantidade de lã de 
vidro na extremidade do cilindro por onde emergiam os líquidos que o 
atravessavam, e que garantia o aprisionamento das esferas no seu interior. 

2.4.4. Controlo dos s is temas SIA 

O conceito de análise por injecção sequencial pressupõe como premissa o 
funcionamento automático, e em sincronia, do sistema de aspiração/propulsão 
e do dispositivo selector de fluidos. Assim, a implementação de qualquer 
procedimento analítico descrito ao longo deste trabalho, passava pela utilização 
de um programa de controlo dos dois dispositivos, o que foi feito em QuickBasic 
4.5. 

Este programa (Fig. 2.7) contemplava igualmente a sequência de etapas de 
funcionamento do sistema para uma dada determinação, e a sua repetição de 
modo pré-programado. 
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Input n linhas de 
dados, p,t,c,s 

Input número de 
repetições, NR 

Repetição = 1 

— Repetição seguinte < 

Lê dados linha 

Válvula solenóide 
desvio posição 

Executa p,t,c,s 

Válvula solenóide 
desvio posição 

Coloca bomba 
na posição 
referência 

Linha seguinte 

Figura 2.7: Diagrama de fluxo do programa de controlo usado nos sistemas SIA. 
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Para possibilitar a execução de um procedimento, digitava-se em cada 
etapa a porta lateral a aceder, o tempo que o rotor da válvula permanecia nessa 
posição, a velocidade e sentido de rotação imposta à cabeça da bomba 
peristáltica. Finalmente, era indicado o número de repetições desejadas para a 
sequência de etapas. 

O acompanhamento da progressão de cada ciclo analítico era 

posteriormente visualizada no ecrã (Fig. 2.8). 

PROGRAMA DE CONTROLO DO SISTEMA SIA 

Posição Tempo Caudal Sentido 

( l a 8) (s) ( 0 a 4 7 ) (a/b) 

Alterar dados (s /n)? 

Número de repetições do ciclo 

Alterar quadro ou fazer u m novo (a/n)? 

Tempo Posição 

Ciclo 

Velocidade Sentido 

Para in terromper p r ima P 

Figura 2 .8: Visualização do ecrã 

A título exemplificativo é fornecido em anexo o programa utilizado no 
controlo dos sistemas SIA em que constava uma bomba peristáltica, uma 
válvula solenóide e como selector de fluidos a válvula da marca Valco. 
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2 . 5 . D e s e n v o l v i m e n t o e O p t i m i z a ç ã o dos S i s t e m a s SIA 

2 .5 .1 . Estudos prévios 

Na concepção de cada sistema SIA, após estabelecimento da configuração 

inicial da montagem, era necessário seleccionar tempos e caudais de 

aspiração/propulsão, em função dos volumes pretendidos ou do sinal que se 

desejava obter no detector. 

A escolha dos valores para o binómio tempo/caudal era efectuada após 
avaliação da precisão obtida, quer nos volumes debitados quer nos registos 
obtidos, para cada tubo de PVC escolhido. Eram testados factores como tempo 
de funcionamento, velocidade de rotação, ângulo de rotação realizado, ou 
sentido de rotação imprimido na bomba peristáltica. 

O volume de líquido que era aspirado ou impulsionado em cada posição era 
calculado por pesagem. Para isso, repetia-se várias vezes o movimento de 
aspiração ou propulsão do líquido adstrito a cada orifício, de acordo com o ciclo 
analítico vigente para a determinação. A diferença obtida após pesagem de um 
goblé previamente tarado permitia, considerando não existirem flutuações 
significativas de temperatura, obter o valor médio unitário. 

A precisão era avaliada através dos registos obtidos por passagem no 
detector de uma alíquota de corante comercial (processamento repetido 10 
vezes). 

Em face destes resultados, e estabelecendo um compromisso entre o ritmo 

de amostragem e a precisão obtida, eram atribuídos na optimização valores às 

variáveis. 
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2.5.2. Optimização 

Na optimização propriamente dita a selecção dos valores mais adequados 
para as diferentes variáveis das montagens era efectuada pelo método 
univariante, que consistia em variar, num dado intervalo, cada parâmetro a 
optimizar, mantendo todos os outros fixos. 

Neste processo características como sensibilidade, limite superior de 

resposta linear, limite de detecção, ritmo de amostragem, precisão e exactidão 

condicionavam as escolhas efectuadas. 

O traçado das curvas de calibração obtidas a partir do valor máximo de 
absorvência registado, com soluções de concentração crescente, permitia obter 
uma relação de y em x e, estabelecer o valor máximo de concentração a partir do 
qual se verificava perda de linearidade. 

O limite de detecção, considerado como o valor do limite mínimo de 
concentração que pode ser avaliado pela metodologia desenvolvida, foi calculado 
de acordo com as recomendações da IUPAC [1976] a partir dos sinais obtidos 
para 10 aspirações consecutivas de brancos realizados após uma calibração. 

O ritmo de amostragem era determinado, pelo período de tempo 
determinado por cada sequência de operações. Nos sistemas SIA este período 
engloba, não só, o tempo percorrido pelas diferentes soluções no seu eventual 
processamento dentro do sistema e/ou percurso decorrido até ao detector, mas, 
também os respectivos tempos de amostragem. 
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2 . 6 . Aval iação da P rec i são e E x a c t i d ã o d a s Metodo log ias 

D e s e n v o l v i d a s 

As concentrações das amostras eram obtidas por interpolação nas curvas 

de calibração, previamente estabelecidas, dos valores médios de absorvência 

obtidos após o processamento de três alíquotas da mesma amostra. 

A precisão das metodologias desenvolvidas era avaliada determinando o 
desvio padrão relativo (RSD), expresso em percentagem, do conjunto de 
resultados obtidos pelo processamento sucessivo (10 vezes) de uma mesma 
amostra [IUPAC, 1976]. Este procedimento era efectuado, sobre amostras com 
diferentes níveis de concentração. 

A validação de cada metodologia, em termos de exactidão era efectuada por 
análise comparativa dos resultados obtidos pelo sistema SIA desenvolvido e pelo 
método de referência vigente ou outro convencional bem estabelecido. 

Para cada determinação eram calculados os desvios relativos, expressos em 
percentagem, para cada par de resultados obtidos. 

Paralelamente era também aplicado um teste t de Student emparelhado 
(paired í-test), aos valores obtidos. O valor calculado kaic, comparado com o 
valor tabelado (ítab para um teste bilateral - two tailed) para o nível de 
significância pretendido de 95 % permitia aceitar que as diferenças registadas 
entre as médias eram atribuídas ao acaso. 

Para complementar a informação que era possível extrair deste teste, os 

dois conjuntos de valores obtidos pela metodologia SIA, Cs, e pela metodologia 

convencional, Ce, foram também comparados através de uma regressão linear 

do tipo Cs - Co(iCo)+S(iSY?c. A eventual concordância entre os dois métodos 

era avaliada a partir do valor do coeficiente de correlação, r, e dos intervalos de 

confiança (para um nível de significância de 95%) para a ordenada na origem 

(iCo)e para o declive (iS). Desejavelmente o valor de r situava-se próximo de 1, 

e os valores de (iCo) e (iS) incluíam o zero e a unidade, respectivamente [Miller, 

1991]. 
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No sistema que visava a determinação do iodeto em sais de mesa (Cap. 4), 
foi testado outro critério para a avaliação dos resultados. As amostras 
analisadas foram submetidas a ensaios de recuperação. O procedimento 
adoptado, consistia na adição de pequenas quantidades de uma solução padrão 
concentrada do elemento a dosear às amostras em dois níveis de concentração 
distintos. Posteriormente avaliava-se, em paralelo, os sinais obtidos para as 
amostras simples e para as que tinham sido adicionadas de padrão. O índice de 

(Ca + p)-Ca recuperação obtido era calculado segundo Cp. xlOO, em que Ca 

corresponde à concentração encontrada para a amostra, Ca + p à concentração 

obtida para a amostra adicionada de padrão, e Cp ao teor do elemento na 

solução resultante da adição de padrão concentrado. 

Valores encontrados entre 95 e 105% permitia-nos concluir pela ausência 
de efeitos de matriz do procedimento proposto. 
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3. Modelização e Optimização de Configurações 
Básicas 

Determinação de Ferro em Águas e Fórmulas de 
Alimentação Infantil 

3 . 1 . I n t r o d u ç ã o 

O desenvolvimento de um módulo analítico, visando uma determinação 
analítica concreta é um processo que decorre da articulação entre diversos 
factores e variáveis. Envolve numa primeira fase o estabelecimento dos 
objectivos a atingir com o sistema a desenvolver, nomeadamente o tipo de 
amostras sobre que incidem as análises, o intervalo de concentrações em que se 
pretende a sua aplicação, e a periodicidade de funcionamento do sistema. No 
conhecimento destes dados avaliam-se então as vantagens e desvantagens de 
cada opção e delineia-se o plano de estudos que devem ser realizados com vista 
a atingir o fim desejado. 

Após agrupamento e articulação dos diferentes componentes físicos que 
compreendem a montagem, os estudos seguintes visam a optimização do 
sistema ou seja a procura do conjunto de condições necessárias para encontrar 
o melhor resultado para a situação em causa [Deming e Morgan, 1973]. Se cada 
variável não interage com as outras a sua optimização pode ser executada 
independentemente. Contudo geralmente isto não se verifica. Existe uma 
interdependência entre os seus efeitos que muitas vezes só são previsíveis em 
parte [Ruzicka e Hansen, 1988; Vanderslice et ai, 1981]. Refira-se, a título de 
exemplo, que quer o aumento do caudal da solução de transporte quer a 
diminuição do comprimento do reactor promovem o aumento do ritmo analítico. 
O processo de optimização que se segue é normalmente efectuado 
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experimentalmente e requer um número de ensaios proporcional ao número de 
variáveis a optimizar. As estratégias empregues baseiam-se na experiência ou 
conhecimentos do utilizador, sendo o mais simples e usado, o método 
univariante. Este fundamenta-se na variação de cada parâmetro do sistema, 
enquanto todos os outros se mantêm constantes. Este procedimento pode 
colocar problemas de convergência para um óptimo, em algumas situações, e 
envolver um elevado número de experiências. A obtenção de uma configuração 
satisfatória, com um reduzido número de experiências, num intervalo curto de 
tempo, que envolva a interacção dos diferentes parâmetros, pressupõe a 
utilização de procedimentos de modelização e optimização. 

Na optimização são utilizados diferentes procedimentos, sendo os mais 
vulgares, os de optimização numérica do tipo simplex, e de avaliação factorial 
[Janse et ai, 1983; Berridge, 1987; Giné et ai, 1992]. Neste caso o trabalho 
experimental embora mais reduzido pode ainda assim considerar-se fastidioso 
por exemplo, se considerarmos que a optimização da concentração de um 
reagente obriga à preparação de um mínimo de soluções dependente da 
evolução da função de resposta. O conhecimento prévio do comportamento do 
sistema pode simplificar o processo de optimização, quer por redução do 
número de variáveis a optimizar, quer por previsão da resposta do sistema face 
a um conjunto de condições a testar no decurso da optimização. Esta previsão 
será bastante correcta se for viável o recurso a um modelo de comportamento do 
sistema. 

Vários foram os modelos teóricos que tentaram descrever os sistemas de 
fluxo de configuração simples e a influência que os diferentes parâmetros físicos 
exerciam no sinal obtido [Reijn e van der Linden, 1980; Tijssen, 1980; Reijn et 
ai, 1983; Leclerc et ai, 1986; Kolev e Pungor, 1986; Kolev e Pungor, 1987; Kolev 
e Pungor, 1988]. Outros trabalhos contribuíram para o conhecimento do efeito 
dos fenómenos cinéticos, sobre a dispersão e o perfil do sinal [Painton e Motola, 
1981; Painton e Motola, 1984; Wada et ai, 1986; Hungerford e Christian, 1987; 
Montesinos et ai, 1990]. Embora estes estudos tenham contribuído para uma 
maior compreensão destes sistemas não permitem, contudo, deduzir relações 
em sistemas de configuração mais complicada, dada a complexidade e forte 
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interdependência existente entre os fenómenos envolvidos (fenómenos de 

transporte e cinética química). 

A possibilidade de associação de modelos matemáticos com algoritmos de 
optimização permitiu rentabilizar, de modo mais prático e eficaz os primeiros, 
embora surjam limitados a módulos ou modos operativos baseados em 
montagens de canal único [Poch et ai, 1993; Araújo et ai, 1995]. 

Mais recentemente surgiram os chamados métodos de computação 
natural, que simulam o talento dos seres racionais para a interpretação e 
depuração de informações. O interesse por técnicas de neurocomputacão na 
área da química e afins tem crescido bastante desde 1986 [Zupan e Gasteiger, 
1991] sendo o denominador comum para a maior parte dos casos, a 
modelização [Campmajó et aí, 1992]. As redes neuronais e o algoritmo genético 
integram-se neste tipo de métodos e têm sido bastante aplicados em 
modelização e optimização de sistemas [Lavine, 1998]. 

A aplicação de uma rede neuronal a um problema concreto corresponde, 
normalmente, a um processo adaptativo que se traduz na capacidade de 
transformação de uma série de parâmetros de definição do problema na 
caracterização deste pela rede, de uma forma tão real quanto possível. O treino 
da rede neuronal consiste numa apresentação de forma repetida de pares de 
dados/resultados (input/output). A vantagem da rede neuronal treinada é, a 
partir dos exemplos dados, poder prever resultados (dentro de certos limites) 
para outros dados de entrada não testados, e poder fazê-lo rotineiramente 
[Zupan e Gasteiger, 1991]. 

Apresentam várias vantagens sobre os modelos determinísticos, 
nomeadamente: serem simples de implementar, terem a capacidade de 
trabalhar com um elevado número de variáveis, a capacidade de 
autoaprendizagem, e poderem ser usados quando não existe linearidade entre 
as variáveis que se medem e a resposta que se pretende reconhecer. 
Adicionalmente, apresentam tolerância a erros nos dados de entrada quando 
estes possuem um elevado ruído de fundo [Jansson, 1991]. 

Por seu lado, o algoritmo genético é um processo de optimização baseado 
na teoria evolutiva das espécies. Neste algoritmo, simula-se matematicamente o 
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mecanismo da evolução biológica, com todas as características deste processo. 
Um algoritmo genético básico envolve cinco passos: codificação das variáveis, 
criação da população inicial, avaliação dos indivíduos mais aptos, seu 
cruzamento e mutação. Funcionam de forma simultânea, com várias soluções, 
em vez de trabalhar de forma sequencial como as técnicas tradicionais. Os 
parâmetros optimizados estão codificados no indivíduo que, no conjunto de 
gerações, se verifique ser o mais apto [Coello, 1995; Filho e Poppi, 1999]. 

O recurso a estas duas técnicas de computação natural, constitui portanto 
uma alternativa aos procedimentos clássicos no sentido de proporcionar uma 
modelização e optimização de sistemas SIA. A substituição dos clássicos 
modelos determinísticos, permitirá prever a resposta de uma dada montagem à 
variação de alguns dos seus parâmetros, campo em que os primeiros 
apresentam uma utilização mais limitada [Kolev, 1995]. Na persecução destes 
objectivos, e em colaboração com um grupo espanhol dedicado a este tipo de 
abordagem computacional [Gracia et ai, 1997], avaliaram-se as vantagens da 
sua utilização na elaboração de procedimentos colorimétricos de cinética rápida 
em sistemas SIA, em que a contribuição química, nas variações surgidas por 
alteração dos parâmetros seleccionados, é mais reduzida. 

Inicialmente, avaliou-se o procedimento num sistema de configuração 
simples em que não existe reacção química, utilizando-se apenas uma solução 
corante. Posteriormente, avaliou-se em duas situações concretas: na 
determinação de ferro(III) em amostras de águas e de ferro total em fórmulas de 
alimentação infantil. 

O interesse desta determinação nas águas é sobejamente conhecido, e 
regulado por legislação [Clescern et ai, 1989; Diário da Republicai 1998]. 
Quanto às fórmulas de alimentação infantil a sua importância está relacionada 
com os efeitos nefastos que a deficiência deste elemento essencial provoca, 
principalmente durante a infância e a adolescência [Walker e Watkins, 1985], 
com impacto nomeadamente a nível da imunidade celular, da função intestinal, 
do crescimento e do comportamento, do metabolismo das catecolaminas e 
termogénesis. Dado que na infância (entre 6 meses e 3 anos) o crescimento é 
muito rápido, as necessidades de ferro aumentam (5-15 mg Fe/dia) e as 
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principais fontes de ferro tornam-se as fórmulas fortificadas com ferro e os 
cereais [Goodhart e Maurice, 1973]. Os teores adicionados de ferro encontram-
se indicados nas embalagens o que pressupõe, também, um controlo analítico 
desta espécie. 
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3 .2 . M a t e r i a i s e M é t o d o s 

3 .2 .1 . Reagentes e soluções 

A solução de azul de bromotimol, usada na avaliação prévia da montagem, 
era obtida adicionando 1 mL de uma solução concentrada de corante a 199 mL 
de uma solução de bórax 0,01 mol I/1. Esta solução apresentava um máximo de 
absorção a 620 nm. A solução concentrada de corante era preparada 
dissolvendo 0,400 g de azul de bromotimol em 25 mL de etanol a 96% v/v. 
Posteriormente, completava-se o volume a 100 mL, com solução de bórax a 0,01 
mol L1 , e homogeneizava-se [Ruzicka e Hansen, 1988]. 

A solução de transporte empregue na determinação de ferro nas águas era 
ácido nítrico 0,1 mol L1 . A solução reagente de tiocianato usada, com uma 
concentração de 1 mol L1, era preparada por pesagem de 97,2 g do produto 
sólido previamente seco, posterior dissolução em ácido nítrico 0,1 mol L1 e 
diluído a 1,000 L com o mesmo ácido. 

Na determinação de ferro nas fórmulas de alimentação infantil, a solução de 
transporte empregue era ácido nítrico 0,2 mol L1 . A solução reagente de 
tiocianato, 2 mol L 1 era preparada do modo já referido, mas a partir de 194,4 g 
de produto sólido e com ácido nítrico 0,2 mol L_1. 

As soluções de calibração de Fe(III) eram preparadas diariamente por 
diluição rigorosa de uma solução comercial 1000 mg L1 (BDH-Spectrosol) com 
ácido nítrico 0,1 mol L1 . Na determinação de ferro total nas fórmulas de 
alimentação infantil, as soluções de calibração eram preparadas do mesmo 
modo mas com uma solução 0,1 mol L1 em ácido nítrico e 0,8 mol L"1 em nitrato 
de potássio. 

As amostras de água natural, previamente filtradas, eram tratadas com 
ácido nítrico e peróxido de hidrogénio. A alíquotas de 50 mL eram adicionados 1 
mL de ácido nítrico concentrado e 500 |iL de peróxido de hidrogénio a 30% (v/v). 
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As amostras das fórmulas de alimentação infantil eram obtidas a partir de 

tomas de cerca de 5 gramas retiradas de embalagens de diferentes marcas 

comerciais existentes no Mercado Nacional. 

As tomas eram colocadas na mufla a 550 °C até peso constante. 
Posteriormente, as cinzas obtidas eram tratadas com 50,0 mL de ácido nítrico 
0,2 mol L1 , sendo o líquido resultante filtrado antes da análise [AOAC, 1990]. 
Neste caso não se adicionava peróxido de hidrogénio pois, durante o processo de 
mineralização, o ferro era totalmente oxidado a ferro(III). 

3.2.2. Aparelhagem 

O sistema de injecção sequencial apresentava na unidade propulsora um 

tubo de impulsão de PVC com 1,3 mm de diâmetro interno, e tubo de PTFE com 

0,8 mm de diâmetro interno na ligação entre todos os outros componentes (Fig. 

3.1). 

O tubo de armazenamento apresentava um comprimento de 200 cm e uma 
configuração em figuras de oito. 

Todos os outros componentes constantes da montagem, designadamente, 
bomba peristáltica, válvulas, espectrofotómetro, e registador, foram previamente 
descritos no Cap. 2. 

O reactor incorporado na montagem, com um comprimento de 75 cm, 
apresentava uma configuração linear. Na determinação de ferro total em 
fórmulas de alimentação infantil, 50 cm desse comprimento apresentava 12 nós 
distribuídos aleatoriamente. 
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■■{ COMPUTADOR 

X = 480 nm I ► E 

Figura 3 . 1 : Esquema do módulo analítico desenvolvido para a determinação de 
ferro. BP: bomba peristáltica bidireccional; VS: válvula solenóide; TA: tubo de 
armazenamento; Al e A2: tubos de amostragem; R: solução de tiocianato; VSF: 
válvula selectora de fluidos; RE: reactor; D: detector. 
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3.2.3. Metodologia convencional de comparação 

Para avaliação da qualidade dos resultados fornecidos pela metodologia 
SIA, determinou-se, também, o teor de ferro presente nas amostras por 
espectrofotometria de absorção atómica ao comprimento de onda de 248,3 nm 
numa chama de ar/acetileno com corrector contínuo de fundo. 

As soluções de calibração e amostras, analisadas no sistema SIA, sofreram 
uma diluição de 1:5 (v:v) com água desionizada, antes de serem submetidas a 
análise pelo método convencional. 

3.2.4. Procedimentos 

3.2.4.1. Procedimento experimental 

O ciclo analítico proposto para a determinação do ferro, quer em amostras 
de água quer em amostras de fórmulas de alimentação infantil, era composto 
por 5 etapas (Tabela 3.1), executadas no tempo total de 34 segundos. Assim, no 
início de cada ciclo (1) 33 jxL de ar contidos no tubo 1 ou 2 (Fig. 3.1) e 50 ^L de 
amostra eram aspirados para o tubo de armazenamento, sendo posteriormente 
(2) rejeitados através do outro tubo (2 ou 1) os volumes aspirados. A utilização 
de um tubo vazio, concomitantemente com a expulsão de 50 (iL de solução de 
uma nova amostra, permitia minimizar o efeito de memória entre amostras. 
Posteriormente, (3) 140 \xL de solução padrão ou amostra (4) e 70 ^L de solução 
de tiocianato eram aspirados para o tubo de armazenamento. Finalmente (5) o 
conjunto das duas zonas era propulsionado para o detector com um caudal de 5 
mL min 1 . 

As etapas 1 e 2 apenas eram utilizadas quando se verificava troca de 
amostra, para limpeza do tubo de aspiração, sendo apenas repetidas as 
restantes etapas (3-5) enquanto se processava uma mesma amostra. 
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Tabela 3 . 1 : Ciclo analítico utilizado n a determinação de ferro em águas e n a s 

fórmulas de a l imentação infantil. 

Etapa Solução Porta Tempo Direcção Caudal Volume 
(s) da bomba (mL min1) (nL) 

1 

2 

3 

4 

5 

Ar e amostra 1 ou 2 1,0 aspiração 

Amostra e ar 2 ou 1 1,0 impulsão 

Amostra 

Reagente 

Transportador 

1 ou 2 4,6 aspiração 

2,3 aspiração 

25,0 impulsão 

5,00 83 

5,00 83 

1,85 140 

1,85 70 

5,00 

3.2.4.2. Algoritmo utilizado na modelização 

Embora nesta dissertação se procure analisar de modo objectivo quais as 
vantagens e desvantagens do acoplamento de procedimentos assistidos de 
modelização e optimização refere-se, ainda que de forma sucinta, alguns 
aspectos relacionados com os algoritmos utilizados. 

Na modelização do sistema SIA foi utilizada uma rede neuronal composta 

por 4 camadas: uma camada de entrada (input), duas camadas ocultas e uma 

camada de saída (output) (Fig. 3.2). 
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Figura 3.2: Estrutura da rede neuronal usada na determinação de ferro(III). 

Ç/j :períil de resposta linear; (J~J :perfil de resposta não linear; / :ajustador 
do nível de resposta; O ligações aos neurónios intermédios similares às 
representadas para os neurónios extremos. 
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Cada camada, é composta por 3, 4 ou 8 neurónios, ou nodos, não ligados 

entre si. A ligação efectua-se apenas com os neurónios da camada anterior e 

posterior. Cada neurónio recebe, via os dendritos, uma série de sinais dos 

neurónios da camada anterior. Estes sinais (i'() são comunicados com uma 

intensidade determinada pelos pesos (weight) associados a cada ligação (w(), 

juntamente com o valor de intensidade de activação do neurónio "bias"(#). A 

informação gera, então, uma resposta que não é proporcional mas antes 

modulada por intermédio de uma função de activação, normalmente uma 

função sigmoidal, que origina um output (Out) entre 0 e 1, o qual é transferido 

aos neurónios da camada seguinte. 

" 1 
Re de = £ m +0 Out = 7 r r z : _ I , , 

/01 5 + exp 

O ajuste da rede é, genericamente, conseguido por modificação apropriada 
dos pesos (weights) associados a cada neurónio, por forma a minimizar a 
diferença entre o output desejado e o output obtido pela rede. 

Para o efeito, realizaram-se um conjunto de experiências nos intervalos 
possíveis para as variáveis hidrodinâmicas, e processam-se os resultados 
obtidos. Então, o conjunto foi subdividido em dois subconjuntos: um usado 
para ajustar a rede e o outro para verificar a qualidade do seu funcionamento. 
Como critério procurou-se minimizar o somatório dos erros quadráticos 
alterando os pesos de ligação entre as diferentes camadas desde a camada final 
até à inicial. 

Como critério de finalização do processo de aprendizagem foi adoptado um 

valor inferior a 0,01 para o erro quadrático (definido como a diferença entre os 

valores reais e os valores simulados pela rede para o grupo de dados usados 

para o treino). 

Na aplicação da rede ao sistema desenvolvido com corantes a camada de 
entrada era constituída por três neurónios referentes ao tempo e caudal de 
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aspiração da solução corante (t,q) e ao caudal de propulsão da zona de corante 
para o detector (ql). As camadas ocultas eram formadas por oito neurónios 
cada. A camada de saída era constituída por três neurónios referentes, 
respectivamente, ao sinal máximo obtido pela passagem da alíquota dispersa no 
detector (hmax), ao tempo de residência definido como o intervalo de tempo que 
medeia entre o início da aspiração da amostra e a obtenção do valor máximo do 
sinal analítico referente a essa amostra (Tr), e ao intervalo de tempo que medeia 
entre o princípio e o fim do sinal analítico, considerado a partir de um dado 
valor de absorvência (At). 

A arquitectura da rede aplicada no sistema para a determinação de 
ferro(III) era semelhante à anterior. A camada de entrada era constituída por 
quatro neurónios uma vez que neste caso os resultados desejados estavam 
dependentes de um maior número de variáveis. Referem-se ao tempo de 
aspiração da amostra (ti) e do reagente (t2), ao caudal de aspiração de amostra 
e reagente (ql2) e caudal de propulsão do transportador e consequentemente da 
mistura amostra/reagente para o detector (q3). 

A camada de saída (output) era formada, também, por três neurónios 
referentes ao tempo de residência (Tr), ao valor máximo dos sinais analíticos 
obtidos pelo processamento de duas soluções padrão com 10 mg L-1 (hl) e 20 
mg L 1 de ferro (h2). 

3.2.4.3. Algoritmo de optimização 

Relativamente ao processo de optimização do sistema SIA foi utilizado um 

algoritmo genético. 

Segundo este algoritmo cada conjunto de condições experimentais é 
codificado num indivíduo ou cromossoma. A magnitude de cada condição 
experimental é codificada em número binário constituindo o número de bits do 
cromossoma, reservados para essa informação, um gene. 
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Inicialmente foi gerado, de forma aleatória, um conjunto de diferentes 
indivíduos, 50 em número. Os que condicionavam uma resposta mais próxima 
dos objectivos definidos como óptimo, "indivíduos mais capazes", eram 
seleccionados para se cruzarem e criarem uma nova geração de indivíduos. 

Posteriormente, a avaliação da resposta de cada cromossoma relativamente 
ao sistema de interesse, ou seja a sua aptidão para produzir a melhor resposta, 
era efectuada aplicando uma função de resposta que contemplava os objectivos 
que se consideravam importantes para que a montagem tivesse um desempenho 
óptimo. Os cromossomas que se cruzariam na geração seguinte eram 
seleccionados, sendo os menos aptos rejeitados, por forma a poder manter o 
número de indivíduos de uma população. 

A criação de novos indivíduos (cromossomas) é, ainda, conseguida através 
do cruzamento dos indivíduos mais aptos e realiza-se por permuta aleatória 
num ponto do material genético dos dois cromossomas cruzados. Para 
aumentar a variabilidade dos descendentes introduziu-se ainda uma "mutação" 
que consistia na permuta aleatória de bits de informação (Fig. 3.3). 
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Cruzamento Simples 

Progenitor 1 

Ponto de Cruzamento 

V 
t i 1 t2 q l 2 q3 

Progenitor 2 t i t2 q !2 q3 

A 

Ponto de Cruzamento 

Descendente 1 t i t2 q!2 q3 

Descendente 2 t i j t2 q ! 2 q3 

Mutação 

Velho cromossoma 110010100 1001101 

Novo cromossoma 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 

Figura 3.3: Operadores genéticos usados: cruzamento num só ponto e mutação. 
O exemplo apresentado foi aplicado na determinação de ferro(III). 
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3 . 3 . R e s u l t a d o s e S u a Di scussão 

3 .3 .1 . Modelização e optimização do sistema 

Para melhor conhecimento de todo o processo envolvido na utilização das 
redes neuronais e algoritmos genéticos, na modelização e na optimização do 
sistema começou-se por aplicá-los apenas em estudos relacionados com 
fenómenos de dispersão física na montagem de acordo com o diagrama de fluxo 
que se apresenta na Fig. 3.4. 

No sistema usado o ciclo analítico era apenas constituído por duas etapas: 
aspiração de uma solução corante para o tubo de armazenamento seguida de 
propulsão num líquido inerte em direcção ao detector. A minimização da 
dispersão sofrida pela amostra bem como a obtenção de um elevado ritmo de 
amostragem constituíram os objectivos a atingir. Para a avaliação destes 
objectivos, com base na resposta do sistema, utilizaram-se como critérios o sinal 
máximo obtido pela passagem da alíquota dispersa no detector (hmax), o tempo 
de residência (Tr) e o intervalo de tempo que medeia entre o princípio e o fim do 
sinal analítico, considerado a partir de um dado valor de absorvência (At). 

Considerando que nos sistemas SIA é possível variar as condições 
hidrodinâmicas sem alterar fisicamente o sistema, os parâmetros que deveriam 
ser optimizados em face dos objectivos propostos eram o volume de amostra e o 
caudal da solução transportadora, parâmetros facilmente alterados digitando 
novos dados. 

Dado que os volumes das soluções aspirados para o tubo de 
armazenamento são determinados pelo binómio tempo e caudal de aspiração, os 
parâmetros a optimizar eram o tempo e caudal de aspiração da solução corante 
(t,q) e o caudal de propulsão da zona de corante para o detector (ql). 
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Procedimento de Modelização 

S i s t e m a 
SIA 

Variáveis do sistema 

Intervalo de valores 

õ 

Procedimento de Optimização 

0 
Ci Pesos -w 
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Figura 3.4: Diagrama de fluxo da metodologia seguida na modelização e 

optimização do sistema SIA. O exemplo apresentado foi aplicado na 

determinação de ferro(III). 
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Era ainda necessário estabelecer entre que valores estas três condições 
deveriam variar, por forma a obter resultados credíveis dentro de limites 
aplicáveis. Estabeleceu-se, então, para t um intervalo entre 5 e 20 segundos, 
para q um valor mínimo de 1,25 mL min 1 e máximo de 3,2 mL min 1 e para ql 
um intervalo entre 1,25 e 5 mL min1 . Estes valores deveriam permitir razoável 
precisão e exactidão nos volumes aspirados de amostra, independentemente das 
combinações possíveis entre tempo e caudal. Os caudais de propulsão 
escolhidos para a solução transportadora eram superiores aos usados para a 
solução de amostra, para garantir baixos valores de dispersão e ritmos de 
amostragem elevados. 

Seguidamente, para proceder ao ajuste e verificação da rede realizaram-se 
um total de 64 experiências em que os parâmetros mencionados foram variados 
entre os intervalos estabelecidos. Seleccionaram-se como critérios de 
caracterização dos sinais analíticos hmax, Tr e At, parâmetros que seriam 
fornecidos pela rede na camada de saída. 

Dos resultados obtidos nas 64 experiências (Tabela 3.2), foram 
seleccionados aleatoriamente 50 para servir de base à calibração da rede, 
enquanto que os outros 14 permitiram a posterior validação da modelização 
efectuada pela rede por confronto com os valores por ela fornecidos. 

Após calibração e validação a rede neuronal encontrava-se apta para gerar 
valores de hmax, Tr e At. 
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Tabela 3.2: Resultados obtidos experimentalmente de hmax, Tr e At, para 

os valores de t, q e ql testados. (A) valores usados para efectuar o ajuste da 

rede; (B) valores usados para efectuar a verificação da rede. 

(A) (B) 
t q qi hmax Tr At t q qi hmax Tr At 

(■) (mLmin ') (mLmin i) (UA) («> H («) (mLmin >) (mLmin >) (UA) 1») (■) 

5 3,20 5,00 0,1834 16,0469 18,2334 20 3,20 2,70 0,2574 52,5406 66,1811 
10 2,00 2,70 0,1680 33,1904 50,0022 5 2,70 4,00 0,1409 19,3500 26,2806 
10 2,00 1,25 0,1805 54,5156 81,9528 20 1,25 2,70 0,1956 45,0836 49,6868 
20 3,20 5,00 0,2659 35,8563 31,1906 20 1,25 4,00 0,2137 36,3578 29,0920 
10 1,25 4,00 0,1744 24,6032 27,1646 15 1,25 2,70 0,1758 39,0438 46,5788 
20 1,25 5,00 0,2239 32,4266 20,8716 5 1,25 2,70 0,0873 26,2547 34,6662 
10 3,20 2,70 0,2274 36,9805 48,4734 5 2,00 1,25 0,1023 50,7953 76,6390 
20 2,00 1,25 0,2304 73,9414 98,1498 10 2,70 5,00 0,2297 22,3553 20,3640 
20 2,00 4,00 0,2411 38,6344 32,8600 20 2,70 1,25 0,2471 79,2235 107,5546 
10 3,20 5,00 0,2405 22,9250 21,3300 15 1,25 4,00 0,2020 30,1305 28,3198 
15 1,25 1,25 0,1938 62,5143 83,8990 10 3,20 1,25 0,2342 61,7609 88,8998 
15 3,20 4,00 0,2546 34,9117 36,1194 15 2,00 5,00 0,2381 27,6383 21,0344 
15 2,00 4,00 0,2295 31,4805 29,8570 10 1,25 2,70 0,1450 31,5797 43,2664 
15 2,00 2,70 0,2101 40,3523 51,6627 5 1,25 1,25 0,0866 48,1156 69,5486 
5 2,00 

3,20 
4,00 
4,00 

0,1206 
0,2330 

19,1399 
27,1281 

24,4836 
36,4453 10 

2,00 
3,20 

4,00 
4,00 

0,1206 
0,2330 

19,1399 
27,1281 

24,4836 
36,4453 

10 1,25 5,00 0,1849 20,9281 17,1808 
5 2,00 2,70 0,1004 27,1461 40,2492 
20 3,20 4,00 0,2632 41,1953 44,2286 
5 2,70 5,00 0,1497 15,8877 17,1694 
15 3,20 1,25 0,2415 75,5488 102,5953 
10 2,70 2,70 0,2026 35,1094 48,1078 
5 3,20 4,00 0,1704 19,7680 27,3086 
20 1,25 1,25 0,2036 69,4797 88,2422 
20 2,70 2,70 0,2482 49,6523 59,1200 
20 2,00 5,00 0,2447 33,6055 23,3142 
5 2,70 2,70 0,1189 27,3742 43,2720 
20 2,70 4,00 0,2551 39,4117 38,4115 
5 3,20 1,25 0,1481 51,5430 84,0150 
5 2,70 1,25 0,1195 51,9617 79,6982 
10 2,00 4,00 0,1963 25,6828 26,3428 
15 3,20 5,00 0,2545 29,9484 25,4594 
10 1,25 1,25 0,1700 53,2305 78,3476 
5 1,25 5,00 0,1014 15,1258 14,3014 
15 2,70 5,00 0,2487 25,5383 24,5536 
20 2,00 2,70 0,2290 48,2578 53,1680 
10 2,70 4,00 0,2228 26,275, 29,4626 
10 2,70 1,25 0,2029 57,9367 90,1430 
15 2,70 1,25 0,2398 68,5430 96,5906 
5 1,25 4,00 0,0967 18,9594 21,6540 
10 2,00 5,00 0,2018 21,7172 17,8250 
15 2,00 1,25 0,2136 65,8742 86,9767 
15 2,70 2,70 0,2388 41,5883 51,1458 
15 1,25 5,00 0,2110 26,5976 18,7950 
15 2,70 4,00 0,2473 33,0516 31,6316 
5 2,00 5,00 0,1287 15,3461 16,5000 
20 2,70 5,00 0,2582 34,5930 27,5716 
5 3,20 2,70 0,1487 27,4055 46,5892 
15 3,20 4,00 0,2546 34,9117 36,1194 
15 2,70 5,00 0,2487 25,5383 24,5536 
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Contudo, era ainda necessário estabelecer uma função matemática que 
avaliasse a qualidade destes resultados (outputs) de acordo com o pretendido 
como óptimo do sistema. Interessava obter um sistema em que o valor de 
dispersão fosse mínimo, o que significava valores elevados para hmax, ou seja, 
este parâmetro constituía uma variável a maximizar. Outro dos objectivos 
pretendido era a obtenção de elevados ritmos de amostragem. Isto significava 
que os valores de Tr e At deveriam ser pequenos. Acresce ainda que um menor 
tempo de residência, poderia conduzir a uma diminuição da dispersão dos 
elementos de fluido da zona de amostra inserida no sistema, assim como à 
redução de At. Assim, estas duas variáveis deveriam ser minimizadas. Com base 
nos aspectos citados definiu-se, então, uma função linear de resposta com a 
expressão genérica: 

RF = Ci h*max + C2 (1-T*r) + C3 (1-At*) 

Nesta função objectivo um RF de 1 é considerado o óptimo e o de 0 o 
extremo oposto. Ci, C2, C3 representam os pesos (ou importância relativa de 
cada objectivo) associados a cada um dos termos h*max, T*r, At*. Em h*max, 
T*r, At* não são utilizados os valores absolutos, mas os valores relativos entre 0 
e 1. Ao valor de hmax mínimo era atribuído 0 e à situação contrária o valor de 1. 
Este cálculo era efectuado através da expressão [dei Valle et ai, 1990]: 

h * max, T * r ou Aí* = y^ ^ r 
yXmax- Xmin) 

Não constituindo a importância de cada objectivo um dado inequívoco 
foram atribuídos aos coeficientes C1/C2/C3 vários valores (Tabela 3.3), 
contemplando igual peso aos três parâmetros ou privilegiando cada um deles, 
tendo assim resultado quatro funções. Através dos dados pode observar-se que 
para três dos casos testados (0,33/0,33/0,33; 0,25/0,50/0,25; 0,25/0,25/0,50) 
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o máximo da função surge sempre para o mesmo grupo de parâmetros: t=10 s; 
q=3,2 mL min 1 e ql=5 mL min 1 . Para a relação 0,50/0,25/0,25 o máximo, 
obtido experimentalmente, surge para t=15 s, q=2,7 mL min 1 e ql=5 mL min1 , 
e verifica-se que o valor da função para as outras três hipóteses estudadas 
também revela um elevado grau de aptidão para este conjunto de parâmetros. 
Neste último caso, embora os valor de Tr e At sejam ligeiramente superiores, o 
valor de absorvência obtido também o é. Efectivamente, embora as diferenças, 
relativamente aos dados anteriores não sejam muito significativas era 
privilegiada a situação de menor dispersão sem contudo ser descurado o ritmo 
de amostragem conseguido. 

Seleccionou-se portanto os valores de 0,50/0,25/0,25 para C1/C2/C3 que 

estavam mais de acordo com os objectivos pretendidos. 

Estava, assim, definida a função objectivo que deveria ser utilizada no 

procedimento de optimização de acordo com o diagrama de fluxo já apresentado 

na Fig 3.4. 

O algoritmo genético adoptado utilizava cromossomas com 30 bits cada, 
correspondendo a cada uma das variáveis, t, q, q l , um conjunto de 10 bits em 
código binário. 

A população inicial era constituída por 50 cromossomas gerados 
aleatoriamente. O grau de adaptação de cada um dos cromossomas criados era 
determinado pelo uso sequencial da rede neuronal modelizada e da função 
objectivo. Na primeira, com base nos valores de t, q, q l , de cada cromossoma 
eram obtidos os valores de hmax, Tr, At, os quais eram posteriormente avaliados 
segundo a função de resposta estabelecida. A cada cromossoma era atribuído 
um valor representando o maior ou menor grau de adaptação à função 
objectivo. A posterior selecção dos indivíduos que iriam ser cruzados e mutados 
era efectuada por um mecanismo de selecção de roleta. Consiste na construção 
de uma roleta na qual a cada cromossoma é atribuída uma fracção proporcional 
ao seu grau de aptidão. Quanto maior este for maior será a sua representação 
na roleta e, consequentemente, maiores serão as probabilidades de ser 
seleccionado [Coello, 1995]. 
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Tabela 3 .3 : Resultados obtidos experimentalmente de hmax, Tr e At, para os 

valores de t, q e q l testados e respectivos valores obtidos para a função objectivo 

escolhida, para diferentes pesos atribuídos a C1/C2/C3. 

t q ql hmax Tr At FO FO FO FO 

M (mLmin ') (mLmin-1) (UA) (•) 1*1 (33:33:33) (50:25:25) (25:50:25) (25:25:50) 

5 1,25 1,25 0,0866 48,1156 69,5486 0,3265 0,2474 0,3779 0.3642 

5 1,25 2,70 0,0873 26,2547 34,6662 0,5433 0,4126 0.6213 0.6125 

5 1,25 4,00 0,0967 18,9594 21,6540 0,6369 0,4966 0.7186 0.7148 

5 1,25 5,00 0,1014 15,1258 14,3014 0,6872 0,5413 0.7706 0.7706 

5 2,00 1,25 0,1023 50,7953 76,6390 0,3200 0,2643 0.3633 0.3422 

5 2,00 2,70 0,1004 27,1461 40,2492 0,5454 0,4324 0.6196 0.6006 

5 2,00 4,00 0,1206 19,1399 24,4836 0,6710 0,5557 0.7438 0.7338 

5 2,00 5,00 0,1287 15,3461 16,5000 0,7294 0,6113 0.8018 0.7973 

5 2,70 1,25 0,1195 51,9617 79,6982 0,3364 0,3007 0.3714 0.3472 

5 2,70 2,70 0,1189 27,3742 43,2720 0,5687 0,4759 0.6365 0.6110 

5 2,70 4,00 0,1409 19,3500 26,2806 0,7016 0,6073 0.7662 0.7527 

5 2,70 5,00 0,1497 15,8877 17,1694 0,7634 0,6663 0.8255 0.8214 

5 3,20 1,25 0,1481 51,5430 84,0150 0,3773 0,3716 0.4039 0.3678 

5 3,20 2,70 0,1487 27,4055 46,5892 0,6129 0,5509 0.6698 0.6365 

5 3,20 4,00 0,1704 19,7680 27,3086 0,7507 0,6855 0.8019 0.7873 

5 3,20 5,00 0,1834 16,0469 18,2334 0,8212 0,7571 0.8688 0.8627 

10 1,25 1,25 0,1700 53,2305 78,3476 0,4276 0,4402 0.4359 0.4196 

10 1,25 2,70 0,1450 31,5797 43,2664 0,5967 0,5335 0.6424 0.6322 

10 1,25 4,00 0,1744 24,6032 27,1646 0,7354 0,6795 0.7728 0.7761 

10 1,25 5,00 0,1849 20,9281 17,1808 0,8040 0,7462 0.8381 0.8522 

10 2,00 1,25 0,1805 54,5156 81,9528 0,4293 0,4561 0.4325 0.4122 

10 2,00 2,70 0,1680 33,1904 50,0022 0,6099 0,5755 0.6466 0.6260 

10 2,00 4,00 0,1963 25,6828 26,3428 0,7731 0,7387 0.7975 0.8067 

10 2,00 5,00 0,2018 21,7172 17,8250 0,8293 0,7889 0.8544 0.8698 

10 2,70 1,25 0,2029 57,9367 90,1430 0,4281 0,4865 0.4192 0.3915 

10 2,70 2,70 0,2026 35,1094 48,1078 0,6704 0,6696 0.6855 0.6764 

10 2,70 4,00 0,2228 26,275, 29,4626 0,8091 0,8029 0.8226 0.8264 

10 2,70 5,00 0,2297 22,3553 20,3640 0,8695 0,8583 0.8825 0.8941 

10 3,20 1,25 0,2342 61,7609 88,8998 0,4714 0,5629 0.4382 0.4273 

10 3,20 2,70 0,2274 36,9805 48,4734 0,7059 0,7311 0.7056 0.7024 

10 3,20 4,00 0,2330 27,1281 36,4453 0,8016 0,8114 0.8138 0.8039 

10 3,20 5,00 0,2405 22,9250 21,3300 0,8836 0,8840 0.8911 0.9025 
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Tabela 3.3 (continuação): Resultados obtidos experimentalmente de hmax, Tr e 

At, para os valores de t, q e ql testados e respectivos valores obtidos para a 

função objectivo escolhida, para diferentes pesos atribuídos a C1/C2/C3. 

t q q i hmax Tr At FO FO FO FO 

(■) ImLmin') (mLmin i) (UA) (■) (■) (33:33:33) (50:25:25) (25:50:25) (25:25:50) 

15 1,25 1,25 0,1938 62,5143 83,8990 0,4093 0,4596 0.3884 0.3924 

15 1,25 2,70 0,1758 39,0438 46,5788 0,6071 0,5843 0.6233 0.6322 

15 1,25 4,00 0,2020 30,1305 28,3198 0,7561 0,7337 0.7684 0.7890 

15 1,25 5,00 0,2110 26,5976 18,7950 0,8198 0,7945 0.8295 0.8602 

15 2,00 1,25 0,2136 65,8742 86,9767 0,4199 0,4952 0.3843 0.3930 

15 2,00 2,70 0,2101 40,3523 51,6627 0,6478 0,6630 0.6494 0.6507 

15 2,00 4,00 0,2295 31,4805 29,8570 0,7953 0,8018 0.7933 0.8150 

15 2,00 5,00 0,2381 27,6383 21,0344 0,8576 0,8609 0.8544 0.8835 

15 2,70 1,25 0,2398 68,5430 96,5906 0,4248 0,5354 0.3783 0.3735 

15 2,70 2,70 0,2388 41,5883 51,1458 0,6964 0,7398 0.6817 0.6888 

15 2,70 4,00 0,2473 33,0516 31,6316 0,8149 0,8414 0.8024 0.8256 

15 2,70 5,00 0,2487 25,5383 24,5536 0,8759 0,8896 0.8759 0.8889 

15 3,20 1,25 0,2415 75,5488 102,5953 0,3753 0,5003 0.3155 0.3215 

15 3,20 2,70 0,2487 46,6227 57,5574 0,6701 0,7337 0.6436 0.6534 

15 3,20 4,00 0,2546 34,9117 36,1194 0,8052 0,8442 0.7883 0.8074 

15 3,20 5,00 0,2545 29,9484 25,4594 0,8627 0,8876 0.8498 0.8766 

20 1,25 1,25 0,2036 69,4797 88,2422 0,3802 0,4512 0.3412 0.3599 

20 1,25 2,70 0,1956 45,0836 49,6868 0,6048 0,6102 0.5997 0.6229 

20 1,25 4,00 0,2137 36,3578 29,0920 0,7454 0,7419 0.7378 0.7790 

20 1,25 5,00 0,2239 32,4266 20,8716 0,8091 0,8044 0.8003 0.8471 

20 2,00 1,25 0,2304 73,9414 98,1498 0,3767 0,4859 0.3223 0.3333 

20 2,00 2,70 0,2290 48,2578 53,1680 0,6400 0,6834 0.6149 0.6412 

20 2,00 4,00 0,2411 38,6344 32,8600 0,7729 0,8010 0.7504 0.7908 

20 2,00 5,00 0,2447 33,6055 23,3142 0,8340 0,8522 0.8148 0.8601 

20 2,70 1,25 0,2471 79,2235 107,5546 0,3523 0,4907 0.2847 0.2921 

20 2,70 2,70 0,2482 49,6523 59,1200 0,6498 0,7176 0.6172 0.6342 

20 2,70 4,00 0,2551 39,4117 38,4115 0,7773 0,8238 0.7509 0.7808 

20 2,70 5,00 0,2582 34,5930 27,5716 0,8405 0,8760 0.8163 0.8548 

20 3,20 1,25 0,2546 84,1438 118,0366 0,3092 0,4685 0.2342 0.2342 

20 3,20 2,70 0,2574 52,5406 66,1811 0,6304 0,7157 0.5921 0.6026 

20 3,20 4,00 0,2632 41,1953 44,2286 0,7652 0,8259 0.7353 0.7576 

20 3,20 5,00 0,2659 35,8563 31,1906 0,8372 0,8872 0.8091 0.8435 
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Os indivíduos então seleccionados apresentavam uma probabilidade de 
60 % de virem a ser cruzados. No processo adoptado apenas um ponto de 
cruzamento era utilizado. Além da selecção e posterior cruzamento, recorreu-se, 
também, ao processo de mutação que no entanto se realiza com uma 
probabilidade muito inferior ao anterior. No nosso caso foi associada a este 
processo a probabilidade de 1%. 

Este conjunto de etapas deveriam repetir-se até que o critério de 
convergência fosse atingido. O critério de paragem usado no nosso caso foi de 
100 gerações, totalizando um conjunto de 5000 condições experimentais. 

O cromossoma que mostrou um maior grau de aptidão aos objectivos 

propostos foi: 

t = 14,25 s; q = 2,97 mL min-i; q l = 4,84 mL min-i 

Estes valores eram bastante coincidentes com os obtidos 
experimentalmente, e considerados já quando da selecção da função objectivo. 
Este facto não é de admirar pois o conjunto de experiências de que se partiu era 
bastante amplo, o que torna mais provável que o óptimo experimental, esteja 
presente nos dados de calibração da rede, e se assemelhe ao óptimo obtido 
posteriormente pelos algoritmos genéticos e redes neuronais. 
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3.3.2. Aplicação à determinação de ferro em águas 

Na selecção de um novo método analítico são vários os objectivos a atingir 
por forma a que a nova metodologia se torne atractiva, relativamente aos 
procedimentos que visa substituir, nomeadamente, elevada sensibilidade, 
intervalo de concentrações adequado à determinação em causa, boa 
reprodutibilidade e elevado ritmo de amostragem. Nos sistemas de fluxo 
contínuo procura-se, frequentemente, um compromisso entre os diferentes 
objectivos uma vez que os vários parâmetros hidrodinâmicos não os afectam de 
um modo independente, mas integrado. 

Considerando os objectivos atrás referidos, avaliou-se o desempenho da 
estratégia integrada de modelização/optimização aplicada à determinação de 
ferro(III) em águas, baseada no método do tiocianato. O tempo e caudal de 
aspiração da amostra (tl,ql) e do reagente (t2,q2) e o caudal de propulsão da 
mistura amostra-reagente para o detector (q3) constituíram os 5 parâmetros a 
optimizar. A intensidade máxima de sinal produzido por cada uma de duas 
soluções padrão de ferro(III), (hl) e (h2), com uma concentração de 10 e 20 mg 
L"1, respectivamente, bem como o respectivo tempo de residência (Tr), diferiram 
consoante as condições estabelecidas para os parâmetros a optimizar, pelo que 
foram seleccionadas como avaliadores do desempenho do sistema. Quanto 
maior fosse a intensidade de h l e h2 maior seria a sensibilidade da 
determinação. A razão h 2 / h l poderia servir de medida de linearidade de 
resposta. Uma vez que para variar o volume, mantendo o caudal, basta variar o 
tempo estabeleceu-se uma igualdade para o caudal de aspiração de amostra e 
reagente (ql=q2=ql2), o que permitiu uma redução do número de variáveis a 
optimizar e consequentemente aumentar a simplicidade do processo. 

Foram efectuadas inicialmente uma série de 29 experiências que 
permitiram estabelecer um intervalo de trabalho que deveria conter o resultado 
óptimo esperado, ou seja as condições que melhor proporcionassem o 
cumprimento dos objectivos propostos (Tabela 3.4). 
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Tabela 3.4: Efeito das variáveis operacionais do sistema SIA na 

sensibilidade, linearidade e ritmo de amostragem. 

Efeitos observados 

Variável Intervalo de valores 
experimentais h l e h 2 h 2 / h l Ritmo de 

amostragem 

t i (8) 2-20 Aumenta Diminui Diminui 

t2(s) 2-20 Aumenta Diminui Diminui 

ql=q2 0,72-2,58 Aumenta Diminui Diminui 
(rtiL min1) 

q3 2,58-5,07 Aumenta Aumenta Aumenta 
(mL min1) 

A execução destas experiências permitiu a observação do incremento de 
sensibilidade com o aumento de qualquer um dos parâmetros estudados. 
Contudo, constatou-se, como seria de esperar, que quer a linearidade quer o 
ritmo de amostragem eram prejudicados com o aumento do volume de amostra. 
Com o aumento de caudal, contudo, estes dois objectivos não apresentavam 
decréscimo indicando que se verificava uma diminuição da dispersão com o 
caudal. O ritmo de amostragem era penalizado sempre que se aumentavam os 
volumes, seja porque se aumentava o tempo de aspiração, seja porque o troço 
da solução aspirada demorava mais tempo a sair totalmente do sistema. 

Dos resultados obtidos foram seleccionados aleatoriamente 20 para servir 
de base à calibração da rede, enquanto que os outros 9 permitiriam a posterior 
validação da modelização por confronto com os valores por ela fornecidos. A 
topologia da rede neuronal, estabelecida do mesmo modo referido em 3.2.3.2., 
era constituída por 2 camadas ocultas com oito neurónios cada. Para cada caso 
foram comparados os valores referentes a Tr, h l e h2, fornecidos pela rede e os 
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obtidos experimentalmente. Após o treino da rede foi então possível simular um 
grupo de experiências, estipuladas entre os intervalos considerados para cada 
uma das variáveis (ti , t2, q l2 , q3), e constatar o modo genérico de 
funcionamento do sistema modelizado. 

Como pode ser observado pela Fig. 3.5, o modelo desenvolvido evidenciou 
um aumento da intensidade dos sinais analíticos à medida que o volume de 
reagente aspirado em cada determinação aumentava, facto que se torna ainda 
mais notório com o volume de amostra (Fig. 3.5a). Esta constatação estava de 
acordo com o verificado experimentalmente e que se encontra resumido na 
Tabela 3.4. 

Verificou-se ainda (Figura 3.5b) que para volumes de reagente e amostra 
inferiores a 0,2 mL, aumentava a razão de alturas dos sinais analíticos 
correspondentes às soluções de calibração contendo 20 mg L 1 em Fe(III) (hl) e 
10 mg L 1 (hl), respectivamente. 

Considerando como objectivo final a busca de um sistema analítico que 
proporcionasse elevada sensibilidade e ritmo de amostragem, bem como 
linearidade num intervalo amplo de concentrações, procedeu-se à optimização 
simulada das condições hidrodinâmicas do sistema que permitissem uma 
maximização dos objectivos referidos. 

Dado que para concentrações elevadas se verificava ausência de 
linearidade, decidiu-se minimizar h l para atingir linearidade, e maximizar h2 o 
que iria proporcionar um aumento de sensibilidade. 

Estabeleceu-se então a função matemática que representasse os objectivos 

mencionados: 

RF = Ci (1-T*r) + C2 (l-h*l) + C3 h*2 

As coeficientes C1/C2/C3 foram atribuídos os valores 0,20/0,40/0,40, pois 
foi considerado mais importante atingir o máximo de sensibilidade e linearidade 
em detrimento do ritmo de amostragem. 
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A optimização do sistema foi então efectuada utilizando esta função 

objectivo conjuntamente com os algoritmos genéticos permitindo assim a 

procura do óptimo de uma maneira mais eficaz. 

No algoritmo genético adoptado, seguiram-se todas as etapas referidas 
para a solução corante: criou-se uma população inicial constituída por 50 
cromossomas com 40 bits cada, correspondendo a cada uma das variáveis, t i , 
t2, q l2 , q3, um conjunto de 10 bits em código binário. A informação de cada 
cromossoma era avaliada na rede neuronal com a qual se obtinha os valores de 
h l , h2 e Tr, correspondentes. Uma função objectivo avaliava, finalmente, a 
qualidade de cada cromossoma pelos valores de h l , h2 e Tr que ele era capaz de 
gerar. 

O melhor cromossoma conseguido num conjunto de 100 gerações, obtidas 
por cruzamento dos indivíduos mais aptos em cada uma das precedentes, 
correspondeu ao indivíduo n°28 da geração 69, para o qual foi encontrado um 
valor para a função objectivo de 65%. 

A informação contida neste indivíduo correspondia a: 

t i = 4,64 s; t2 = 2,26 s; q l2 = 1,88 mL min 1 e q3 = 4,98 mL min1 , 

Para estas condições os valores simulados pela rede foram: 

Tr = 15,69 s; h l = 0,380 UA; h2 = 0,674 U.A 
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(a) 
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arbitrárias) 
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Figura 3.5: (a) Intensidade do sinal analítico correspondente à intercalação da 
solução de calibração 10 mg L1; (b) razão entre as intensidades correspondentes 
às duas soluções de calibração usadas. Ambas as superfícies referem-se ao 
caudal de q3= 5 mL min-1. 
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Na verificação experimental destas condições estabeleceu-se uma curva de 
calibração com 4 soluções padrão de 5,00; 10,0; 15,0 e 20,0 mg L1 , que foram 
inseridos no sistema 10 vezes cada. Obteve-se a seguinte relação linear: 

Sinal (UA) = 0,037 (± 0,003) + 0,0338 (± 0,0003 ) mg L ' Fe (III) 

(r = 0,9993) 

O valor obtido para a ordenada na origem reflecte a observação de um 
sinal correspondendo à variação do índice de refracção nas interfaces solução-
reagente. Foi obtido um limite de detecção, de 0,24 mg L1 , a partir dos sinais 
de uma solução de ácido nítrico 0,1 mol L1 utilizada na preparação das soluções 
de calibração. 

Os sinais obtidos para os padrões utilizados na modelização da rede foram 
de 0,377 UA para o padrão de 10 mg L1 e de 0,717 UA para o padrão de 20 mg 
L1. O tempo de residência foi determinado como sendo 15,85 s, valor muito 
semelhante ao proposto pela rede. 

As condições hidrodinâmicas obtidas permitiam um ritmo de amostragem 
de cerca de 110 determinações por hora. 

3.3.2.1. Análise de amostras de água 

O sistema desenvolvido e optimizado foi avaliado em relação à qualidade 
dos resultados fornecidos. Para isso comparam-se os valores obtidos na análise 
de seis amostras de água, pelo sistema SIA e pelo procedimento convencional, 
sendo de cerca de 3 % os desvios relativos mais significativos observados (Tabela 
3.5). 

Apresenta-se na Fig. 3.6, um registo típico das determinações efectuadas 

pela metodologia SIA. 
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Tabela 3.5: Resultados obtidos na determinação de ferro em amostras de água, 

pela metodologia SIA proposta e pelo metodologia convencional de comparação. 

Amostras Método SIA Método Convencional Desvio Relativo 

(mgL-i) (mgL>) (%) 

2 

4,98 (±0,07) 4,84 (±0,09) 2,9 

5,96 (±0,03) 6,03 (±0,09) - 1,2 

3,31 (±0,09) 3,40 (±0,12) -2 ,6 

4,14 (±0,07) 4,25 (±0,08) -2 ,6 

10,40 (±0,10) 10,30 (±0,12) 0,01 

8,47 (±0,06) 8,50 (±0,10) 0 

A regressão linear estabelecida com os pares de resultados obtidos pelos 
dois métodos deu origem a uma recta cuja equação era: 

SIA (mg L-i)= -0,11 (±0,3) + 1,02 (±0,05) Conv. (mg L-i) 

R = 0,9994 

Os resultados obtidos permitem-nos confirmar pelo bom acordo entre os 
dois métodos dado que não existem desvios significativos entre eles. 

Na avaliação da reprodutibilidade dos resultados obtidos, foram 

encontrados valores de desvio padrão relativos de 2,3 (3,5 mg L1), e 1,0 % (10,0 

mg L1) na determinação de 2 amostras cuja concentração é indicada entre 

parêntesis. 
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Figura 3.6: Registo típico obtido na análise do teor de ferro em amostras 
de água. (A) série de padrões com as concentrações em ferro(III) de 5,00; 10,0; 
15,0; 20,0 mg L1 . (B) amostras de água. Em todos os casos procedeu-se à 
injecção em quadriplicado. 
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3.3.3. Aplicação à determinação de ferro em fórmulas de alimentação 
infantil 

O sistema modelizado e optimizado para a determinação do ferro (III) em 
águas, deveria numa primeira análise poder ser utilizado na análise do mesmo 
parâmetro em outras matrizes. Decidiu-se por consequência não só aplicá-lo a 
fórmulas de alimentação infantil, como proceder a uma curta optimização 
baseada nos valores limites definidos anteriormente que nos permitisse 
entender quais os factores químicos que influenciavam os resultados obtidos. 
Assim, e partindo do sistema simples de baixa dispersão usado para a 
determinação do ferro(III) nas águas, efectuaram-se uma série de curvas de 
calibração á medida que se variaram os volumes de amostra entre 30 e 230 \iL e 
entre 20 e 200 )iL para a solução reagente. 

Estas foram obtidas pelo registo dos sinais do branco e das quatro 
soluções padrão com 5,00; 10,0; 15,0 e 20,0 mg L 1 de catião ferro(III). 

Constatou-se haver efectivamente um aumento dos sinais transientes, 
para a solução de menor concentração, com o aumento do volume de reagente, 
efeito ainda mais notório com o volume de amostra. Pela observação das curvas 
obtidas pôde-se concluir que a quantidade de ferro presente nas amostras 
influenciava em maior grau o sinal analítico que a dispersão da amostra no 
reagente, quando o seu volume era aumentado. Este facto, favorecia a obtenção 
de um sistema mais económico, uma vez que o incremento de sensibilidade 
podia ser conseguido à custa do aumento do volume de amostra usado, 
permitindo baixar o consumo de reagente. 

Da análise das curvas, observava-se ainda uma perda de linearidade à 
medida que o reagente aumentava. Este facto devia-se provavelmente à 
presença de complexos de ferro, com um número de coordenação superior, que 
se formam na presença de um excesso de reagente existente para os padrões 
mais diluídos. Como estes complexos apresentam um valor de absorvência 
superior, verifica-se um ligeiro desvio à lei de Beer, que é contudo muito ligeira 
para volumes de amostra até 140 fiL. Desta forma reduzindo o volume de 
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reagente para 70 |J.L foi possível obter linearidade até concentrações de 20 mg L1 

de ferro. 

Partindo de um volume reduzido de solução reagente determinou-se qual a 
influência que a concentração de tiocianato poderia exercer nos sinais 
analíticos. Das três concentrações estudadas, 1, 2, 3 mol L1 apenas a primeira 
originava um decréscimo de 27% no declive das curvas de calibração obtidas. O 
aumento de sensibilidade verificado para a concentração de 2 mol L-1, poder-se-
ia dever ao facto de estarem estabelecidas as condições ideais que garantem um 
excesso de reagente em toda a zona da amostra, importante para obter a 
estabilidade dos complexos formados e um aumento da intensidade de cor 
[Jeffery et ai, 1989]. 

Como a reacção entre o ferro(III) e o tiocianato é praticamente instantânea, 
os caudais seleccionados para impulsionar o troço de amostra e de reagente 
para o detector situaram-se entre 2,5 e 5 mL min 1 . Verificou-se um aumento de 
20% nos sinais obtidos, entre os dois valores, demonstrando bem que a reacção 
é muito rápida e que o fenómeno da dispersão física é o factor que prevalece. 
Isto foi mesmo visualizado em ensaios paralelos quando da aspiração de 
produto corado formado na reacção. 

O sistema assim optimizado foi então aplicado na análise das amostras 
mineralizadas e dissolvidas em ácido nítrico 0,2 mol L1. 

O seu teor em ferro, nas soluções resultantes, foi determinado por 
absorção atómica, e pela metodologia SIA desenvolvida utilizando as mesmas 
soluções de calibração. Os sinais obtidos, após interpolação gráfica, 
correspondiam a teores de ferro inferiores aos obtidos segundo o método 
convencional. Esta observação evidenciou haver influência da matriz, que 
provavelmente condicionaria uma variação da força iónica devido ao elevado 
conteúdo salino das amostras. Este facto poderia condicionar os resultados uma 
vez que a estabilidade do complexo entre o ferro(III) e o tiocianato era afectada 
originando uma diminuição de produto corado [Harris, 1995]. Tentando 
aproximar o teor em sais das amostras e das soluções padrão avaliou-se o sinal 
obtido de uma solução com 10 mg L1 de ferro(III) quando adicionada de 
concentrações crescentes de KNO3, entre 0,2 e 1,6 mol L 1 (Fig.3.7). 
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Figura 3.7: Influência da concentração de KN03 nos sinais obtidos. Os 
resultados referem-se a uma solução padrão de 10 mg Lr1 processadas no 
sistema SIA, com 70 |iL de reagente e 140 \xL de amostra. 

Os resultados obtidos evidenciaram um decréscimo do sinal de cerca de 
40% até uma concentração de 0,8 mol L1, estabilizando para concentrações 
superiores. Acima deste valor o acréscimo da força iónica não promovia mais 
dissociação do composto corado. A adição de KNO3 nesta concentração aos 
padrões, não afectava significativamente a sensibilidade da determinação (Fig. 
3.8) permitindo mesmo uma diminuição da ordenada na origem. As soluções de 
calibração passaram, então, a ser preparadas numa solução que apresentava 
uma concentração em KNO3 de 0,8 mol L1. 

Um dos aniões susceptível de interferir nesta determinação, que se 
encontrava presente na matriz da amostra, era o fosfato. Verificou-se que para 
concentrações superiores a 100 mg L 1 causava um decréscimo superior a 2 % 
devido à formação de complexos estáveis com a espécie a ser determinada 
[Marczenko, 1986]. 
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Figura 3.8: Influência da adição de KNO3, na concentração de 0,8 mol I/1, nas 

curvas de calibração. Os resultados referem-se a soluções padrão sem KNO3 (♦) 

e com KNO3 (•) processadas no sistema SIA, com 70 |xL de reagente e 140 (xL de 

amostra. 

Apesar do ajuste efectuado, o teor de ferro encontrado para as amostras 
distanciava-se do obtido com o método convencional e observava-se uma certa 
irreprodutibilidade nos sinais obtidos. Supôs-se que as condições de mistura e 
consequentemente o perfil de dispersão das amostras e padrões não seria o 
mesmo. Substituiu-se, então, 50 cm do reactor com uma configuração linear por 
um enrolado ao redor de um tubo de vidro com 4 mm de diâmetro interno, com 
o fim de restringir a dispersão axial e incrementar a radial. Observou-se um 
aumento da intensidade dos sinais analíticos devido, quer a melhor mistura da 
amostra e reagente quer, à diminuição da dispersão do produto corado 
resultante da reacção. Este aumento foi ainda mais notório para as amostras 
cuja intensidade de sinal subiu substancialmente. Foi observado o mesmo 
efeito, mas com maior intensidade, quando finalmente se optou por um reactor 
formado por 12 nós aleatórios [Brooks e Dorsey, 1990], confirmando que 
inicialmente o perfil de dispersão entre amostras e soluções padrão era 
diferente. 
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Nestas condições obteve-se uma relação linear entre o sinal analítico e a 

concentração de acordo com a equação: 

Sinal (UA) = 0,042 (±0,001) + 0,0290 (±0,0003) mg L-i Fe3+ 

(r = 0,9994) 

O limite de detecção de 0,5 mg L1 foi calculado a partir dos sinais obtidos 
com a solução empregue na solubilização dos resíduos da mineralização. 

O ritmo de amostragem conseguido com o sistema assim optimizado foi 

cerca de 110 amostras por hora. 

Na Fig. 3.9 apresenta-se um registo obtido durante os ensaios, com a 

metodologia SIA. 
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Figura 3.9: Registo obtido na análise do teor de ferro total em amostras de 
fórmulas de alimentação infantil. (A) série de padrões com as concentrações em 
ferro(III) de 5,00; 10,0; 15,0; 20,0 mg L1 . (B) amostras de fórmulas de 
alimentação infantil. Em todos os casos procedeu-se à injecção em 
quadriplicado. 
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A qualidade dos resultados fornecidos pela montagem desenvolvida foi 

avaliada comparando os valores obtidos na análise de 12 amostras de fórmulas 

de alimentação infantil com os resultados obtidos pelo método convencional. 

Para cada fórmula de alimentação infantil, efectuaram-se 2 tomas que 
foram sujeitas ao processo de mineralização, e processadas individualmente 
quer no sistema SIA quer pelo método convencional. Os valores apresentados 
para cada amostra, pelos dois métodos, correspondem ao valor médio obtido 
entre as duas tomas. 

Representam-se na Tabela 3.6 os resultados obtidos, bem como os 
respectivos desvios relativos. 

Estabeleceu-se ainda uma recta de regressão com os valores fornecidos 

pelos dois métodos 

SIA (mg L-i)= -0,3 (±0,9) + 1,04 (±0,08) Conv. (mg I/i) 

r = 0,9937 

Pode-se verificar, analisando os limites de confiança para 95%, 
apresentados entre parêntesis que o intervalo de confiança para a ordenada na 
origem engloba o zero, e para o declive contem a unidade. O valor de -0,3 para a 
ordenada na origem, apesar de indiciar uma tendência da metodologia SIA de 
fornecer resultados inferiores, não muito é significativo uma vez que é da 
mesma ordem de grandeza dos desvios padrão obtidos para a maior parte dos 
valores. 

O teste t de Student emparelhado, bilateral, para um nível de confiança de 
95% efectuado às doze amostras originou um valor de 0,63 inferior ao valor 
teórico (ttab= 2,20) em termos de identidade de resultados. 

Destas análises, concluiu-se não existirem diferenças estatísticas 

significativas entre os dois métodos. 
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Tabela 3.6: Resultados obtidos na determinação de ferro em fórmulas de 

alimentação infantil, pela metodologia SIA proposta e pelo metodologia 

convencional de comparação. 

Amostras Método SIA Método 
Convencional Desvio Relativo 

(mg Li) (mg L-i) (%) 

1 12,50 (±0,02) 12,50 (±0,02) -

2 12,6 (±0,8) 13,2 (±0,2) - 4 , 5 

3 16,3 (±0,1) 15,4 (±0,1) 5,8 

4 9,11 (±0,02) 9,3 (±0,2) - 2 , 0 

5 5,71 (±0,01) 5,8 (±0,1) - 1,6 

6 13,9 (±0,2) 13,6 (±0,1) 2,2 

7 5,9 (±0,1) 6,1 (±0,1) -3,3 

8 6,9 (±0,2) 6,7 (±0,1) 3,0 

9 9,4 (±0,1) 9,1 (±0,1) 3,3 

10 9,9 (±0,2) 9,6 (±0,1) 3,1 

11 10,7 (±0,3) 10,6 (±0,1) 1,0 

12 11,2 (±0,2) 11,4 (±0,1) -1,8 
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Na avaliação da reprodutibilidade dos resultados obtidos com a montagem 

desenvolvida, encontraram-se valores de desvio padrão relativos de 2, 1,7, e 

0,9% no ensaio de amostras reais com 4,7, 8,7 e 12,4 mg L1 de ferro, 

respectivamente. 
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3 .4 . C o n c l u s õ e s 

A utilização de redes neuronais mostrou ser eficiente e simples na 
modelização de um sistema SIA envolvendo uma reacção colorimétrica. Com um 
mínimo de experimentação, possibilitou o conhecimento efectivo do 
comportamento do sistema. 

O uso de algoritmos genéticos mostrou-se bem adaptado na optimização do 
sistema e em conjunto com as redes mostrou ser uma potente ferramenta no 
desenvolvimento de sistemas automáticos de fluxo contínuo. 

A possível integração desta ferramenta nos sistemas SIA, poderá permitir 
desenvolver sistemas, capazes de se adaptarem consoante as características das 
amostras, efectuando a avaliação dos diferentes parâmetros analíticos. Neste 
contexto a válvula solenóide comparada com as tradicionais unidades rotatórias 
selectoras de fluidos, acrescenta uma certa versatilidade aos sistemas uma vez 
que permite posicionar as diferentes soluções de um modo aleatório, conduzindo 
a um aumento dos ritmos de amostragem. Permite, ainda, uma minimização da 
contaminação entre soluções. Em face destas características a sua utilização 
poderia ser vulgarizada, não fosse o problema de falta de robustez mecânica que 
apresenta, nomeadamente a nível dos solenóides cuja durabilidade é reduzida. 

A simplicidade do sistema obtido permitiu automatizar a determinação de 
ferro total em fórmulas de alimentação infantil, com um reduzido consumo de 
amostra e reagentes em comparação com os procedimentos manuais O ritmo de 
amostragem obtido, de 110 amostras por hora, é um resultado bastante 
satisfatório, até porque nos sistemas SIA este valor é normalmente inferior. 
Constatou-se ainda, nesta aplicação, que as características inerentes a cada 
tipo de matriz dificulta a generalização de um processo de modelização e 
optimização. Quando se utilizam procedimentos com um modo de 
funcionamento tipo "caixa negra" o conhecimento químico é fundamental e 
indispensável. 
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4. Utilização de urna Câmara de Mistura em 
Sistemas SIA 

Determinação de Iodeto em Sais de Mesa 

4 . 1 . I n t r o d u ç ã o 

O iodo é um nutriente essencial para o homem, encontrando-se presente 
no organismo em quantidades infinitesimais (cerca de 10 mg), dos quais 70 a 
80% estão concentrados na glândula da tiroide [Belitz e Grosch, 1987]. O 
restante apresenta-se distribuído pelo sangue, pele e outros tecidos. 

Na glândula da tiróide é utilizado na biossíntese das hormonas tiroxina 
(tetraiodotironina) e triiodotironina. Estas hormonas regulam a velocidade das 
reacções de oxidação e portanto o metabolismo energético, promovem o 
crescimento e a maturação a nível do sistema nervoso central e do esqueleto, 
aumentando a síntese proteica. Actuam, igualmente, a nível do sistema 
cardiovascular, através de uma possível sensibilização dos efeitos das 
catecolaminas [Gilman et ai, 1992]. 

Quando os níveis de iodo no sangue diminuem, a glândula intensifica a 
sua actividade secretora, numa tentativa de obter o máximo de partículas de 
iodo possíveis. Normalmente a glândula aumenta e, torna-se túrgida. Este 
quadro é conhecido como bócio simples [Burton, 1979]. 

A quantidade de iodo presente na dieta é variável, dependendo em grande 

parte do consumo de alimentos de origem marinha, e do teor de iodo presente 

nos solos de cultivo. Deve, contudo, satisfazer os requisitos diários de iodo que 

se situam entre 100-200 ng/dia [Belitz e Grosch, 1987]. Em áreas em que estas 

condições não são satisfeitas, devem ser fornecidos às populações suplementos 
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de iodo. Um dos processos, empregue em diversos países, consiste na adição de 
iodeto de potássio ao sal de mesa. Contudo, em alguns indivíduos, um 
suplemento excessivo de iodeto durante largos períodos de tempo pode também 
originar casos de hipotiroidismo com posterior aparecimento de bócio [Gilman et 
ai, 1992]. 

Não admira assim que os teores adicionados variem de país para país, e se 
encontre muitas vezes regulado por legislação. Desta forma a avaliação destes 
teores constitui uma determinação importante no controlo deste produto. 

Foram propostas diversas metodologias analíticas para a determinação de 
iodeto em amostras de sal. 

A técnica radioquímica é a menos referida, e emprega o 131I como marcador 
[Singh e Garg, 1994]. 

As técnicas cromatográficas são igualmente usadas na determinação de 
iodeto, seja por cromatografia de par iónico [Luckas, 1986], cromatografia 
líquida de alta eficácia [Verma et ai, 1992], cromatografia iónica com detecção 
electroquímica em eléctrodo de platina [Han et ai, 1987], ou por cromatografia 
preparativa em gel (CPG) [Ding et ai, 1997]. 

De entre as técnicas electroanalíticas, a voltametria de redissolução 
catódica é a mais empregue [Yang et ai, 1991a; Yang et al, 1991b; Wang e Yu, 
1993] embora, sejam referidos trabalhos que recorrem à polarografia diferencial 
de pulsos [Dhaneshwar et ai, 1987], e à voltametria de redissolução diferencial 
pulsada [Fang et ai, 1997]. 

A determinação potenciométrica é, igualmente, exequível seja com 
eléctrodos de configuração convencional [Tur'yan et ai, 1992; Wang, 1996], ou 
com eléctrodos tubulares num sistema de fluxo [van Staden, 1986]. 

Embora a maior parte dos métodos mencionados permitam a determinação 
selectiva de iodeto a baixos níveis de concentração obrigam, com excepção da 
técnica potenciométrica, à presença de equipamento dispendioso ou menos 
comum. Além disso, em muitos casos, as amostras só são sujeitas a análise 
após sofrerem processos de separação em coluna, reacções de derivatização ou 
de oxidação demoradas antes de serem finalmente analisadas. Não admira pois 
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u m a maior incidência n a l i tera tura de métodos que recorrem a técnicas 

espectroanalí t icas. 

A espectrofotometria de absorção atómica possibilita a determinação 

indirecta de iodeto, através da exploração de reacções de subst i tu ição, seja, 

entre o iodeto e o nitrato de pra t a [Shi et ai, 1998], ou por formação de iodeto 

de mercúrio e posterior avaliação do excesso de mercúrio por vapor frio [Wifladt 

et ai, 1989]. 

A s u a determinação directa surge, muito mais simples, embora fazendo 

uso de equipamento dispendioso, quando é efectuada por espectrofotometria de 

emissão em p la sma (ICP-AES) [Chen e Wang, 1989] recorrendo os autores 

apenas à oxidação do iodeto a iodo que é volatilizado. A automat ização desta 

determinação por FIA permitiu simplificar a inda mais o processo e atingir u m 

limite de detecção vinte vezes inferior [Wang e Shang, 1996]. 

São contudo, os métodos que recorrem a fenómenos de absorção molecular 

os mais divulgados, o que não surpreende , u m a vez que fazem uso de 

apare lhagem disponível n a maior par te dos laboratórios. Um dos métodos 

empregues baseia-se n a acção oxidante da espécie molecular h sobre diferentes 

espécies, nomeadamen te corantes orgânicos [Kesari et aí, 1998]. Es ta part ícula, 

h, pode existir inicialmente n a solução ou, ser originada através da oxidação dos 

iões iodeto a iodato (1) que finalmente originará iodo, em presença de u m 

excesso de iodeto de potássio em meio ácido (2). 

Ox 
(1) I" ► IC-3-

(2) I 0 3 + 5 1 + 6H+ ► 3I2 + 3 H 2 0 

Neste últ imo caso a quant idade de iodo l iber tada é a u m e n t a d a para o 

sêxtuplo, relat ivamente ao inicialmente existente, conseguindo-se u m a 

amplificação da sensibilidade n a determinação [Markzenko, 1986]. 
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A reacção do iodeto com o iodato, constituiu também a base para uma 
titulação fotométrica, para avaliação do iodeto, ou do iodo total (após redução) 
presente em amostras de sais [Pesavento e Biesuz, 1984]. 

Foi, também, explorado o facto do ião iodeto poder exercer um efeito 
inibitório ou catalítico mensurável sobre algumas reacções. Assim, na reacção 
entre o complexo de cobre(III)-ácido etilenodiaminotetraacético e o hipofosfito 
catalisada pelo paládio (III), o iodeto precipita ou complexa com este último 
diminuindo quantitativamente o teor de paládio disponível para a catálise 
[Garcia et ai, 1991]. Neste caso, as soluções de calibração devem ser 
adicionadas de cloreto para compensar a sua interferência na reacção. Noutros 
procedimentos, o iodeto exerce um efeito inibitório na reacção de descoloração 
de corantes orgânicos por substâncias oxidantes, [Zhang et ai, 1996; Liu e 
Zhang, 1998; Guo et ai, 1996]. O seu efeito catalítico sobre o mesmo tipo de 
reacção permite, igualmente, a quantificação. A automatização por FIA da 
reacção de oxidação do violeta de pirocatecol pelo persulfato a 55°C, em que se 
monitoriza um decréscimo de absorvência proporcional à concentração de iodeto 
na amostra é disso um exemplo [Cerda et ai, 1993]. É, contudo, o efeito 
catalítico exercido, pelo iodo, sobre a oxidação do ião arsenito pelo cério (IV) o 
processo mais vulgarizado, sendo a reacção conhecida como de Sandell-Kolthoff 
[Sandell e Kolthoff, 1934; Mottola, 1988] a mais empregue. 

A sua aplicação na análise de amostras de sais foi demonstrada num 
módulo com paragem de escoamento ("stopped-flow"), em que se efectua a 
monitorização a 40 °C, do decréscimo de absorvência do Ce(IV) em solução 
[Gutierrez et ai, 1989] ou do incremento de fluorescência devido ao Ce(III) 
formado na reacção [Toledano et ai, 1989]. Foram obtidos, em ambos os casos, 
limites de detecção de 1 ng ml"1 e valores de precisão similares. No primeiro 
caso, contudo, dado que o cloreto potencia a reacção, foi necessário adicionar 
ácido clorídrico aos padrões e amostras para compensar esta interferência. Este 
procedimento analítico mostrou ser menos sensível, embora permita determinar 
níveis de iodeto num intervalo mais alargado de concentrações. 

Apesar de ser um método sensível e económico, é influenciado pelo ião 
cloreto presente em amostras de sais de mesa, e é dependente da temperatura 
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[Rodriguez e Pardue, 1969]. Na sua automatização por FIA, os autores 
observaram um aumento de sensibilidade até à temperatura de 90 °C, tendo 
adoptado esta temperatura para a determinação do iodeto [Tanaka et ai, 1986]. 
Uma análise das metodologias propostas anteriormente evidenciam que os 
procedimentos analíticos baseados em reacções catalíticas possibilitam a 
maximização da razão sensibilidade/custo analítico, embora apresentem como 
limitações a sensibilidade à temperatura e susceptibilidade a interferências, 
principalmente, para matrizes complexas. 

Recentemente, foi proposta uma reacção para a determinação catalítica de 

iodeto que apresenta a vantagem de não ser influenciada pela temperatura, nem 

pela presença do anião cloreto. 

Envolve a oxidação da clorpromazina pelo peróxido de hidrogénio em meio 
fortemente ácido. Esta reacção é lenta na ausência de catalisador, e na sua 
presença permite relacionar linearmente o valor máximo de absorvência obtido 
com a concentração de iodeto na amostra [Liang et ai, 1993]. 

A adopção desta reacção deveria permitir atingir os níveis de concentração 
presentes em sais, destinados à alimentação, dada a elevada sensibilidade que 
proporciona. Contudo, a presença de dois reagentes em concentrações elevadas, 
o ácido e o peróxido de hidrogénio conferindo ao meio reaccional uma certa 
viscosidade, pode dificultar a difusão molecular das espécies quando da 
automatização da determinação por SIA. 

Neste trabalho, avalia-se o desempenho de uma câmara de mistura na obtenção 
de um eficiente grau de mistura entre as soluções envolvidas. A câmara 
escolhida, apresentava um volume pequeno uma vez que se pretendia trabalhar 
em condições de baixa dispersão e os níveis de concentração que se pretendiam 
determinar eram baixos. 

O recurso a câmaras de mistura em sistemas de análise por injecção 
sequencial não é um facto novo, tendo sido mesmo avaliadas as repercussões da 
sua inclusão nos sistemas SIA, quer na sobreposição de zonas [McCormack e 
van Staden, 1998], quer na dispersão obtida [van Staden e Botha, 1998]. Foi, 
também, incluída em diversos sistemas apresentando diferentes localizações 
consoante o fim em vista. Foi posicionada entre a bomba e a válvula [Taljaard e 
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van Staden, 1998], e entre a válvula e o detector, configuração mais vulgarizada 
nos sistemas FIA [Rangel e Toth, 1998; Couto et aí, 1998; Sultan, 1993]. Neste 
último caso, os autores adoptaram o raciocínio aplicável aos sistemas FIA 
[Garcia et ai, 1992] tendo obtido a diluição do produto formado, 
fundamentalmente, por manipulação da diferença de volumes entre a amostra e 
o volume da câmara [Baxter et aí, 1995]. Contudo, a posição mais adoptada 
para a colocação desta câmara é apoiada numa das entradas laterais da válvula 
selectora de fluidos. É, efectivamente, o local que confere maior versatilidade ao 
sistema, apresentando como único inconveniente o facto de poder conduzir a 
uma diminuição do ritmo de amostragem, dado o tempo adicional despendido 
na retirada das ali quotas para o tubo de armazenamento, bem como para a 
lavagem da câmara. Este posicionamento também possibilita o seu uso como 
câmara de diluição, seja na adequação da alíquota da amostra a analisar ao 
intervalo de concentrações pretendido [Masini et ai, 1995], seja na preparação 
de soluções de calibração de diferentes concentrações a partir de soluções mais 
concentradas [Schindler et ai, 1998]. Nestes casos a simples modificação do 
volume removido permite o controlo da dispersão obtida. 
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4.2. Materiais e Métodos 

4 .2 .1 . Reagentes e soluções 

A solução de cloridrato de clorpromazina, 4 ,5x l0 3 mol L1 , era preparada 
diariamente por dissolução de 15 mg do composto em 10 mL de água, e 
guardada em frascos de vidro âmbar para protecção da luz. 

A solução de peróxido de hidrogénio, 6,0 mol L1, era obtida por diluição 
com água a partir duma solução a 30% v/v. Antes da sua utilização era 
padronizada por titulação com anião permanganato. 

A solução padrão de iodeto, com 100 mg L-1 de I-, era obtida por dissolução 
de 26,16 mg de iodeto de potássio em cerca de 80 mL de água e posterior 
diluição rigorosa a 200 mL. A partir desta solução eram preparadas diariamente 
soluções de calibração, com concentrações de anião iodeto compreendidas entre 
10,0 e 100,0 (ig L1 I-. em ácido sulfúrico 5,0 mol L1. 

As amostras, de várias marcas comerciais, foram analisadas após 
dissolução de cerca de 10 mg, rigorosamente pesados, em 10 mL de solução de 
ácido sulfúrico 5,0 mol L1 , imediatamente antes de serem aspiradas para o 
sistema. 

4.2.2. Aparelhagem 

A montagem (Fig. 4.1) foi estabelecida usando tubo de PTFE com 0,8 mm 
de diâmetro interno. A unidade propulsora estava equipada com um tubo de 
impulsão com 1,42 mm de diâmetro interno. O tubo de armazenamento, com 
um comprimento de 350 cm, apresentava uma configuração em figuras de oito. 

A câmara de mistura (Cap.2), ligada a uma das entradas laterais da 
válvula apresentava um volume interno de cerca de 400 |̂ L (incluindo a barra 
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magnética). Este valor foi avaliado por pesagem, através da diferença entre o seu 
valor quando cheia com a solução de trabalho e quando vazia. 

Todos os outros componentes constantes da montagem, designadamente, 
bomba peristáltica, válvula, espectrofotómetro, e registador foram previamente 
descritos no Cap. 2. 
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Figura 4 . 1 : Esquema do módulo analítico desenvolvido para a determinação de 
iodeto em sais de mesa. BP: bomba peristáltica bidirecional; TA: tubo de 
armazenamento; RI: solução de peróxido de hidrogénio; A: amostra; E: esgoto; 
R2: solução de clorpromazina; VSF: válvula selectora de fluidos; CM: câmara de 
mistura; D: detector. 
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4.2 .3 . Procedimento experimental 

Na reacção de desenvolvimento de cor seleccionada, a clorpromazina é 
oxidada reversivelmente pelo peróxido de hidrogénio, em meio fortemente ácido, 
sob a acção catalítica do iodeto. Forma-se um radical com um máximo de 
absorção a 528 nm [Liang et ai, 1993]. Este é posteriormente oxidado, de uma 
forma irreversível a um sulfóxido incolor (Fig. 4.2). A formação do composto 
corado, contudo, também se forma na ausência de catalisador. A aspiração 
sequencial destas soluções funcionaria como um factor positivo no 
desenvolvimento da reacção mesmo na ausência de iodeto. Por este motivo foi 
decidido separar, no interior dos tubos de reacção, as duas soluções reagentes, 
clorpromazina e peróxido de hidrogénio, intercalando o troço de amostra no seu 
meio. 

O posicionamento das diferentes soluções em torno da válvula assim como 
da câmara de mistura e detector, foi determinado por forma a que fosse 
minimizado o número de rotações da válvula em cada ciclo analítico, e 
consequentemente o tempo despendido (cerca de 4 segundos para uma 
revolução completa). 

Assim, o ciclo analítico desenvolvido, era constituído por dez etapas (Tabela 
4.1), executadas em 166 segundos. Inicialmente (1) 250 |j.L de amostra eram 
aspirados para o tubo de armazenamento, e (2) rejeitados através de uma linha 
de esgoto, evitando assim a contaminação entre amostras no tubo de aspiração. 
Posteriormente eram aspirados (3) 100 \xh de peróxido de hidrogénio, (4) 500 (J.L 
de nova amostra e (5) 100 |aL de solução de clorpromazina. Este conjunto 
formado pelas três zonas aspiradas para o tubo de armazenamento era, então, 
(6) direccionado para a câmara de mistura. Após um (7) período de permanência 
de 60 segundos na câmara para o desenvolvimento da reacção, era (8) retirada 
uma alíquota de 350 ju.L para o tubo de armazenamento que finalmente era (9) 
propulsionada para o detector. Finalmente era efectuada a (10) limpeza da 
câmara de mistura, por propulsão de líquido transportador em direcção ao 
esgoto da câmara, evitando contaminação para o ciclo seguinte. 
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Figura 4.2: Esquema das reacções de oxidação que se desenrolam na 
determinação catalítica do iodeto. 
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As e tapas 1 e 2 apenas eram uti l izadas quando se verificava troca de 

amost ra , sendo apenas repetidas as res tan tes e tapas (3-10) quando se 

processavam sucessivas al íquotas de u m a m e s m a amost ra . 

Tabela 4 . 1 : Ciclo analítico pa ra a determinação catalítica de iodeto em sais de 

mesa. 

Etapa Solução Porta Tempo Direcção Caudal Volume 
(s) da bomba (mLmin1) (|aL) 

1 Amostra 2 

2 Amostra 3 

3 Reagente 1 1 

4 Amostra 2 

5 Reagente 2 4 

6 Transportador e 
(RI, Amostra, R2) 

5 

7 - 5 

8 Alíquota da 
câmara 

5 

9 Transportador 6 

10 Transportador 5 

5 aspiração 3,0 -

10 impulsão 5,0 -

2 aspiração 3,0 100 

10 aspiração 3,0 500 

2 aspiração 3,0 100 

15 impulsão 3,0 750 

60 

30 

aspiração 

impulsão 

25 impulsão 

3,0 

5,0 

3,0 

350 
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4 . 3 . R e s u l t a d o s e Sua Discussão 

4 .3 .1 . Optimização do sistema 

No estabelecimento inicial da montagem, e dado que as características 
físicas das soluções utilizadas, nomeadamente a viscosidade, poderiam 
influenciar o comportamento do sistema nas situações de aspiração e propulsão 
[Araújo et ai, 1998] houve o cuidado de avaliar quais as condições que 
viabilizariam a aspiração e propulsão de líquidos de uma forma rápida e 
reprodutível. 

Foram, então, determinados quais os caudais máximos permitidos nestas 
duas situações. Este estudo foi efectuado por pesagem dos volumes debitados 
ou aspirados em séries de 10 experiências. Concluiu-se que valores inferiores ou 
iguais a 3 mL min 1 como caudais de aspiração, e valores menores ou iguais a 5 
mL min 1 para caudais de propulsão, proporcionavam precisão nos volumes e 
estabilidade no escoamento, independentemente das soluções envolvidas. Foram 
portanto adoptados estes caudais no sistema desenvolvido. 

Para o tubo de armazenamento foi escolhida uma configuração em figuras 
de oito, que proporcionava não só uma melhor mistura radial das soluções à 
medida que eram aspiradas, como um menor grau de dispersão das zonas 
envolvidas. 

Inicialmente, a câmara foi colocada entre a válvula e o tubo de 
armazenamento, permitindo assim aumentar a dispersão do reagente na zona 
de amostra. Com esta configuração, o sinal de branco (de fundo) apresentava 
dois máximos (Fig. 4.3), sendo o primeiro mais pronunciado (cerca de 0,4 UA) 
em virtude do menor tempo de residência a ele associado. Verificou-se que o 
principal responsável pelo elevado efeito de Schlieren [Rocha e Nóbrega, 1996] 
era o ácido sulfúrico presente na amostra, que originaria gradientes de índice de 
refracção, dado que tanto a solução de clorpromazina, como o peróxido de 
hidrogénio isolados praticamente não apresentavam sinal de índice de refracção. 
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Figura 4 .3 : Perfil representativo dos sinais de branco obtidos com a câmara de 
mistura colocada no tubo de armazenamento. 

Com o aumento do volume de amostra, entre 100 e 500 (iL (Fig. 4.4), o 

valor de cada um dos máximos aumentava devido a um aumento do efeito de 

Schlieren e também ao desenvolvimento da reacção não catalisada. 

Um aumento do volume de amostra conduzia também a um aumento da 
sensibilidade de um modo quase linear. Para concentrações de iodeto superiores 
a 50 p.g L1 , a formação da espécie corada resultava num acréscimo pronunciado 
do sinal, próximo do máximo do primeiro pico, que era superior ao ruído devido 
ao efeito de Shlieren. Dada a reprodutibilidade do ruído provocado pela 
passagem dos reagentes, os sinais analíticos podiam ser medidos com exactidão 
ao longo do intervalo de concentrações em estudo. 
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Figura 4.4: Influência do volume de amostra no sinal obtido. Os resultados 

referem-se a uma solução de branco (♦), de 50 ug L1 de I- (•), de 100 ug L ] (■*■) 

de I-, processadas no sistema SIA com a câmara de mistura entre a válvula e o 

tubo de armazenamento, com volumes de reagente RI e R2 =100 uL e tempo de 

reacção de 60s. 

Posteriormente, a câmara de mistura foi colocada numa entrada lateral da 

válvula. Com esta configuração, uma vez que a limpeza da câmara não era 

efectuada no percurso para o detector, obtinham-se sinais num intervalo de 

tempo mais curto. Além disso, este posicionamento conferia uma maior 

versatilidade ao sistema desenvolvido uma vez que, a sua utilização passava a 

ser independente. O sistema passava assim a poder acomodar outras 

determinações, ou eventualmente uma câmara adicional noutra entrada da 

válvula o que permitiria aumentar o ritmo de amostragem deste sistema tirando 

partido do tempo de paragem que o ciclo contem. 

Apesar da mudança de estratégia relativamente ao posicionamento da 

câmara, foram mantidas as condições iniciais de ensaio no que respeita a 

solução reagente e tempo de reacção, bem como o volume de amostra já 

optimizado de 500 fiL, que passou a ser enviado para a câmara. Era agora 

necessário estudar qual a alíquota que deveria ser aspirada da câmara de 
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mistura e enviada para o detector para obtenção de sinal analítico. Verificou-se 
(Fig. 4.5) um aumento não só do sinal analítico como do sinal de branco, que 
contudo sofreu um acréscimo menos pronunciado. Estes valores aumentaram 
até cerca de 350 uL, decrescendo para valores superiores. A análise dos 
resultados obtidos permitiu concluir que a sensibilidade não só dependia dos 
volumes das soluções envolvidas e retiradas da câmara de mistura como da 
dispersão sofrida dentro da mesma. 

1,20 

1,00 

0,80 

< 0,60 

0,40 

0,20 

0,00 
0 100 200 300 400 500 600 

Volume (|iL) 

Figura 4.5: Influência do volume de alíquota, transferido da câmara de mistura 
para o tubo de armazenamento, no sinal obtido. Os resultados referem-se a uma 
solução de branco (♦) e de 100 ug L1 de I- (•), processadas no sistema SIA da Fig. 
4.1, um volume de amostra de 500 uL, com volumes de reagente RI e R2 =100 
U.L e tempo de reacção de 60 s. 

Na fase seguinte de optimização do sistema efectuou-se o estudo dos 

volumes de clorpromazina e peróxido de hidrogénio empregues, fixados em 100 

uL nos estudos anteriores. Foram avaliados os sinais obtidos no intervalo entre 

75 e 200 uL para cada um dos reagentes. Pode-se observar que esta variação 

pouco influenciava os resultados. Apesar das zonas de reagentes que 

circundavam a amostra no percurso para a câmara de mistura se encontrarem 

nessa fase invertidos, não se constatou alterações significativas uma vez que se 

/ ^ - ^ -
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verificava uma posterior mistura destes com a amostra na câmara. O volume, 
até então utilizado de 100 \xL, foi portanto o seleccionado. 

Em todos os estudos efectuados, após o direccionamento de amostra e 
reagentes para a câmara de mistura, foi adoptado um tempo de paragem de 60 
segundos, destinado à mistura e consequente formação de produto corado. Era 
contudo, necessário avaliar este parâmetro num intervalo mais alargado de 
tempo, dado este condicionar o desenrolar da reacção. Verificou-se um 
desenvolvimento acentuado da reacção de formação do radical semiquinónico, 
quando o tempo de residência dentro da câmara variou entre 0 e 60 segundos 
(Fig. 4.6). Quando este tempo foi aumentado entre 60-120 segundos, o 
incremento de sinal foi manifestamente inferior, mantendo-se praticamente 
constante. 

20 40 60 80 

Tempo de paragem (s) 
1 0 0 120 

Figura 4.6: Influência do tempo de paragem no sinal obtido. Os resultados 

referem-se a uma solução de branco (♦) e de 100 ng L1 de I (•), processadas no 

sistema SIA da Fig. 4.1, com um volume de amostra de 500 (J.L, um volume 

transferido da câmara de 350 |u,L e com volumes de reagente RI e R2 de 100 [ih. 

Nesta fase, provavelmente, verificava-se já uma igualdade entre a 
velocidade de formação do radical corado e da sua conversão no sulfóxido 
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incolor. O valor correspondente ao sinal de branco mantinha-se praticamente 
constante, ao longo de todo o tempo estudado, revelando bem a diferença entre 
as constantes de formação da reacção não catalisada (K=4xl04 mol L >) 
relativamente à catalisada (K=54 mol L1) [Liang et ai, 1993]. 

Após definir as condições de operação do sistema, relativamente aos 
volumes das soluções usadas e ao tempo de reacção, era necessário investigar 
de que forma as concentrações dos reagentes afectavam a reacção de formação 
do produto corado. 

Verificou-se ser a concentração em ácido sulfúrico da amostra aquele que 
mais influencia teria nos resultados. Estudos efectuados entre 3 e 5 mol Ll de 
H2SO4, revelaram um aumento nos sinais obtidos. A sensibilidade da 
determinação aumentou praticamente para o dobro, e o valor de branco, apesar 
de não ter aumentado proporcionalmente, duplicou. 

Relativamente à concentração da solução de peróxido de hidrogénio, 
estudada no intervalo 3,0-9,0 mol Lr1, foi observado um aumento quase linear 
para o declive das curvas de calibração obtidas até 6,0 mol L1 , sem posterior 
aumento além de 9,0 mol L1. Efectivamente, nos estudos efectuados por Liang 
et ai. [1993], apesar da velocidade da reacção catalisada aumentar com a 
concentração de peróxido, o valor máximo de absorvência obtido, neste caso e 
para a solução de branco, surgia antecipadamente, não se verificando diferenças 
na sua leitura para alguns dos tempos mais prolongados. 

Estudou-se, igualmente, a concentração da solução de clorpromazina no 
meio reaccional. O seu aumento originou, como no caso do ácido, embora de 
uma forma menos pronunciada, um aumento da velocidade da reacção 
catalisada e não catalisada, e consequentemente obtenção de valores superiores 
de absorvência ao fim do mesmo tempo. Constatou-se um incremento da 
sensibilidade relativa de 0,004 para 0,008 UA por [ig L1, no intervalo de valores 
estudado (l,5-4,5xl0-2 mol L1). 

Para analisar a dependência da reacção, a pequenas variações de 
temperatura, emergiu-se a câmara de mistura num banho termostatado, e 
procedeu-se à variação de temperatura no intervalo entre 20 e 40 °C. Através 
dos resultados obtidos constatou-se que a reacção não era afectada neste 
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intervalo, o que veio confirmar as indicações presentes na literatura [Liang et ai, 
1993]. Os resultados obtidos justificaram que os ensaios fossem efectuados à 
temperatura ambiente. 

O desempenho do sistema assim optimizado foi avaliado por 
processamento sucessivo da solução de branco (solução de ácido sulfúrico 0,5 
mol L1) e de 7 soluções de calibração, tendo-se estabelecido uma relação entre o 
valor de absorvência obtido e a concentração com a seguinte equação: 

Sinal (UA) = 0,404 (± 0,009) + 0,0076 (± 0,0002) |ag L ' I-

r = 0,9995 

Como se pode observar, apesar do elevado sinal de branco apresentado, 
valor da ordenada na origem, foi possível obter uma zona de resposta linear, 
num intervalo entre 4 (limite de detecção) e 100 (j.g L1 . Por subtracção do valor 
de branco obtido, consegue-se mesmo obter uma recta com passagem pela 
origem, que denota um bom desempenho do módulo analítico desenvolvido. 

Nestas condições, as amostras eram passíveis de ser analisadas com um 
ritmo de 24 por hora, aproximadamente. 

Na Fig. 4.7 apresenta-se um registo típico obtido com o procedimento 
analítico desenvolvido para soluções padrão de calibração e amostras. 
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l I t _ . I ; I I I ; I I I I I I 

Figura 4.7: Registo obtido na análise do teor de iodeto em sais iodados. (A) série 
de padrões com as concentrações em iodeto de 0,0, 20,0; 40,0; 60,0; 80,0, 100,0 
(j.g L1 . (B) amostras de sais iodados. 
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4.3.2. Análise de amostras de sais iodados 

Dada a composição das amostras, foi efectuado um estudo sobre a 
influência da presença de cloretos na avaliação do iodeto. Verificou-se que 
valores até 10 g L1 deste ião nas soluções das amostras analisadas não 
afectavam a determinação. 

Este procedimento também não era afectado por potenciais interferentes 
como sejam: Ca, Mg, Na, K, Al(III), Pb(II), fosfatos, sulfatos, silicatos, carbonatos 
e fluoreto, pois além dos baixos teores iniciais, estes são ainda diminuídos com a 
elevada diluição que as amostras sofrem. O iodato podia ser tolerado para 
valores menores que 10% relativamente a I-, e Fe(III) apenas interferia quando 
presente numa concentração 20 vezes superior ao teor de iodeto. Estes 
resultados estavam de acordo com outros anteriormente apresentados [Liang et 
ai, 1993]. 

A avaliação da qualidade dos resultados obtidos com esta metodologia foi 
efectuada procedendo a ensaios de recuperação para sete amostras de sais 
iodados e uma amostra de suplemento iodado para animais (Tabela 4.2). Cada 
uma das amostras foi sujeita a duas adições de iodeto a níveis distintos de 
concentrações, 20,0 e 60,0 \xg Lr1. 

Para os oito casos estudados as razões de recuperação obtidas estão 
contidas no intervalo 95,5 e 105,0 %, o que atesta da boa qualidade dos 
resultados e da ausência de efeitos de matriz na metodologia proposta. 

Na avaliação da reprodutibilidade dos resultados obtidos, valores de desvio 

padrão relativo de 3,5 (12,1 (ig L1) e 2% (52,3 (j.g L1) foram obtidos na 

determinação de amostras cuja concentração é indicada entre parêntesis. 
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Tabela 4 . 2 : Resul tados obtidos n a determinação de iodeto n a s amos t ras , e 

respectivos valores resul tan tes dos ensaios de recuperação efectuados. 

Amostras Concentração de Iodeto Recuperação 
^g L1 % 

Inicial Adicionada Encontrada 

20,0 19,6 98,0 

60,0 61,5 102,5 

20,0 19,1 95,5 

60,0 58,9 98,2 

20,0 20,5 102,5 

60,0 61,5 102,5 

20,0 20,3 101,5 

60,0 57,7 96,2 

20,0 20,2 101,0 

60,0 61,3 102,3 

20,0 19,6 98,0 

60,0 58,8 98,0 

20,0 21,0 105,0 

60,0 62,1 103,5 

20,0 20,5 102,5 

60,0 60,1 100,2 

15,5 

37,4 

18,8 

52,3 

135 

14,1 

115 

25,5 
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4 .4 . C o n c l u s õ e s 

O procedimento proposto para a determinação do iodeto, envolvendo a 
oxidação catalítica da clorpromazina é robusto, simples, fiável e de baixo custo. 
Envolve apenas o consumo de 150 |ig L1 de clorpromazina por determinação. 
Todos os outros reagentes envolvidos são de utilização comum nos laboratórios. 
A manipulação das soluções concentradas é mínima uma vez que as análises se 
processam no interior do sistema. 

O procedimento químico implementado é robusto, uma vez que não é 
afectado pela temperatura, e/ou pela presença de potenciais interferentes. Este 
facto, permite a adaptação deste sistema a outras matrizes, nomeadamente 
produtos farmacêuticos onde este elemento é frequentemente doseado [Gutierrez 
et al, 1989]. 

A obtenção de um sistema SIA que manipule soluções concentradas, 
incorporando uma câmara de mistura é perfeitamente exequível mesmo com 
detecção espectrofotométrica. 

Os sinais analíticos obtidos são perfeitamente reprodutíveis mesmo com 
um efeito de Shlieren pronunciado, que origina sinais igualmente reprodutíveis. 

A colocação da câmara de mistura numa porta lateral da válvula permite 
um eficiente controlo da razão sinal/ruído e um aumento de sensibilidade, fruto 
também das inversões de sentido de escoamento sofridas. Esta localização 
permite ainda a utilização múltipla deste sistema com incorporação de outras 
determinações que não necessitem de uma câmara de mistura. 
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5. Utilização de uma Unidade de Diálise em 
Sistemas SIA 

Determinação de L(+)-Lactato em Vinhos 

5 . 1 . I n t r o d u ç ã o 

O vinho é um produto natural complexo resultante da fermentação 
alcoólica do sumo de uvas. A sua composição depende não só das uvas de que 
se parte, mas também de todas as alterações introduzidas pela fermentação, 
subsequente vinificação e maturação. No decurso destes processos são muito 
diversos os compostos, voláteis e não voláteis, que se formam e que passam a 
fazer parte integrante do vinho. 

O ácido láctico é um destes compostos, que não existindo naturalmente 
nas uvas, é um constituinte normal do vinho. Pode ocorrer em duas formas 
isoméricas distintas D(-) e L(+), em proporções que variam consoante os 
processos em que têm origem. Este ácido pode surgir como um sub-produto da 
fermentação alcoólica dos açúcares e na fermentação maloláctica do ácido 
málico. Nos vinhos sujeitos a alterações microbianas indesejáveis, pode surgir 
devido à fermentação láctica dos açúcares redutores, do ácido tartárico ou de 
outros componentes do vinho [Peynaud, 1982]. Enquanto que no primeiro caso 
as leveduras dão origem especialmente ao isómero D(-) originando teores até 
cerca de 500 mg L1 , na fermentação malolática forma-se exclusivamente a 
forma L(+) em concentrações entre 1 a 2,5 g L 1 [Usseglio-Tomasset, 1989] e, no 
último caso, a configuração do ácido láctico formado dependerá da espécie 
bacteriana que se tenha manifestado. 

Em qualquer dos casos a dosagem do teor de ácido L(+)-láctico permitirá 
ter uma noção do desenvolvimento bacteriano num vinho, e a que tipo de 
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fermentação terá sido sujeito [Ribéreau-Gayon, et ai, 1976; Peynaud, 1982]. 
Constitui, consequentemente, um indicador da modificação da sua composição 
química e respectivas características organolépticas, contribuindo para a 
detecção das desordens provocadas nos vinhos pelas bactérias lácticas. 

A importância enológica do conhecimento do teor de ácido láctico, bem 
como dos principais ácidos orgânicos fixos dos mostos e dos vinhos, motivou o 
aparecimento de métodos analíticos, orientados para o seu doseamento em 
conjunto ou individualizado. 

Os métodos químicos para a determinação de lactato envolvem geralmente 
a oxidação do ácido láctico a etanal, pelo permanganato de potássio, pelo cério 
(IV), ou pelo ácido sulfúrico concentrado. Posteriormente o etanal formado é 
titulado ou medido colorimetricamente. Os constituintes do vinho que 
interferem nos doseamentos são eliminados por digestão ou por passagem em 
coluna de troca iónica [Ribéreau-Gayon et ai, 1976]. Os procedimentos 
químicos são pouco eficientes pois envolvem várias operações de pré-tratamento 
da amostra, tornando-se por isso morosos. 

Em alternativa os métodos enzimáticos são mais selectivos e por isso 
mesmo mais simples e menos sujeitos a interferências que advêm de matrizes 
complexas. A OIV ("Office International de La Vigne et du Vin") [OIV, 1990) 
propõe um método enzimático que utiliza a enzima L-lactato desidrogenase (L-
LDH) para a determinação do L-lactato. Aquela enzima cataliza a conversão do 
substrato em piruvato usando como cofactor nicotinamida adenina dinucleótido 
(NAD+), segundo a reacção: 

L-lactato + NAD+ L-LDH _ ^ piruvato + NADH + H+ 

Contudo, nesta reacção o equilíbrio em soluções próximas da neutralidade, 
encontra-se deslocado para a formação do substracto, L-lactato, inviabilizando a 
sua avaliação quantitativa pela monitorização do NADH formado. A deslocação 
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deste equilíbrio no sentido da formação de NADH e piruvato pode, contudo, ser 
conseguido a um pH alcalino, na presença de um excesso de NAD+, e envolvendo 
o piruvato numa reacção subsequente. A presença no meio reaccional de uma 
outra enzima, a glutamato-piruvato transaminase na presença de L-glutamato 
[OIV, 1990], ou um agente reactivo como a hidrazina [Ribéreau-Gayon et ai, 
1976], favorece-se a reacção no sentido de formação dos produtos. 

Apesar das vantagens referidas para estes métodos comparativamente aos 
métodos não enzimáticos, podem-se, no entanto, apontar como factores 
desvantajosos o custo elevado e a instabilidade dos reagentes envolvidos. Com a 
automatização em fluxo contínuo destas metodologias, minimiza-se o efeito 
daquelas desvantagens ao diminuir o custo unitário por determinação. 

Nos sistemas de FIA desenvolvidos para este fim, a economia do reagente 
enzimático é obtida, quer a enzima LDH seja utilizada em solução ou 
imobilizada. Lima et ai. [1992; 1998] usam a enzima dissolvida com todos os 
outros intervenientes da reacção e fazem-na actuar no substrato, que atravessa 
uma membrana de diálise colocada no sistema, por forma a minimizar a 
absorção intrínseca do vinho principalmente ao comprimento de onda de 340 
nm. 

Outros autores na perspectiva de aumentar a estabilidade da enzima, e 
consequentemente prolongar o seu uso, recorrem à imobilização. Kotromán et 
ai. [1991] imobilizaram a LDH num suporte de poliacrilamida, e utilizaram a 
diluição prévia das amostras como meio de reduzir a interferência da matriz do 
vinho a 365 nm. J á Puchades et ai. [1991] usam esferas de vidro activado como 
suporte de imobilização e avaliam o NADH formado por fluorescência. A 
amostra, depois de dialisada, passa por um reactor inerte por forma a fornecer 
um sinal de branco a deduzir posteriormente. 

Foram igualmente propostos sistemas nos quais a enzima LDH, presente 
no reagente enzimático, é substituída pela lactato oxidase (LOD). A LOD catalisa 
a conversão estereoespecífica de L(+)-lactato a piruvato e peróxido de hidrogénio 
com consumo de oxigénio [Dempsey et ai, 1993]. 

L(+)-lactato + 0 2 ^ piruvato + H202 
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Um dos sistemas FIA propostos para a monitorização do L(+)-lactato 
baseado nesta reacção efectua a avaliação do oxigénio consumido com um 
eléctrodo de Clarck [Yoshioka et ai, 1992]. Noutro trabalho, ao contrário, é a 
formação do peróxido de hidrogénio e a sua acção oxidante sobre o luminol que 
permite a determinação do L(+)-lactato [Hemmi et. aí, 1995]. Comparativamente 
com o anterior, este procedimento fornecia uma sensibilidade e um ritmo de 
amostragem quatro vezes superior. 

A determinação de lactato também foi implementada por SIA, embora 
aplicada noutras matrizes. Min et ai. [1995] utilizaram a quimiluminescência 
que acompanha a oxidação do luminol para efectuar o controlo em linha, em 
meios de cultura de penicilina dos teores de glicose, ácido láctico e penicilina. 
Com o mesmo propósito, de monitorização de meios de cultura, foi desenvolvido 
outro sistema em que a enzima lactato oxidase era imobilizada directamente no 
eléctrodo de trabalho duma célula electroquímica de fluxo [Schuhmann et ai, 
1995]. A imobilização em base de poliuretano e fixação entre duas membranas 
de diálise, evitava o contacto directo com os meios de fermentação. 

Os sistemas de SIA descritos para a análise de ácido láctico são dedicados, 
como foi referido, à análise de outras matrizes que não o vinho e, efectuam a 
monitorização do peróxido de hidrogénio produzido. 

No trabalho que seguidamente se refere estuda-se a aplicabilidade da 
análise de L(+)-lactato em vinhos, recorrendo ao sistema enzimático lactato 
oxidase (LOD)/peroxidase (POD). Em presença desta enzima o peróxido de 
hidrogénio formado por acção catalítica da LOD decompõe-se por oxidação do 
reagente cromogénio constituído pela mistura de 4-clorofenol e 4-
aminoantipirina, dando origem a quinonimina e água (Fig. 5.1). A monitorização 
do produto de reacção corado é efectuada espectrofotometricamente a 510 nm. 
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Figura 5 .1 : Reacções químicas envolvidas na determinação colorimétrica de 

L(+)-lactato pelo sistema enzimático lactato oxidase/peroxidase. 
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Uma vez que a este comprimento de onda, a matriz vínica apresenta 

absorção, incorporou-se no sistema uma unidade de diálise no sentido de 

viabilizar a maximização da razão sinal/ruído. 

A incorporação deste tipo de unidades com o objectivo de evitar 
interferências devido a outros constituintes presentes nas amostras, ou mesmo 
para obter um sinal dentro dos limites de linearidade do método, foi inicialmente 
explorado em sistemas de FIA por Hansen e Ruzicka [1976] na determinação de 
fosfatos e cloretos em soro sanguíneo. A partir daí foram muitos os sistemas que 
recorreram a processos de diálise com um destes objectivos [van Staden, 1991; 
Steube e Spohn, 1994; Rohm et ai, 1996; Fernandes et ai, 1997; Rangel e Tóth, 
1998], Nos trabalhos referidos predomina a colocação da unidade de diálise 
entre o dispositivo de injecção e o detector, fluindo a amostra no canal dador em 
contínuo ou confinada a um troço definido. A espécie dialisada para o canal 
aceitador era depois analisada directamente ou após derivatização. Noutras 
situações, menos frequentes, um ou ambos os canais da unidade de diálise 
faziam parte integrante da alça de amostragem de uma válvula de injecção 
[Martin e Meyerhoff, 1986; Chang e Meyerhoff, 1986]. Este tipo de abordagem 
também foi adoptada em módulos analíticos baseados no conceito de SIA. Para 
a sua implementação, van Staden et ai. [1997] recorreu a 2 bombas peristálticas 
e a 2 válvulas selectoras de fluidos ligadas através da unidade de diálise. O 
canal dador da unidade encontrava-se ligado a uma entrada lateral de uma das 
válvulas e o troço de amostra era sujeito a vários ciclos de alteração de direcção 
de escoamento para aumentar o rendimento da diálise para o canal aceitador. 
Este encontrava-se apoiado numa entrada lateral da segunda válvula, tal como 
o detector e os reservatórios dos respectivos reagentes. 

O sistema apresentava um ciclo analítico vasto, de 445 segundos, 
envolvendo 14 inversões de sentido de escoamento. Pressupunha, também, a 
coordenação dos diferentes componentes que, aqui, se encontravam 
praticamente duplicados relativamente à configuração básica dos sistemas SIA. 

A configuração adoptada no sistema SIA desenvolvido neste trabalho para 
a determinação do L(+)-lactato, era mais simples, apresentando apenas uma 
bomba e uma válvula selectora de fluidos, separadas pela unidade de diálise que 
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estava ligada a estes componentes por apenas um canal. O outro canal foi 
fechado e preenchido com a solução tampão usada como líquido de transporte 
no sistema. Neste caso, ao contrário do que normalmente acontece nos sistemas 
de fluxo com diálise, ambos os lados da membrana funcionavam como canal 
dador e aceitador, dependendo da etapa do ciclo analítico. O fenómeno de diálise 
verificava-se, neste caso, não só em condições dinâmicas mas também em 
situações de paragem de escoamento. 

5 /8 



Determinação de L(+)-lactato em vinhos 

5.2 . M a t e r i a i s e M é t o d o s 

5 .2 .1 . Reagentes e soluções 

A solução tampão, usada como solução de transporte e de reconstituição 

do reagente enzimático, era preparada tomando 250 mL de uma solução de 

tris(hidroximetil)aminometano 0,2 mol L1 , 0,69 g de 4-clorofenol, ajustando o 

pH da solução a 8,9 unidades com HC1 0,1 mol L-> e diluindo a 1,000 L com 

água. 

O reagente enzimático era obtido, diariamente, por reconstituição de um 
liofilizado de enzimas proveniente do kit comercial, Lactato PAP ref. 16192 
(bioMérieux) para a determinação enzimática de lactato no soro, em 10 mL da 
solução tampão referida anteriormente. O reagente assim preparado 
apresentava na sua composição 4-aminoantipirina (4x10 4 mol L1), peroxidase 
(>200 UI L1) e lactato oxidase (>150 UI L1). 

Diariamente preparava-se uma solução padrão de L(+)-lactato com a 
concentração de 10,0 g L1 a partir do respectivo sal de sódio (Fluka, ref. 71718). 
As soluções de calibração eram posteriormente obtidas por diluição rigorosa. 
Para mimetizar a matriz das amostras de vinho, todas as soluções de L(+)-
lactato eram preparadas numa solução contendo 7 g L 1 de ácido citrico, 3 g L - ' 
de sacarose, 2 g L 1 de glicerol, 3,8 g L1 de ácido tartárico, 2,2x10 3 mol L1 de 
ácido ortofosfórico, 10 % (v/v) em etanol [Pinta, 1971]. 

Utilizou-se uma solução 5,0 mol L1 de hidróxido de sódio para efectuar o 
ajuste de pH nas amostras e nas soluções de calibração. 

As amostras de vinho analisadas eram de várias marcas comerciais e 

usuais no mercado português. 
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5.2.2. Aparelhagem 

O sistema SIA (Fig. 5.2) apresentava na unidade propulsora um tubo de 
impulsão de PVC com 1,02 mm de diâmetro interno e tubo de P.T.F.E. com 
diâmetro interno de 0,8 mm na ligação entre todos os outros componentes da 
montagem. 

O reactor incorporado na montagem com um comprimento de 250 cm 

apresentava uma configuração em figuras de oito. 

A unidade de diálise, já descrita no Cap. 2, foi colocada no sistema SIA 
entre a bomba peristáltica e a válvula selectora de fluidos. A sua ligação ao 
sistema efectuava-se apenas através do canal superior da mesma por onde as 
soluções fluíam. O canal inferior, da mesma unidade, encontrava-se fechado e 
preenchido com a solução tampão referida em 5.2.1. 

A membrana de diálise colocada entre as duas cavidades semicilíndricas 
da unidade era obtida a partir de uma manga de diálise da marca Visking 
(Medicell International Ltd.) impermeável a espécies com uma massa superior a 
18000 Daltons. 

Antes da primeira utilização a membrana de diálise era condicionada na 
solução tampão referida em 5.2.1. durante uma hora, de modo a assegurar uma 
boa reprodutibilidade. Esta membrana permanecia em boas condições de 
operação durante pelo menos uma semana, em que era testada continuamente 
durante um dia de trabalho. 

Todos os outros componentes constantes da montagem, designadamente, 
bomba peristáltica, válvula, espectrofotómetro, e registador foram previamente 
descritos no Cap. 2. 

As determinações espectrofotométricas no sistema SIA eram realizadas ao 

comprimento de onda de 510 nm. 
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COMPUTADOR ] 

Figura 5.2: Esquema do módulo analítico desenvolvido para a determinação de 

L(+)-lactato. BP: bomba peristáltica bidireccional; UD: unidade de diálise; A: tubo 

de amostragem; R: reagente enzimático; VSF: válvula selectora de fluidos; RE: 

reactor; D: detector; E: esgoto 1 e 2. 
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5.2.3. Metodologia convencional de comparação 

Na determinação do L(+)-lactato pelo método convencional, para avaliação 
da qualidade dos resultados fornecidos pela montagem que se propõe, recorreu-
se a um Kit enzimático comercializado pela Boehringer Mannheim (Cat. No. 
139084] para a análise de ácido L-láctico em alimentos. 

Este método baseia-se na oxidação do ácido L-láctico a piruvato pela 

nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) catalizada pela enzima L-Lactato 

desidrogenase (LDH): 

L-LDH 
L-lactato + NAD+ ^ piruvato + NADH + H+ 

Como o equilíbrio desta reacção se encontra deslocado no sentido do L-
lactato, promove-se o consumo do piruvato numa reacção subsequente com o L-
glutamato, na presença da enzima glutamato piruvato transaminase (GPT), 
deslocando assim a reacção no sentido da formação dos produtos, 
possibilitando a monitorização do aumento do NADH formado a 340 nm e o seu 
relacionamento estequiométrico com a quantidade de ácido L-láctico presente. 

GPT Piruvato + L-glutamato \ L-alanina + 2-oxoglutarato 

O procedimento analítico indicado preconizava a adição, nas cuvetes de 
leitura, de 0,100 mL de amostra, 1,000 mL de solução tampão e ácido 
glutámico, 0,200 mL de solução de NAD, 0,020 mL de suspensão de GPT e 
0,900 mL de água destilada. Após um período de incubação de 5 min, a 25 °C, 
procedia-se à leitura de absorvência ao comprimento de onda de 340 nm (Ai). 
Seguidamente adicionava-se 0,020 mL de solução de LDH, e findo um período 
de cerca de 20 min, procedia-se novamente à leitura de absorvência em 
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condições de equilíbrio químico (A2). A concentração de L-lactato nas amostras 
era obtida por interpolação gráfica numa curva de calibração, construída a 
partir de soluções de calibração. Os valores de absorvência interpolados no 
gráfico eram obtidos por dedução das diferenças de absorvência (A2-AI) obtidos 
com e sem a amostra (branco do reagente). 

5.2.4. Procedimento experimental 

Antes do início de cada ciclo, o canal principal e a cavidade inferior da 
unidade de diálise eram preenchidos com a solução tampão referida em 5.2.1. 
Os tubos ligados à válvula, que iriam ser utilizados, eram preenchidos com as 
soluções a eles adstritas. Estes apresentavam um volume interno de 50 |j.L. 

O ciclo analítico perfazia um total de 262 segundos e era composto por 6 
etapas (Tabela 5.1). No início eram (1) aspirados 160 |iL de amostra para a 
unidade de diálise seguido de um (2) período de contacto entre a zona de 
amostra e a membrana de diálise durante 45 segundos por paragem da bomba 
peristáltica. Posteriormente era (3) bombeada solução de transporte durante 16 
segundos para um esgoto secundário, com o objectivo de eliminar a amostra 
presente no canal superior da unidade de diálise. O ciclo continuava com (4) a 
aspiração de 256 îL de solução de reagente enzimático que (5) permanecia na 
membrana de diálise durante 15 segundos, por paragem da bomba peristáltica, 
permitindo a difusão de L(+)-lactato para a canal principal do sistema. 
Finalmente era (6) bombeada de solução de transporte por 160 segundos 
através do reactor em direcção ao detector. 

No início de cada ciclo e sempre que se verificava substituição das 

amostras, 150 |j.L da nova amostra era aspirada para o tubo de armazenamento 

e posteriormente direccionado para um esgoto secundário. Evitava-se desta 

forma a contaminação entre amostras e a sua retirada do sistema pelo percurso 

mais rápido. 
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Tabela 5 . 1 : Ciclo analítico utilizado n a determinação de L(+)-lactato em vinhos. 

Etapa Solução Porta Tempo Direcção Caudal Volume 
(s) da bomba (mL min1) (\xL) 

Amostra 10 Aspiração 0,96 160 

45 Paragem 0,00 

3 Transportador e 2 
amostra 

16 Impulsão 3,80 

Reagente 16 Aspiração 0,96 256 

15 Paragem 0,00 

Transportador 160 Impulsão 0,75 
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5 . 3 . R e s u l t a d o s e Sua Discussão 

5 .3 .1 . Optimização do sis tema 

A reacção enzimática seleccionada permitia efectuar a monitorização do 
sinal analítico a 510 nm, comprimento de onda em que a absorção intrínseca 
das amostras era manifestamente inferior à observada ao comprimento de onda 
a que se efectuavam as análises pelo método convencional a 340 nm [Usseglio-
Tomasset, 1989]. Contudo, constituía ainda um factor limitante, condicionador 
da qualidade dos resultados obtidos. Efectivamente era de supor que diferentes 
tipos de vinhos originariam distintos valores de branco. 

Optou-se, então, por introduzir no sistema uma unidade de diálise para 
tentar solucionar este problema, uma vez que através do processo de diálise é 
possível isolar duma matriz complexa alguns elementos de menor peso 
molecular pela sua passagem através da membrana para outra fase (canal). 

Normalmente estes dispositivos que conduzem a um aumento do volume 
morto do sistema são colocados fora do canal principal dos sistemas SIA 
apoiados num canal lateral da válvula [van Staden et ai, 1997]. Este facto 
permite a sua utilização de uma forma independente do resto do sistema, que 
pode assim albergar outras determinações. Este procedimento foi inicialmente 
seguido. Todavia, constatou-se uma diminuição significativa do ritmo de 
amostragem em cerca de 30 %, e um aumento da complexidade do ciclo 
analítico. Alternativamente, a unidade de diálise foi colocada entre a bomba 
peristáltica e a válvula selectora de fluidos o que garantia a obtenção de um 
sistema com apenas um canal, mais apropriado para ser aplicado em rotina. O 
canal superior da unidade foi ligado ao canal principal, e o canal inferior foi 
fechado e preenchido com solução tampão (Fig. 5.2). 

Com o sistema proposto a fracção de amostra aspirada permanecia em 
contacto com a membrana de diálise, durante o período de paragem da bomba 
peristáltica originando um aumento de sensibilidade. Nesta situação as 
partículas difundiam da solução onde se encontravam em maior concentração 
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para a solução de menor, de forma a igualá-las e atingir assim o equilíbrio. 
Efectivamente esta situação parecia atingir-se ao fim de 45 segundos de 
paragem, tempo a partir do qual não se registava aumento do sinal analítico. 

O troço de amostra era posteriormente direccionado para um esgoto 
secundário a um caudal bastante elevado para reduzir a possibilidade de 
migração da espécie a determinar novamente do canal inferior da unidade de 
diálise para o canal principal, diminuindo a quantidade de L(+)-lactato 
disponível para análise [van Staden e van Rensburg, 1990]. Pretendia-se 
garantir que a porção de amostra, previamente aspirada, era propulsionada na 
totalidade para fora do sistema, garantindo assim a eliminação nesta etapa das 
interferências relativas à matriz da amostra. Dessa forma efectuou-se um 
estudo em que foi colocada uma membrana de teflon justaposta à membrana de 
diálise para impedir qualquer passagem de L(+)-lactato através da membrana, e 
constatou-se que a um caudal de 3,80 mL min 1 não se obtinha sinal ao fim de 
16 segundos de bombeamento para o esgoto secundário. Seleccionado este 
período de tempo era possível concluir que o lactato dialisado era o único 
substrato disponível com o qual o sistema enzimático actuaria. 

O produto resultante desta reacção não dependeria, portanto, da mistura 
entre zonas adjacentes de amostra e reagente mas da percentagem de lactato 
difundido na etapa de paragem do troço de amostra na membrana e do volume 
de reagente posteriormente aspirado para a membrana de diálise. 

Este volume foi variado entre 112 e 400 \xL tendo-se verificado um 

aumento de sinal até 256 \iL, valor a partir do qual se observou um decréscimo 

(Fig. 5.3) 

A partir desse valor o acréscimo de reagente não correspondia a um 
aumento efectivo de reagente sobre a membrana. Por outro lado, verificava-se 
um aumento mais pronunciado do valor do branco relativamente ao sinal 
analítico o que conduzia a uma deterioração da sensibilidade na determinação. 
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Figura 5.3: Variação do sinal analítico com o volume de reagente. Os resultados 

referem-se a uma solução de calibração de 1,5 g L1 de L(+)-lactato. 

Após aspiração de 256 jxL de reagente era possível melhorar a sensibilidade 
da determinação através do controlo do tempo de paragem do reagente 
enzimático sobre a membrana de diálise. Efectivamente, ao aumento do tempo 
de espera entre 5 e 15 segundos correspondia um incremento proporcional do 
sinal analítico (Fig. 5.4). Para tempos superiores denotava-se um ligeiro 
decréscimo de sensibilidade devido à difusão do produto corado para a solução 
fechada no outro canal. Este facto era bem patente quando para tempos 
superiores a um minuto era possível observar uma tonalidade rosa nesta 
solução após processamento da solução de calibração mais concentrada. 
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Figura 5.4: Variação do sinal analítico com o tempo de residência do reagente 
sobre a membrana de diálise. Os resultados referem-se a uma solução de 
calibração de 2,5 g L 1 de L(+)-lactato. 

O maior ou menor desenvolvimento da reacção enzimática, dependia da 

subsequente mistura e do tempo decorrido até se verificar a monitorização do 

produto formado no detector. 

O avanço da reacção foi, então, investigado fazendo variar o comprimento 
do reactor. A variação deste comprimento entre 50 e 250 cm originava um 
aumento de sinal em cerca de 220%. Contudo, um subsequente aumento para 
300 cm conduzia já a um decréscimo de 78% no sinal analítico. Este facto 
reflecte bem a combinação de efeitos que advém do desenvolvimento da reacção 
com formação de produto corado e um aumento de dispersão do produto 
formado com o comprimento do reactor. Estes efeitos puderam ser confirmados 
quando por aumento do caudal entre 0,65 e 0,75 se observava um decréscimo 
de sinal, que era mais acentuado para os reactores de menor dimensão. Com 
um caudal superior, de 1,30 mL min1 , a sensibilidade tornava-se inaceitável, 
independentemente do reactor escolhido, uma vez que o tempo de residência da 
mistura amostra-reagente se tornava demasiado reduzido. Foi então 
seleccionado um comprimento de 250 cm para o reactor e um caudal de 0,75 
mL min 1 como compromisso entre sensibilidade e ritmo de amostragem. 
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Tendo seleccionado os principais parâmetros do sistema relativamente ao 
seu desempenho com as soluções de calibração, passou-se a testar a sua 
aplicação em amostras reais de vinhos. Começou por se investigar a influência 
do pH na análise das amostras variando o pH da solução tampão usada. 

A capacidade tampão das soluções de Tris/HCl é normalmente exercida 
entre 7,2 e 9,2 unidades de pH, valores limites adoptados no nosso estudo. 
Observou-se que com o aumento de pH a sensibilidade diminuía, devido a uma 
redução da actividade enzimática, mas o limite superior de resposta linear 
aumentava. Os teores de ácido láctico obtidos para os vinhos, escolhidos 
aleatoriamente, aproximavam-se do valor encontrado pelo método convencional. 
Uma vez que as enzimas se apresentavam estáveis neste intervalo de pH, optou -
se pelo valor de 8,9 unidades como compromisso entre o máximo de actividade 
enzimática e os resultados conseguidos para os vinhos. 

De seguida avaliou-se qual a influência que a concentração da solução 
tampão poderia exercer nos sinais obtidos. Assim, foram utilizadas soluções 
tampão em que a concentração de Tris variou entre 0,025 e 0,1 mol L1 e a 
concentração de HC1 entre 0,02 e 0,08 mol L1. Contudo, uma vez que ao alterar 
a concentração da solução se altera a força iónica, factor que pode influenciar o 
fenómeno de diálise e portanto a passagem do lactato na membrana, a variação 
da concentração da solução tampão foi efectuada de uma forma simultânea e 
alternada nos dois lados da membrana. 

Os melhores resultados (Fig. 5.5) foram obtidos para a solução tampão 
com uma concentração em Tris de 0,05 mol L1 e em HC1 de 0,04 mol L1. Para 
esta concentração a taxa de recuperação obtida, para dois vinhos, escolhidos 
aleatoriamente e adicionados de L(+)-lactato padrão, situava-se próxima de 
100%. 
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Figura 5.5: Percentagem obtida para o nível de L(+)-lactato relativamente ao seu 
valor real em duas amostras de vinho com a variação da concentração da 
solução tampão nos dois lados da membrana de diálise, a: 0,025 mol L 1 Tris e 
0,02 mol L-i HC1; b: 0,05 mol L"1 Tris e 0,04 mol L 1 HC1; c: 0,1 mol L-> Tris e 0,08 
mol L-i HC1. 

O valor de pH do próprio vinho também se revelou importante na obtenção 
do teor de L(+)-lactato nas amostras. Foram efectuados estudos de recuperação 
em vinhos, adicionados de 1,0 g de L(+)-lactato, entre 1 e 13 unidades de pH, 
tendo-se observado (Fig. 5.6) valores de recuperação próximos de 100 % nos 
ensaios desenvolvidos a pH=13. 

A este valor de pH o vinho apresentava-se turvo indicando a precipitação 
de alguns dos seus constituintes. Possivelmente, diminuía-se, desta forma, a 
competição que poderia surgir, na passagem através da membrana, entre o 
lactato e alguns desses componentes, com peso molecular semelhante ou 
inferior. 
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Figura 5.6: Variação da taxa de recuperação obtida para um vinho com um teor 

de L(+)-lactato de 0,98 g L 1 (adicionado de 1 g L1) a vários valores de pH. 

Nas condições experimentais optimizadas foi obtida uma recta de 
calibração linear no intervalo de concentrações entre 0,25 e 2,5 g L1, teores 
esperados nos vinhos: 

Sinal (mUA) = 1 (±2) + 73 (±2) g Li L(+)-lactato 

r = 0,9994 

O limite de detecção estimado após processamento da solução de branco 

foi de 0,074 g L ' . 

A montagem desenvolvida permitia ritmos de amostragem de cerca de 14 
determinações por hora. 
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5.3.2. Análise de amostras de vinhos 

Utilizando a montagem SIA desenvolvida e optimizada procedeu-se à 
análise de oito amostras de vinhos de mesa, brancos e tintos. Apresenta-se na 
Fig. 5.7 um registo típico obtido durante os ensaios para a solução de branco, 
cinco soluções de calibração e amostras. 

Para averiguar da exactidão dos resultados proporcionados, submeteram-se as 
amostras a análise paralela pelo procedimento proposto e pela metodologia 
convencional (Tabela 5.2). Apresentam-se os valores obtidos pelos dois métodos, 
bem como os respectivos erros relativos. 

A comparação dos resultados obtidos, pelos duas metodologias, permitiram 

obter a seguinte relação: 

SIA (g L-i)= -0,006 (± 0,097) + 1,00 (± 0,09) Conv. (g I/i) 

r = 0,996 

Adicionalmente os resultados foram submetidos a um teste í de Student 
emparelhado tendo-se obtido um valor de 0,676. A comparação deste valor com 
o valor teórico de t de Student tabelado, para um nível de confiança de 95% 
(2,365) permite-nos concluir que não existem diferenças significativas entre os 
resultados obtidos pelos dois métodos. 

Em termos de precisão, os valores de desvio padrão relativo foram 
inferiores aos obtidos com a metodologia convencional e inferiores a 2%. Não se 
registaram variações significativas no comportamento da membrana de diálise 
durante o período em que esta era utilizada. O reconhecimento da sua 
deterioração, que se verificava aproximadamente ao fim de uma semana, era 
visualizado pela diminuição da precisão dos resultados obtidos. 
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Tabela 5 .2 : Resul tados obtidos n a determinação de L(+)-lactato em amos t ra s de 

vinho, pela metodologia SIA proposta e pela metodologia convencional de 

comparação [OIV, 1990]. 

Amostras Método SIA Método Convencional Desvio Relativo 

(g L-1) (g L-1) (%) 

1 1,00 (±0,03) 0,99 (±0,09) 1,01 

2 0,77(±0,04) 0,80 (±0,09) -3,75 

3 1,21 (±0,04) 1,25 (±0,08) -3,2 

4 0,86(±0,03) 0,84(±0,08) 2,3 

5 1,40 (±0,03) 1,38 (±0,06) 1,4 

6 1,48 (±0,05) 1,46 (±0,07) 1,4 

7 0,74 (±0,04) 0,72 (±0,08) 2,7 

8 0,99 (±0,04) 0,96 (±0,09) 3,1 
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M*r 

Figura 5.7: Registo obtido na análise do teor de L(+)-lactato em amostras de 
vinho. (A) série de padrões com as concentrações em L(+)-lactato, 0,0, 0,50; 
1,00; 1,50; 2,00, 2,50 g L1 . (B) amostras de vinho. Em todos os casos procedeu-
se à injecção em triplicado. 
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5.4 . C o n c l u s õ e s 

A metodologia desenvolvida permite a determinação colorimétrica de 
L(+)-lactato em vinhos. A automatização dos ensaios por SIA permite um 
controlo temporal preciso e uma reprodutibilidade das condições de ensaio que, 
conduz a uma minimização de erros normalmente associados com a 
manipulação manual. 

A análise das amostras revelou que o sistema enzimático usualmente 
empregue na análise de amostras de soro pode ser útil na análise de vinhos. A 
simplicidade de preparação e a estabilidade da suspensão enzimática permite o 
seu uso em ensaios de rotina. 

A utilização de enzimas em solução permite a implementação de 

determinações simples sem a necessidade de investimento de tempo e dinheiro 

na preparação do reactor enzimático. 

A incorporação da unidade de diálise colocada entre a bomba e a válvula, 
proporciona um sistema de configuração simples, permitindo uma diluição 
elevada e uma minimização das interferências devidas à matriz das amostras. 
Outros graus de diluição são ainda possíveis por manipulação da relação entre 
os volumes aspirados e posteriormente eliminados do sistema. 

A configuração proposta poderia ser empregue para outras determinações 
enzimáticas, que requeiram elevada diluição e uma redução dos efeitos de 
matriz, bastando para isso efectuar modificações na composição dos reagentes, 
caudais e tempos adoptados. 

A alcalinização das amostras, poderá, caso necessário, passar a ser 
efectuada dentro do sistema, numa posição lateral da válvula, após optimização 
do volume de base empregue. Conduzirá contudo a um ciclo analitico mais 
longo e complexo. 
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6. Implementação de Reacções Enzimáticas em 
Sistemas SIA 

Determinação de Glicose em Leites 

6 . 1 . I n t r o d u ç ã o 

Uma grande variedade de alimentos apresenta na sua composição hidratos 
de carbono distintos, quer quanto à sua natureza quer quanto à quantidade em 
que se encontram presentes. A sua avaliação pode ser efectuada em simultâneo 
[Sartini et ah, 1998] ou individualmente, dependendo dos objectivos 
pretendidos. Nos casos em que a análise a efectuar incide apenas sobre um 
determinado açúcar, o recurso a métodos químicos nem sempre satisfaz uma 
vez que, normalmente, estes se baseiam em propriedades comuns manifestadas 
por um grupo desses compostos [Martin et ai, 1985]. Nestes casos o recurso a 
métodos enzimáticos é, hoje em dia, consensual dada a especificidade das 
reacções para o substrato e o carácter expedito dos procedimentos analíticos 
utilizados. 

A determinação da glicose é um ensaio largamente efectuado na rotina 
laboratorial, sendo hoje em dia a sua avaliação por via enzimática adoptada em 
vários laboratórios. O recurso à automatização, nomeadamente por técnicas de 
fluxo, permite aliar a selectividade à possibilidade de manipular 
reprodutivelmente pequenos volumes de líquidos, proporcionando uma redução 
de custos por determinação. 

São diversas as abordagens efectuadas pelos diferentes autores no que 
respeita à utilização de enzimas em sistemas FIA. Em alguns casos estas são 
utilizadas em solução, noutros imobilizadas em suportes inertes e ainda fazendo 
parte integrante de sensores ópticos ou electroquímicos [Hansen, 1989]. As 
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escolhas efectuadas fundamentam-se nos mais variados aspectos, estando 
relacionadas com a estabilidade que as enzimas apresentam face a qualquer um 
dos processos, com a economia da quantidade de enzima, com o tipo de 
matrizes utilizadas, e/ou com a facilidade de utilização. 

Estas opções são igualmente válidas quando se considera a determinação 
de glicose em matrizes alimentares. Assim, no caso da enzima glicose 
desidrogenase ou do sistema hexocinase/glicose-6-fosfato-desidrogenase as 
enzimas aparecem confinadas em reactores, imobilizadas num suporte de vidro 
poroso. Em ambos os casos o composto formado é o NADH ou o NAD PH que é 
monitorizado por espectrofotometria [Ruz et ai, 1988] ou fluorimetria [Linares et 
ai, 1987; Ogbomo et ai, 1991]. A maioria dos trabalhos fundamenta-se no uso 
de glicose oxidase, que catalisa a oxidação da glicose pelo oxigénio com 
formação de peróxido de hidrogénio. Nos sistemas em que se utiliza a detecção 
amperométrica do oxigénio consumido ou do peróxido de hidrogénio formado, a 
glicose oxidase surge não só imobilizada e armazenada em reactores 
[Matsumoto et ai, 1988; Matsumoto et ai, 1990; Matusewski et ai, 1990; Chen 
e Matsumoto, 1995], como imobilizada em finas camadas [Mannino et ai, 1997] 
ou recobrindo os respectivos eléctrodos [Qu et ai, 1995; Okawa et ai, 1998; 
Przybyt, 1998; Pilloton et ai, 1994; Zhang e Rechnitz, 1994; Amine et ai, 1991; 
Watanabe et ai, 1991), tornando-o, neste último caso, num sensor 
electroquímico selectivo à espécie em causa. Normalmente, a membrana 
enzimática é protegida por uma membrana de diálise garantindo dessa forma o 
uso prolongado das enzimas sem perda apreciável de actividade. 

Foi também proposto a imobilização da glicose oxidase num optrode, em 
que o consumo de oxigénio era avaliado pelo efeito amortecedor de um indicador 
fotoluminescente [Dremel et ai, 1989]. Outro sistema baseado no mesmo 
princípio, utilizou a enzima imobilizada num reactor [Valencia-Gonzalez et ai, 
1993]. 

Nos restantes trabalhos a glicose oxidase aparece sempre imobilizada e 
armazenada em reactores tubulares, envolvendo as metodologias usadas apenas 
detecção óptica. Quanto ao processo de quantificação da glicose os trabalhos 
descritos na literatura dividem-se, basicamente, em dois grupos: os que 
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envolvem o peróxido de hidrogénio em posteriores reacções não enzimáticas e os 
que recorrem ao uso de outra enzima, a peroxidase, que cataliza a sua redução. 

Relativamente ao primeiro grupo foi proposta a sua quantificação baseada 

na emissão de luz por oxidação catalizada do luminol pelo ião 

hexacianoferrato(III) [Suleiman et ai, 1993] ou pela enzima peroxidase 

[Swindlehurst e Nieman, 1988]. Foi igualmente proposta a medida colorimétrica 

baseada na sua quantificação por iodometria, sendo a reacção catalizada pelo 

ião molibdato [Shi et ai, 1997]. 

Num conjunto mais vasto de trabalhos a glicose oxidase é sempre 
empregue conjuntamente com a peroxidase. Esta enzima, não é usada 
imobilizada mas em solução, juntamente com os outros reagentes envolvidos. O 
peróxido de hidrogénio formado, como já foi referido, na reacção catalizada pela 
glicose oxidase forma juntamente com o fenol e o ácido 3,5-dicloro-2-hidroxifenil 
[Tzouwara-Karayanni et ai, 1993] ou com o fenol e a 4-aminoantipirina um 
complexo corado de intensidade proporcional à concentração de glicose no meio 
[Tzouwara-Karayanni e Crouch, 1990; Agudo et ai, 1995]. 

Os sistemas citados privilegiam, na sua maioria, a aplicação da 
metodologia desenvolvida a bebidas não alcoólicas, sendo poucos os que 
analisam outro tipo de matrizes. Deste modo, as amostras estudadas, são 
injectadas integralmente ou antes de serem injectadas nos sistemas são, 
apenas, sujeitas a filtrações ou meras diluições. 

Foram, igualmente, propostos sistemas de SIA para a determinação de 
glicose. Contudo, apenas dois dos trabalhos são aplicados à análise deste 
composto em alimentos (vinho e bebidas não alcoólicas) . Nos restantes casos 
esta determinação serve apenas para demonstrar novos modos operativos em 
SIA ou então para monitorizar o teor de glicose em meios de fermentação no 
controlo de processos, concretizando assim uma das aplicações enumeradas 
para os sistemas SIA. Relativamente à abordagem efectuada em cada um destes 
sistemas para efectivar a avaliação da glicose ela diverge, embora se baseie 
maioritariamente nas reacções já descritas para os sistemas FIA. Excepção, 
para dois trabalhos, que não recorrem a qualquer enzima e em vez disso 
efectuam a avaliação quimiométrica directa do espectro de infravermelho dos 
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compostos (mid-IR) obtido por espectroscopia de infravermelho com 
transformada de Fourier (FTIR, do inglês "Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy"). Os autores propõem analisar a glicose em bebidas numa 
mistura de três [Schindler et ai, 1998a] e nove componentes [Schindler et ai, 
1998b]. Para isso numa primeira fase são preparadas diferentes soluções 
padrão de composição múltipla a partir apenas de uma única solução de cada 
componente. Esta preparação é efectuada automaticamente no interior do 
sistema SIA à medida que os registos são efectuados. Todos os dados são 
tratados mediante o modelo desenvolvido, baseado na regressão parcial pelo 
método dos mínimos quadrados (PLS, do inglês "Partial Least-Squares"). Este 
método constitui uma interessante possibilidade para "screening" e controlo de 
processos quando um elevado número de compostos tiver que ser analisado. 
Envolve contudo, não só uma técnica distinta como um conhecimento 
matemático mais alargado para a realização dos ensaios. 

A utilização de outra técnica de detecção, a espectrometria na região do 
vísivel, vem associada aos sistemas SIA que utilizam a glicose oxidase e a 
peroxidase em solução e, se baseiam no reagente de Trinder preconizado pela 
Sigma Diagnostic. Num dos sistemas a solução ao ser usada como 
transportador [Baxter et ai, 1995], conduz a um consumo superior àquele que 
se verifica quando apenas alíquotas de reagente são aspiradas para a solução 
[Chung et ai, 1992]. 

A quimiluminescência é, contudo a técnica mais usada, baseando-se a 
detecção na emissão de luz devido à oxidação do luminol pelo peróxido de 
hidrogénio, como já foi referido. Num dos sistemas [Tucker et ai, 1994] a 
enzima, glicose oxidase, é usada em solução e os autores empregam esta 
determinação, meramente, para apresentar as potenciais vantagens de 
associação de uma nova célula de fluxo "Fountain Cell", em termos de 
sensibilidade e propriedades dos fluidos, com os sistemas SIA. 

Em todos os outros sistemas que envolvem este tipo de detecção, a enzima 

glicose oxidase aparecia imobilizada na parede de um tubo de nylon e colocada 

numa entrada lateral da válvula [Min et ai, 1995; Min et ai, 1996; Liu e 

Hansen, 1996]. Este posicionamento, possibilitava a individualização da 
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determinação e a realização de períodos de paragem ou inversão de escoamento 
incrementando o tempo de reacção. No entanto, o facto de a amostra ser não só 
propulsionada mas também aspirada através da coluna, condicionava o 
processo de imobilização e armazenamento das enzimas. O empacotamento em 
coluna podia conduzir a situações de formação de bolhas ou abertura de 
brechas na coluna, originando valores de precisão inferiores e obrigando a 
trabalhar com caudais menores [Liu e Hansen, 1996]. 

Um novo conceito de utilização de enzimas imobilizadas surge, também 
aplicado na determinação de glicose, aliado à detecção por amperometria do 
peróxido de hidrogénio. A glicose oxidase, após imobilização em esferas de um 
gel de agarose, em vez de ser armazenada e retida num ponto do sistema, era 
aspirada para o sistema como se de uma solução se tratasse. O conjunto 
resultante era impulsionado para uma célula de fluxo ("Jet ring cell") onde se 
encontravam inseridos os eléctrodos. Após obtenção do sinal analítico a 
suspensão de enzima era expelida para o exterior do sistema. Neste tipo de 
metodologia, uma vez que a enzima imobilizada não se encontra a recobrir o 
sensor, contactando cada amostra com uma superfície nova, um possível 
envenenamento ou contaminação da superfície sensora é evitado, o que abre 
novas perspectivas para a sua aplicação em análises contínuas a nível industrial 
[Lindfors et ai, 1996]. 

Contabilizando todas as aplicações descritas pode-se concluir, que, o 
emprego de enzimas imobilizadas suplanta o seu uso em solução. 
Efectivamente, são várias as vantagens referidas como motivadoras da sua 
utilização. Com a imobilização torna-se possível prolongar o uso das enzimas 
convertendo-as em reagentes reutilizáveis. A estabilidade enzimática é 
aumentada permitindo utilizar enzimas em sistemas de fluxo que não o 
poderiam ser em solução. A quantidade de enzima imobilizada é muito superior 
à usada em solução, o que permite atingir situações de equilíbrio em algumas 
reacções enzimáticas. 

Pode-se contudo, também apontar algumas desvantagens [Ruzicka e 
Hansen, 1979], relativamente a este procedimento como sejam, a oclusão 
gradual dos locais activos e bloqueamento da coluna por pequenas partículas 
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presentes nas amostras, ou a compressibilidade do material da coluna que 
origina um aumento de pressão e uma diminuição do caudal. Os caudais devem 
portanto ser inferiores aos usados num tubo aberto, até porque é necessário 
proporcionar um tempo de contacto entre as superfícies activas e a amostra. 
Além disso, apesar da enzima não se consumir na reacção química, podem 
surgir perdas físicas de enzima da coluna. Muitos outros factores, como sejam, 
a contaminação bacteriana, alteração de pH, força iónica, adsorção de 
interferentes podem contribuir para a rápida desactivação. Este facto torna-se 
importante se pensarmos na concentração de enzima existente numa coluna e o 
prejuízo que acarreta a sua destruição. 

Os ensaios enzimáticos podem portanto ser efectuados de diferentes modos 

empregando a enzima em diferentes estados. A selecção dependerá portanto dos 

objectivos particulares de cada laboratório ou indústria. 

Com o trabalho aqui apresentado visou-se o emprego de enzimas, quer em 
solução, quer imobilizadas. Para isso, desenvolveram-se dois sistemas que 
incidem sobre a determinação de glicose envolvendo o sistema enzimático glicose 
oxidase/peroxidase e detecção colorimétrica. Numa primeira reacção (Fig. 6.1) 
verifica-se a oxidação da glicose pelo oxigénio, catalizada pela glicose oxidase. Na 
segunda reacção o peróxido de hidrogénio, juntamente com a 4-aminofenazona e 
o fenol, dão origem a um composto corado monitorizado a 510 nm [Trinder, 
1969]. 

A avaliação comparativa dos dois procedimentos foi efectuada 
seleccionando uma matriz pouco explorada em SIA [Oliveira et ai, 1998], o leite 
que apresenta na sua constituição baixos teores de glicose, da ordem dos 70 mg 
L-i [Webb et al, 1978]. 
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Figura 6 .1 : Reacções químicas envolvidas na determinação colorimétrica de 
P-D-glicose pelo sistema enzimático glicose oxidase /peroxidase. 
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6.2 . Ma te r i a i s e M é t o d o s 

6 .2 .1 . Reagentes e soluções 

A solução tampão, era preparada tomando 250 mL de uma solução de 
tris(hidroximetil)aminometano (Tris), ajustando o pH da solução a 7,4 unidades 
com HC1 e diluindo a 1,000 L com água. As soluções de Tris e de HC1 empregues 
na preparação da solução usada no sistema da Fig. 6.2 apresentavam uma 
concentração de, respectivamente, 0,8 mol L1 e de 0,4 mol L1 . Na preparação 
da solução tampão, empregue no sistema da Fig. 6.3, a solução de Tris 
apresentava uma concentração de 0,15 mol L 1 e a solução de HC1 de 0,075 mol 
L-i. 

A concentração final da solução tampão empregue no sistema representado 
na Fig. 6.2 era de 0,2 mol L-1 em Tris e 0,16 mol L 1 em HC1, e da solução usada 
no sistema representado na Fig. 6.3 era de 0,038 mol L1 e de 0,03 mol L-1 em 
Tris e HCL, respectivamente. 

A solução reagente enzimática, utilizada para a determinação de glicose 
com enzimas dissolvidas, era preparada por imersão de uma tira de reagente 
proveniente do Kit comercial, Enzymatic Peridochrom Glicose Cat. No 676543 
(Boehringer Mannheim), em 100 mL da solução tampão acima preparada (Tris 
0,2 mol LyHCl 0,16 mol L"1). As actividades das diferentes enzimas na solução 
eram de 15000 U L1 para a glicose oxidase e de 900 U L1 para a peroxidase. A 
solução reagente continha ainda 4-aminofenazona, na concentração de 0,8 
mmol L1 , e fenol na concentração de 11 mmol L1. 

A solução reagente, utilizada para a determinação de glicose com enzimas 
imobilizadas era constituída, apenas, pela 4-aminofenazona e fenol presentes 
nas mesmas concentrações em solução tampão Tris 0,038 mol LVHC1 0,03 mol 
L i ) . 
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Figura 6.2: Esquema do módulo analítico desenvolvido para a determinação de 
glicose com enzimas dissolvidas. BP: bomba peristáltica bidireccional; VS: 
válvula solenóide; TA: tubo de armazenamento; A: tubo de amostragem; RI: 
solução tampão; R2: solução reagente enzimático; VSF: válvula selectora de 
fluidos; R: reactor; D: detector; E: esgoto. 
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{ COMPUTADOR 

Figura 6 .3: Esquema do módulo analítico desenvolvido para a determinação de 
glicose com enzimas imobilizadas. BP: bomba peristáltica bidireccional; VS: 
válvula solenóide; TA: tubo de armazenamento; A: tubo de amostragem; RI: 
solução tampão; R2: solução reagente; VSF: válvula selectora de fluidos; RE: 
reactor enzimático; D: detector; E: esgoto. 
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A solução padrão de glicose era preparada por diluição rigorosa de 2,00 g 
L 1 de D-glicose anidra da Merck, em 1,000 L de água desionizada. A partir 
desta preparavam-se as soluções de calibração, por diluição rigorosa em água. 

As amostras eram de várias marcas comerciais oriundas do mercado 
Português. Antes de serem analisadas eram sujeitas a um tratamento prévio de 
desproteinização. A 5mL de amostra eram adicionados 3 mL de sulfato de zinco 
a 5% e 3 mL de hidróxido de bário a 5%. Após homogeneização e centrifugação o 
sobrenadante separado podia ser analisado nos sistemas SIA. O pH final 
situava-se próximo de 7. 

6.2.1.1. Reagentes usados no procedimento de imobilização 

A enzima Glicose oxidase (GOD), de Aspergillus niger (EC 1.1.3.4) era do 

tipo V-S da marca Sigma, e apresentava uma actividade específica de 1088 

unidades mL1 . 

A enzima peroxidase (POD), de Horseradish (EC 1.11.1.7) era do tipo VI, da 
marca Sigma, e apresentava uma actividade específica de 290 unidades mg '. 

As esferas de vidro alquilaminado (AGB) usadas no processo de 
imobilização eram da marca Sigma e apresentavam uma granulometria de 200-
400 mesh e um diâmetro médio de poro de 107 Á. 

A solução de glutaraldeído a 25% usada era, também, da marca Sigma. A 
solução usada no processo de imobilização com a concentração de 2,5% era 
obtida por diluição com solução tampão fosfato 0,1 mol L1 com pH=7,4. 
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6.2.1.2. Procedimento de imobilização 

O procedimento utilizado envolveu numa primeira fase a activação das 

esferas e numa segunda fase a imobilização propriamente dita [Masoon e 

Townshend, 1998]. 

Para a activação das esferas a 5 mL de uma solução de glutaraldeído a 2,5% 
foram adicionadas 0,25 g de esferas de vidro alquilaminado. Este conjunto foi 
colocado numa placa de agitação durante uma hora á temperatura ambiente. 
Durante a primeira meia hora, de 10 em 10 minutos, fazia-se borbulhar azoto 
para remover o oxigénio. Finalmente as esferas eram lavadas com água 
desionizada e solução tampão fosfato 0,1 mol L1 com pH 7,4. 

Para a imobilização da enzima na superfície das esferas, anteriormente 
activadas, era adicionada 1,5 mL de solução da enzima glicose oxidase, ou 4,3 
mg no caso da enzima peroxidase. O goblé era colocado em gelo durante cerca 
de 4 horas. Durante a primeira meia hora, e de 10 em 10 minutos, fazia-se 
igualmente borbulhar azoto. Terminada esta fase realizava-se uma filtração em 
funil de Buckner e as esferas com a enzima imobilizada eram lavadas 
sucessivamente com água e solução tampão de fosfato 0,1 mol L1 com pH 7,4. 

Após lavagem e filtração as enzimas imobilizadas nas esferas eram 

armazenadas na solução tampão a 5°C. 

O reactor enzimático era obtido por empacotamento de 16,4 mg APG-
glicose oxidase e 21,1 mg de APG-peroxidase numa coluna de perspex (20 mm 
de comprimento e 3 mm de diâmetro interno), em cujas extremidades se 
colocaram lã de vidro de modo a reter as esferas no seu interior. 

O reactor com as esferas, quando não estava a ser utilizado, era 
armazenado com solução tampão de fosfato 0,1 M com pH 7,4 a 5°C. 
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6.2.2. Aparelhagem 

Os sistemas de injecção sequencial (Fig. 6.2 e 6.3) apresentavam na 
unidade propulsora um tubo de impulsão de PVC com 1.4 mm de diâmetro 
interno e tubo de P.T.F.E. com 0,8 mm de diâmetro interno na ligação entre 
todos os outros componentes da montagem. 

O reactor incorporado na montagem da Fig. 6.2, possuía um comprimento 

de 300 cm e uma configuração em figuras de oito. Encontrava-se mergulhado 

num vaso de paredes duplas por onde circulava água à temperatura de 37 °C 

(Cap. 2). 

Todos os outros componentes constantes da montagem designadamente, 
bomba peristáltica, válvulas, espectrofotómetro, e registador foram previamente 
descritos no Cap. 2. 

As leituras de absorvência foram realizadas ao comprimento de onda de 

510 nm. 

6.2.3. Metodologia convencional de comparação 

Na determinação da glicose pelo método convencional, para avaliação da 
qualidade dos resultados fornecidos pela montagem que se propõe, recorreu-se 
a um kit enzimático comercializado pela Boehringer Mannheim (Cat. No. 716251 
for D-Glicose) para a análise em alimentos. 

Este método baseia-se na fosforilação da D-glicose na presença da enzima 
hexocinase e adenosina-5'-trifosfato (ATP) com a formação simultânea da 
adenosina-5'-difosfato (ADP) e de D-glicose-6-fosfato. 

hexocinase 
D-Glicose + ATP > G-6-P + ADP 
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Na presença da enzima desidrogenase da D-glicose-6-fosfato (G6P-DH), a 

G-6-P é oxidada a D-gluconato-6-fosfato com a formação da nicotinamida 

adenina dinucleótido fosfato reduzida (NADPH). 

G6P-DH 
G-6-P + NADP+ > D-gluconato-6-fosfato + NADPH + H+ 

O procedimento analítico indicado preconizava a adição, nas cuvetes de 
leitura, de 1,000 mL de solução tampão com ATP e NADP, 0,100 mL de amostra, 
e 1,900 mL de água destilada. Após um período de incubação de 3 min, a 25 °C, 
procedia-se à leitura de absorvência ao comprimento de onda de 340 nm (Ai). 
Seguidamente, adicionava-se 0,020 mL de suspensão de enzimas (hexocinase e 
G6P-DH), e findo um período de cerca de 15 min, procedia-se novamente à 
leitura de absorvência em condições de equilíbrio químico (A2). A concentração 
de D-glicose nas amostras era obtida, por interpolação gráfica, numa curva de 
calibração construída a partir de soluções de calibração. Os valores de 
absorvência, interpolados no gráfico, eram calculados por dedução das 
diferenças de absorvência [A2-A1) obtidas, com e sem a amostra (branco do 
reagente). 

6.2.4. Procedimento experimental 

Apesar das soluções de calibração e amostras serem sujeitas ao mesmo 
tratamento de desproteinização, o líquido resultante quando aspirado para o 
sistema SIA não apresentava comportamento similar. Este facto conduziu ao 
estabelecimento de um ciclo analítico constituído por duas partes similares em 
tempos e volumes. Assim, numa primeira fase, no lugar da solução reagente era 
aspirada apenas a solução tampão usada na dissolução dos reagentes e enzimas 
(Fig. 6.2), ou somente dos reagentes (Fig. 6.3). O registo obtido deveria reflectir o 
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comportamento físico da amostra no percurso até ao detector. Na segunda fase, 
com aspiração da solução reagente, desenrolava-se a reacção enzimática com 
formação do produto corado (Fig. 6.4). 

A 
2°sinal l°sinal 

detector 

B 
sinal 

A 

tempo 

Figura 6.4: (A) Sequência de zonas obtidas em cada ciclo analítico. (B) Perfil dos 

sinais obtidos em cada ciclo analítico correspondentes à chegada ao detector da 

sequência de zonas apresentadas em (A). 
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No caso do s is tema que envolvia a utilização de enzimas dissolvidas (Fig. 

6.2) o ciclo analítico decorria n u m tempo total de 746 segundos (Tabela 6.1). 

Inicialmente e ram aspi rados pa ra o tubo de a rmazenamento (1) 750 uL de 

amos t r a seguidos de (2) 560 uL de solução t ampão e, novamente , de (3) 750 uL 

da m e s m a amost ra . Após comutação da válvula e inversão do sentido de rotação 

da b o m b a (4) o conjunto das três zonas de soluções referidas era propuls ionado 

p a r a o detector d u r a n t e u m período de 320 segundos . Posteriormente, n a 

s egunda par te do ciclo (etapas 5, 6, 7, e 8), procedia-se a u m a sequência de 

eventos semelhante , m a s nes te caso em subst i tu ição da solução t ampão (etapa 

2) era a sp i rada solução de reagente enzimático (etapa 6). 

Tabela 6 . 1 : Ciclo analítico utilizado n a determinação glicose em amos t ras 

desproteinizadas de leite, com o s is tema da Fig. 6.2. 

Etapa Solução Porta Tempo Direcção Caudal Volume 
(s) da bomba (mL min1) (̂ L) 

1 Amostras 

2 Solução tampão 

3 Amostras 

4 Transportador 
(água desionizada) 

5 Amostras 

Reagente 
enzimático 

20 

13 

20 

320 

20 

13 

Aspiração 2,3 750 

Aspiração 2,3 560 

Aspiração 2,3 750 

Impulsão 1,1 -

Aspiração 2,3 750 

Aspiração 2,3 560 

Amostras 20 Aspiração 2,3 750 

8 Transportador 
(água desionizada) 

320 Impulsão 1,1 
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Relativamente ao módulo SIA, em que as enzimas eram empregues 

imobilizadas e num reactor enzimático (Fig 6.3), o ciclo analítico resultante 

apresentava, 8 etapas que decorriam num total de 404 segundos (Tabela 6.2). 

Iniciava-se com a (1) aspiração de 200 \ÎL de solução tampão seguida de (2) 300 

|nL de amostra e de (3) 100 uL de solução tampão para o tubo de 

armazenamento. (4) Este conjunto era, então, redireccionado para o detector, 

através do reactor enzimático, durante 190 segundos. De seguida e durante as 

etapas 5, 6, e 7, repetia-se a mesma sequência de eventos, mas na etapa 5 e 7 

era aspirada solução reagente em substituição da solução tampão da etapa 1 e 

3. 

Tabela 6.2: Ciclo analítico utilizado na determinação de glicose em amostras 

desproteinizadas de leite com o sistema da Fig. 6.3. 

Etapa Solução Porta Tempo Direcção 
da bomba 

Caudal 
(mL min 1 ) 

Volume 

1 Solução t ampão 1 4 Aspiração 3.0 200 

2 Amostra 2 6 Aspiração 3.0 300 

3 Solução t ampão 3 2 Aspiração 3.0 100 

4 Transpor tador 
(sol. tampão Tris/HC1) 

7 190 Impulsão 1,0 -

5 Solução reagente 4 4 Aspiração 3.0 200 

6 Amostra 5 6 Aspiração 3.0 300 

7 Solução reagente 6 2 Aspiração 3.0 100 

8 Transpor tador 
(sol. tampão Tris/HCl) 

7 190 Impulsão 1,0 -
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No início de cada um dos ciclos mencionados, sempre que se verificava 

substituição de amostras, 150 fj.L da nova amostra eram aspirados através dos 

respectivos tubos de amostragem. Esta fracção de amostra aspirada era 

direccionada para o esgoto antes do início do ciclo seguinte. Este procedimento 

evitava a contaminação entre amostras. 

6 / 1 9 



Determinação de glicose em leites 

6.3. Resultados e Sua Discussão 

6.3 .1 . Optimização do sis tema com enzimas dissolvidas 

O estabelecimento do sistema foi condicionado pelos baixos teores de 
glicose existentes nas amostras de leite. No processo de optimização, e com o 
objectivo de obter sensibilidade que viabilizasse a determinação de glicose, 
optou-se por aumentar o volume de amostra, mantendo o volume de reagente 
consumido no mínimo. Contudo, o aumento indiscriminado do volume de 
amostra não se traduzia no aumento proporcional da intensidade dos sinais 
analíticos obtidos pois, ocorria ausência de sobreposição com a zona de 
reagente. Optou-se, então, por intercalar o reagente, entre dois volumes de 
amostra, por forma a aumentar a sobreposição efectiva entre as partículas de 
amostra e reagente, favorecendo a mistura entre eles. Partiu-se, então, de um 
volume reduzido de reagente (38 \xi) intercalado entre 1500 uL de amostra. 
Conforme se pode observar na Fig 6.5, ao aumento do volume de reagente 
correspondeu um ganho significativo de sinal analítico. O recurso a volumes 
inferiores de amostra, com diminuição da solução reagente, na mesma 
proporção, originava uma redução do sinal analítico. Uma vez que com a 
diminuição destes volumes se reduzia concomitantemente a dispersão entre as 
zonas inseridas no sistema, durante o período de aspiração, avaliou-se a 
correspondência entre a diminuição de sinal e esse facto. Para isso, substituiu-
se metade da última toma de amostra aspirada por solução transportadora. 
Observou-se uma diminuição de sinal de 40%, pelo que se manteve os valores já 
adoptados de 1500 \ÍL para a amostra e de 560 (0.L para a solução reagente. 
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Figura 6.5: Variação do sinal analítico com o volume de reagente intercalado 

entre dois volumes de amostra de 750 uL. Os resultados referem-se a uma 

solução de calibração de 90 mg L1 de glicose processada no sistema SIA. 

Após a optimização destes volumes era necessário garantir uma elevada 
sobreposição entre eles, sem contudo aumentar a dispersão física do produto a 
monitorizar no detector. Embora os tubos de configuração linear e um diâmetro 
interno superior sejam preferidos dado conduzirem a um incremento de 
dispersão axial [Marshall e van Staden, 1992], a opção por esta configuração 
para o reactor, originaria uma diluição do produto formado. Optou-se então por 
um tubo de armazenamento com um diâmetro interno de 0,8 mm sem qualquer 
tipo de enrolamento e uma geometria em figuras de oito, com o mesmo diâmetro 
interno para o reactor. Foram, igualmente, testados tubos de diâmetro interno 
superior bem como geometrias diferentes. Os primeiros conduziram a um 
alargamento do sinal, e consequente diminuição de altura; no segundo caso, os 
sinais obtidos apresentaram mais do que um pico denotando deficiente mistura 
entre reagente e amostra. 

A incorporação de uma câmara de mistura entre a válvula e o detector foi 
também testada, contudo, originava uma diluição do produto monitorizado para 
metade. 
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Uma vez que a intensidade do sinal era proporcional ao tempo de 
residência, avaliou-se a influência do caudal seleccionado para efectuar a 
propulsão dos líquidos. Foram testados caudais entre 2,3 e 0,5 mL min 1 . Os 
sinais obtidos duplicaram ao diminuir de 2,3 para 1,1 mL min 1 , valor a partir 
do qual não houve um incremento significativo de sensibilidade. Optou-se então 
pelo valor de 1,1 mL min 1 . Na aspiração das soluções para o tubo de 
armazenamento manteve-se um caudal de 2,3 mL min1 , o que permitia 
diminuir o tempo de análise de cada amostra. 

Procedeu-se, também, à avaliação do efeito da temperatura sobre a cinética 
da reacção enzimática. Observou-se um aumento da intensidade dos sinais 
analíticos, para o dobro, desde a temperatura ambiente até aos 37 °C. Para 
temperaturas superiores verificava-se a formação profusa de bolhas de ar, que 
originavam irreprodutibilidade dos sinais analíticos. 

A intercalação de amostras desproteinizadas de leite, com o sistema assim 
optimizado, evidenciou a obtenção de sinais analíticos com tempos de residência 
diversos dos obtidos por intercalação das soluções de calibração, facto que 
tendência os resultados relativamente aos obtidos pelo método de comparação. 
Aquele comportamento indiciava a ausência de condições de máxima actividade 
enzimática após dispersão do reagente enzimático, pelo que se estudou a 
concentração da solução tampão usada no reagente enzimático. Variou-se a 
concentração tampão de Tris/HCl no intervalo entre 0,0250 mol L 1 /0 ,02 mol L1 

e 0,25 mol L-i/O^ mol L1 . Conclui-se que quando se utilizava uma solução de 
Tris 0,2 mol L-VHCl 0,16 mol L1 se obtinham tempos de residência semelhantes 
entre as amostras e as soluções de calibração. A solução tampão preconizada 
para esta dissolução no kit enzimático adoptado era de Tris/fosfato, contudo a 
sua utilização com as amostras desproteinizadas de leite originava uma leve 
precipitação, provavelmente, de sais de cálcio e fosfato, uma vez que estes 
elementos ocorrem no leite em proporções relativamente elevadas. Manteve-se, 
no entanto, o valor de pH recomendado em 7,4 unidades que não seria afectado 
pelas soluções de amostra que apresentavam um valor próximo de 7 unidades. 

Após este estudo, constatou-se, no entanto, que os valores de glicose 

obtidos para os leites, se situavam acima dos fornecidos por análise com a 
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metodologia de comparação. A avaliação dos sinais obtidos pelas soluções de 
calibração e amostras, na ausência da solução reagente, permitiu constatar que 
estas últimas originavam, à passagem pelo detector, um sinal que deveria ser 
deduzido do sinal analítico. As etapas que compunham o ciclo analítico foram 
então duplicadas por forma a obter um "branco" da amostra. 

Nas condições de trabalho estabelecidas obteve-se uma calibração linear 

até 120 mg L-1: 

Sinal (mUA) = 8 (±6) + 2,71 (±0,07) mg L-i glicose, 

r = 0,9993 

O limite de detecção estimado após processamento de 15 brancos foi de 7,0 
mg L1 . O ritmo de amostragem conseguido neste sistema era de cerca de 5 
amostras por hora. Contudo, e uma vez que o valor obtido para o sinal de 
branco é similar para todas as soluções padrão de calibração, um ritmo de 10 
amostras por hora pode ser considerado no estabelecimento da curva de 
calibração. 
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6.3.2. Optimização do sistema com enzimas imobilizadas 

No sistema optimizado com as enzimas dissolvidas o reactor, onde se 
desenrolava predominantemente a formação de produto corado, situava-se entre 
a válvula e o detector. Fazia portanto sentido colocar a coluna enzimática no 
mesmo local em sua substituição. A opção de manter este reactor e colocar a 
coluna, com as enzimas imobilizadas, ligada a outra entrada lateral da válvula 
iria originar uma dispersão elevada do produto aí formado, e diminuir 
largamente o ritmo de amostragem. Mesmo com a remoção do reactor, esta 
situação verificar-se-ia ainda que em menor grau. Optou-se, então, pela sua 
colocação entre a válvula e o detector. A solução transportadora, usada no 
sistema da Fig 6.2, também teria que ser substituída por solução tampão, para 
manter as condições de pH, na coluna e preservar a actividade enzimática. 

Seguidamente, procedeu-se à optimização das condições de 
empacotamento das colunas com as enzimas imobilizadas. Estando em 
presença de um sistema envolvendo duas enzimas distintas, com reacções em 
cadeia, procedeu-se inicialmente ao empacotamento individual das enzimas em 
duas colunas, e estudou-se qual seria o distanciamento mais adequado entre 
elas. Num percurso que variou entre 2 e 50 cm, obtiveram-se sinais mais 
elevados quando esta distância era mínima, e que correspondia à situação de 
menor dispersão dos compostos intermédios formados. 

Foi, posteriormente, avaliada a quantidade de enzimas imobilizadas em 
esferas de vidro activado (APG-"aminopropyl glass beads") que conduziria a uma 
taxa de conversão enzimática mais elevada. Para isso, variou-se o teor de glicose 
oxidase imobilizada (APG-GOD) entre 13,2 e 23,6 mg; e no caso da peroxidase 
(APG-POD) entre 16,4 e 33,8 mg. Foi conseguida uma maior taxa de conversão 
para 16,4 mg de APG-GOD e 21,1 mg de APG-POD. Considerando esta relação 
como 1:1 avaliou-se, ainda, a situação de 0,5 APG-GOD: 1,5 APG-POD e 1,5 
APG-GOD:0,5 APG-POD. Em termos absolutos as diferenças entre os sinais 
obtidos não eram muito significativas, contudo, verificava-se perda de 
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linearidade em qualquer um dos casos, denotando falta de conversão enzimática 

numa das reacções envolvidas. 

Dado que, os melhores resultados foram obtidos com os reactores 
distanciados apenas por 2 cm, testou-se a hipótese de empacotar numa única 
coluna as duas enzimas. O resultado revelou similitude de declives nas curvas 
de calibração mas um aumento de sinal absoluto. O aumento de produto 
formado poderia estar relacionado com o consumo imediato de peróxido de 
hidrogénio na segunda reacção enzimática. Isto porque, a sua não remoção do 
meio reaccional conduz a uma inibição da actividade da enzima glicose oxidase, 
com diminuição da conversão de substrato [Opitz e Lubbers, 1988]. 

De seguida, e dado que a sensibilidade da determinação depende em 
primeira análise do volume de amostra, efectuou-se o seu estudo entre 37,5 e 
750 nL. 

Uma vez que a solução de transporte era solução tampão, foi testada a 
hipótese de dissolução dos reagentes, 4-aminofenazona e fenol, nessa mesma 
solução, onde seria inserida a amostra. Esta hipótese foi abandonada, pois além 
de originar um maior consumo de reagente, verificava-se a acumulação no 
reactor destes compostos que acabariam por obstruir o escoamento através 
deste. Optou-se, então, por dissolver os reagentes em solução tampão, e 
proceder à inserção de um volume da solução resultante no sistema. Neste 
estudo, a zona de amostra foi intercalada entre dois volumes fixos de reagente, 
garantindo assim um excesso de reagente. A situação oposta, tal como foi 
adoptada no sistema com enzimas dissolvidas, originava a formação de sinais de 
menor intensidade. A toma de amostra aspirada por último não se dispersava 
suficientemente com a solução reagente. Deste modo, ao atravessar a coluna em 
primeiro lugar não contribuía para a formação de produto, dada a ausência de 
reagente na coluna à sua passagem. Com os volumes de amostra testados 
verificou-se um aumento de sinal analítico até 300 p.L com estabilização até 450 
(0.L (Fig. 6.6). A partir desse valor a quantidade de reagente deveria ser 
insuficiente e, verificar-se-ia diluição do produto formado. 
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Figura 6.6: Variação do sinal analítico com o volume de amostra 
intercalado entre dois volumes de reagente de 150 uL. Resultados obtidos com 
as soluções de calibração de 60 (•), 90 (♦) e 120 (-) mg L1 . 

O volume de reagente utilizado foi, posteriormente avaliado, no sentido de 

garantir a existência no meio reaccional de 4-aminofenazona e de fenol. Os 

volumes de reagente foram variados entre 75 e 300 \xh na parte anterior e 

posterior da amostra. Obtiveram-se sinais analíticos de amplitude máxima para 

um volume total de reagente de 300 uL, volume a partir do qual se verificava 

diminuição do sinal. Este facto foi ainda corroborado, quando, mantendo fixo o 

valor de 300 |u,L, no total, se alterou a proporção de reagente aspirado na parte 

posterior e anterior da amostra. O conjunto de experiências evidenciou que a 

prévia passagem de um elevado volume de reagente pela coluna enzimática na 

ausência de amostra não conduzia à formação de produto, originando 

diminuição dos sinais obtidos. A situação em que a amostra era intercalada por 

um menor volume na parte anterior de 100 \iL, e um volume de 200 (iL na parte 

posterior era a que proporcionava sinais analíticos de maior intensidade e uma 

maior taxa de conversão enzimática. 

A formação de produto corado, também estava dependente do tempo de 
residência experimentado pelo substrato e respectivos reagentes, na respectiva 
coluna. A velocidade de formação do produto é controlada pela transferência do 
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substrato para a superfície e difusão através do vidro poroso para os locais 
activos da coluna [Mottola, 1987]. Seleccionou-se para o caudal da solução de 
transporte, no intervalo entre 0,5 e 2 mL min1 , o valor de 1 mL min 1 . Para 
valores superiores o decréscimo de sinal tornava-se muito acentuado. 

Após optimização das condições físicas, procedeu-se à optimização do valor 
de pH da solução tampão. Para o efeito, prepararam-se várias soluções de 
Tris/HCl, com valores de pH entre 6,4 e 8 unidades as quais se utilizaram como 
solução de transporte e, na dissolução do fenol e 4-aminofenazona. Observou-se 
um aumento de sensibilidade, cerca de 50%, para o valor de 7,4. Este facto, 
indicava, por um lado, que este valor correspondia às condições ideais de 
actuação das enzimas, e por outro, que o processo de imobilização não tinha 
alterado as condições óptimas de funcionamento, uma vez que correspondia ao 
valor adoptado no sistema com enzimas dissolvidas. 

Posteriormente procedeu-se à variação da concentração da solução 
tampão. Este parâmetro foi, tal como aconteceu na optimização do sistema com 
as enzimas dissolvidas, decisivo na aproximação do comportamento das 
soluções de calibração e amostras no percurso até ao detector. Este facto não 
surpreende uma vez que o tratamento de desproteinização das soluções a 
analisar era o mesmo. Prepararam-se várias soluções tampão com 
concentrações compreendidas entre 0,012 mol L/1 de Tris e 0,01 mol L-1 HC1 e 
0,15 e 0,12 mol L 1 de Tris e HC1, respectivamente. Observou-se, ao contrário do 
que se tinha verificado no sistema com as enzimas dissolvidas, que os tempos 
de residência da amostra e das soluções de calibração se aproximavam para as 
soluções de menor concentração, sendo o melhor resultado obtido para a 
concentração de 0,038 mol L 1 e 0,03 mol L1 , de Tris e HC1, respectivamente. 
Contudo, neste caso, os sinais de branco não se aproximaram. O procedimento 
adoptado para o ciclo analítico do sistema da Fig. 6.2, foi assim, aqui seguido. O 
ciclo analítico passou a ser constituído por duas fases similares em tempos e 
volumes, sendo na primeira fase as soluções a analisar apenas misturadas com 
a solução tampão que servia de veículo aos reagentes. 

O sistema assim optimizado após obtenção dos registos correspondentes 
ao branco das soluções de calibração e às próprias soluções de calibração 
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viabilizou a obtenção de uma relação linear até ao mesmo nível de 
concentrações, 120 mg L1 , que o sistema anterior: 

Sinal (mUA)= -33 (± 2) + 2,66 (± 0,03) mg L1 Glicose, 

(r = 0,9999; n=5) 

O limite de detecção obtido, de 18 mg L1, foi superior, comparativamente, 
ao obtido no sistema anterior. Contudo, este facto não coloca nenhuma 
limitação uma vez que os teores existentes no leite estão bastante acima deste 
valor. O ritmo de amostragem fornecido pelo módulo analítico situou-se nas 9 
amostras por hora, permitindo analisar cerca do dobro das amostras 
conseguidas com o sistema anterior. 
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6.3.2. Análise de amostras de leite 

Utilizando as montagens SIA desenvolvidas e optimizadas procedeu-se à 
análise de dezoito amostras de leite. Apresenta-se na Fig. 6.7 e na Fig. 6.8 um 
registo típico obtido durante os ensaios para a solução de branco, soluções de 
calibração e amostras. 

A qualidade dos resultados fornecidos pelos dois módulos analíticos 
desenvolvidos foi avaliada comparando os valores obtidos na análise das 
amostras desproteinizadas de leite, com os resultados obtidos pela metodologia 
de comparação. Apresentam-se na Tabela 6.3 os valores médios fornecidos pelos 
sistemas SIA e pelo método de comparação, bem como os respectivos desvios 
relativos entre os métodos propostos e o de comparação. 
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" t j 

Figura 6.7: Registo obtido na análise do teor de glicose em amostras de leite, 
com o sistema da Fig. 6.2. (A) série de soluções de calibração com as 
concentrações em D-glicose de 30,0; 60,0; 90,0; 120,0 mg L1. (B) amostras 
desproteinizadas de leite. 
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Figura 6.8: Registo obtido na análise do teor de glicose em amostras de leite, 
com o sistema da Fig. 6.3. (A) série de soluções de calibração com as 
concentrações em D-glicose de 30,0; 60,0; 90,0; 120,0 mg L1 . (B) amostras 
desproteinizadas de leite. 
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Tabela 6 .3: Resultados obtidos na determinação de D-glicose em amostras 

desproteinizadas de leite, pelas metodologias SIA propostas e pelo método de 

convencional de comparação. 

Amostras 

Método SIA 
(mg Li) 

Método 
Convencional 

(mgL-i) 

Desvio 
Relativo3 

(%) 

Desvio 
Relativo0 

Enzimas 
Dissolvidas 

Enzimas 
Imobilizadas 

Método 
Convencional 

(mgL-i) 

Desvio 
Relativo3 

(%) (%) 

1 55,4 (±0,9) 52,2 (±0,8) 55,1 (±0,6) 0,54 -5,26 

2 62 ,5 (±0,9) 64,4 (±0,7) 62,5 (±0,8) 0 3,04 

3 68,6 (±0,7) 68,5 (±0,6) 69,5 (±0,6) -1,29 -1,44 

4 73,2 (±0,9) 73,9 (±0,9) 75,3 (±0,6) -2,79 -1,86 

5 52,5 (±0,5) 50,0 (±0,9) 51,1 (±0,6) 2,74 -2,15 

6 65 ,5 (±0,9) 65,0 (±0,5) 65,4 (±0,7) 0,15 -0,61 

7 65,0 (±0,5) 68,3 (±0,6) 66,1 (±0,9) -1,66 3,37 

8 56,1 (±0,7) 55,8 (±0,8) 55,9 (±0,7) 0,36 -0,18 

9 65 ,5 (±0,8) 65,0 (±0,7) 65,9 (±0,7) -0,61 1,36 

10 65,7 (±0,9) 65,0 (±0,7) 66,4 (±0,4) -1,05 -2,10 

11 76,1 (±0,8) 76,4 (±0,9) 75,7 (±0,7) 0,53 0,92 

12 69,0 (±0,8) 69,3 (±0,8) 68,6 (±0,7) 0,58 1,02 

13 71,2 (±0,9) 70,7 (±0,9) 70,7 (±0,9) 0,71 0 

14 50,0 (±0,6) 52,8 (±0,7) 51,7 (±0,8) -3,29 2,13 

15 55,3 (±0,7) 56,2 (±0,7) 55,0 (±0,6) 0,54 2,18 

16 64,2 (±0,8) 64,2 (±0,7) 64,0 (±0,5) 0,31 0,31 

17 85,5 (±0,6) 83,5 (±0,8) 83,6 (±0,8) 2,27 -0,12 

18 66 ,83 (±0,8) 66,8 (±0,6) 66,8 (±0,9) 0 0 

Desvio relativo da metodologia SIA que utiliza enzimas dissolvidas (a), e da metodologia SIA que utiliza enzimas 
imobilizadas (b), relativamente à metodologia convencional. 
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Na Tabela 6.4 apresentam-se os valores obtidos para a relação 

SIA (mg L1) = Co + S Conv. (mg L1) estabelecida entre os resultados obtidos 

pelos dois sistemas e pelo método convencional. Adicionalmente apresentam-se 

os valores obtidos para o parâmetro í de Student, obtido através da realização 

do teste emparelhado, bilateral, bem como o valor de í teórico para um nível de 

significância de 95%. 

Tabela 6.4: Resultados obtidos na comparação dos resultados obtidos 

pelas metodologias SIA desenvolvidas e pelo método convencional de 

comparação. 

Sistema SIA C0 S r tcaic- W 

Enzimas - 0,61 (± 3,9) 1,01 (±0,06) 0,9939 0,289 2,110 
dissolvidas 

Enzimas -0,17(+5,5) 1,00 (±0,08) 0,9895 0,234 2,110 
imobilizadas 

Da análise dos valores acima citados pode concluir-se que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os resultados fornecidos pelos 

métodos SIA e pelo método de comparação. 

A precisão dos resultados fornecidos pelas metodologias propostas, foi 

avaliada após réplica de 15 determinações, para amostras de leite com 59,9 e 

51,6 mg L1 no sistema proposto na Fig. 6.2, e com 53,8 e 60,6 mg L1 no 

sistema da Fig. 6.3. Foram sempre obtidos valores inferiores a 3,5 %. 
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6 .4 . C o n c l u s õ e s 

Qualquer um dos sistemas optimizados permite a determinação de glicose 
em níveis de concentração até 120 mg L1 . Com o sistema que utiliza as enzimas 
imobilizadas foi obtido um limite de detecção superior, facto que não coloca 
nenhuma limitação na aplicação deste sistema às amostras analisadas, dado os 
níveis de concentração de glicose que estas apresentavam. 

Apesar do intervalo de linearidade ser muito semelhante, em ambos os 
sistemas, o volume de amostra consumido no primeiro sistema é cinco vezes 
superior ao do segundo e o da solução reagente é o dobro. Relativamente à 
quantidade de enzima despendida, também se constata um maior consumo. No 
primeiro sistema, eram empregues 8,4 UI glicose oxidase e 0,5 UI de peroxidase 
por amostra. No segundo sistema, a coluna enzimática continha 107 UI de 
glicose oxidase e 105 UI de peroxidase. Estes valores apontam para uma taxa de 
conversão enzimática superior no caso da utilização das enzimas imobilizadas. 

A durabilidade do reactor era superior a 2 semanas, período durante o 
qual não se verificava perda de actividade. Contudo, no caso das amostras 
apresentarem algumas partículas em suspensão, elas ficavam retidas na coluna 
originando a sua deterioração num período mais curto. No caso das enzimas 
dissolvidas este problema afectava unicamente os sinais obtidos para essa 
amostra. 

A solução reagente enzimática obtida no primeiro sistema apresenta um 
processo de preparação simples, imediato e uma elevada estabilidade em 
solução; a preparação do reactor enzimático é um processo demorado que, sem 
ser complexo, obriga a um certo rigor no seu manuseamento, pois muitas vezes 
depende deste passo o sucesso das determinações. 

O ritmo de amostragem fornecido pelo segundo sistema é superior ao 
obtido com o primeiro. Contudo, no sistema com as enzimas dissolvidas os 
sinais de branco são muito semelhantes, podendo eventualmente ser 
abandonado o seu registo, caso o objectivo dos ensaios seja de uma mera 
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triagem de níveis de concentrações, facto que duplicaria o número de amostras 
analisadas. A possibilidade de obter sinais de branco pode no entanto tornar-se 
vantajoso caso as amostras em questão variem na sua composição. 

Foi obtida uma boa correlação entre os resultados obtidos pelos dois 

sistemas e pelo método convencional. 

Estes sistemas podem ser extendidos à determinação de outros açucares, 

após conversão enzimática destes a glicose. 
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7. Conclusões Globais 

Os sistemas de análise por injecção sequencial desenvolvidos permitiram a 
automatização de algumas determinações de parâmetros correntes em matrizes 
alimentares, com ou sem tratamento prévio consoante as especificidades de 
cada uma. Em qualquer dos casos foram obtidas montagens de configuração 
simples, constituídas apenas por um sistema propulsor, uma válvula selectora 
de fluidos e um detector colorimétrico. À excepção da válvula, os componentes 
envolvidos são parte integrante da instrumentação presente em qualquer 
laboratório de controlo, e por conseguinte de fácil reunião na perspectiva de 
automatização de procedimentos por análise por injecção sequencial. 

As optimizações desenvolvidas, no que diz respeito aos parâmetros 
controláveis por microprocessador revelou-se muito simplificada uma vez que 
não envolveu a habitual reconfiguração física imposta em outros sistemas de 
fluxo. Permitiu, igualmente, a minimização dos desperdícios e consequentes 
custos. 

Em alguns dos sistemas desenvolvidos demonstrou-se ainda que esta fase 
de intervenção laboratorial podia ser minimizada com a aplicação de técnicas de 
computação natural. O acoplamento das redes neuronais com os algoritmos 
genéticos permitiu efectuar a modelização e optimização de um sistema, em que 
se pretendia automatizar uma reacção colorimétrica de cinética rápida. Exigiu, 
apenas, numa fase preliminar, a realização de algumas experiências. A partir 
dos dados obtidos, para as variáveis estipuladas, as redes neuronais 
estabeleciam a relação existente entre as variáveis operacionais do sistema SIA e 
os parâmetros do sinal analítico estabelecidos. Na etapa de optimização eram 
determinadas as melhores condições de operação do sistema. Após definição de 
uma função objectivo, que estipulava o tipo de resultados que se pretendia 
alcançar, o óptimo da função foi determinado por aplicação dos algoritmos 
genéticos utilizando um modelo matemático que permitia a avaliação da função 
objectivo. Este tipo de abordagem mostrou ser exequível, viabilizando o 
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estabelecimento do ciclo analítico que proporcionava, para as condições 
estipuladas de sensibilidade, linearidade e ritmo de amostragem, os melhores 
resultados. 

Constatou-se ainda, na aplicação do sistema obtido a amostras de 
alimentação infantil, sujeitas a um tratamento prévio de calcinação, da 
necessidade de efectuar alterações em algumas variáveis de índole física e 
química que não tinham sido sujeitas ao processo de modelização e optimização. 
Este facto permitiu-nos concluir que o modelo de funcionamento tipo "caixa 
negra", subjacente a estes processos, baseados na descrição das transformações 
operadas apenas pela relação input-output, sem ter em conta os processos reais 
responsáveis pela transformação de um no outro, nem sempre é possível. 

Esta proposta constitui, contudo, uma alternativa para o desenvolvimento 
de montagens, com fins analíticos bem definidos, de forma mais rápida e eficaz. 

Com a incorporação de um dispositivo de mistura num sistema SIA de 
configuração simples, resultou um procedimento efectivo para a mistura entre 
soluções reagentes de concentrações elevada. A acção mecânica exercida pela 
movimentação do magnete, e o período de paragem de escoamento permitiram o 
desenvolvimento da reacção catalítica seleccionada. O posicionamento da 
câmara, apoiada numa entrada lateral da válvula, apesar de exigir o 
direccionamento e posterior aspiração do produto formado para o tubo de 
armazenamento, permitiu a optimização do volume que iria atravessar o 
detector, controlando não só a razão sinal/sinal de branco, como o intervalo de 
concentrações que se desejava obter. Por outro lado, a lavagem da própria 
câmara era mais eficaz, evitando o arrastamento do sinal que se obteria caso 
esta se situasse no canal principal. 

Foi, também, demonstrado que é possível utilizar um dispositivo de diálise, 
dispondo apenas de um sistema propulsor e uma válvula selectora de fluidos, 
posicionando-o entre estes dois componentes. Ao contrário do usual em 
sistemas de fluxo, promove-se o fenómeno de diálise, verificando-se o 
escoamento apenas em um dos canais e usando o outro como reservatório 
temporário da espécie a analisar. Este tipo de abordagem, permite através da 
conjugação de inversão e paragem do escoamento promover a passagem da 
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espécie, presente na amostra aspirada, para esse reservatório. De seguida, a 
amostra é direccionada para o exterior do sistema através de um canal lateral 
da válvula que não comunique com o detector. Este procedimento permite 
admitir no sistema amostras coradas ou turvas dado estas não atravessarem o 
detector. Este tipo de aproximação permite ainda na situação de paragem do 
escoamento, promover a passagem da espécie através da membrana, com o fim 
de atingir um equilíbrio de concentrações entre os dois lados da mesma, e por 
outro lado a sua passagem no sentido de formação do produto, permite que não 
se verifique contaminação entre determinações sucessivas. 

Também se apresentam duas configurações, resultantes da automatização 
de uma reacção enzimática, em que se propõe o emprego das enzimas em 
solução ou imobilizadas e empacotadas num reactor tubular, consoante o fim a 
que o módulo analítico se destine. Esta opção, não poderá contudo estar 
desligada, do tipo de estabilidade que as enzimas apresentam nas duas 
situações. Por outro lado, o processo de imobilização, sem ser complexo, obriga 
a um certo rigor no seu manuseamento, pois muitas vezes depende deste passo 
o sucesso das determinações. Por outro lado o processo de imobilização e 
empacotamento usado, mostrou ser perfeitamente adequado, com a colocação 
do reactor tubular entre a válvula e o detector. Ao contrário do que se verifica 
quando é colocado em posições laterais relativamente ao canal do detector, 
nesta posição este tipo de empacotamento não conduz à libertação de bolhas. 
Permite, ainda, uma menor dispersão do produto formado, uma vez que é 
enviado directamente para o detector, não sendo sujeito a alterações de sentido 
do escoamento para o atingir. Alternativamente demonstra-se no sistema com o 
reagente sob a forma de solução, a facilidade da sua preparação, com uma 
utilização similar ao verificado nos procedimentos convencionais. 

Os sistemas obtidos, na automatização de determinações em matrizes 
alimentares, exigem em algumas situações um tratamento prévio das amostras. 
Este facto conduz, inevitavelmente à diluição, e portanto diminuição dos níveis 
de concentração em que existe a espécie a analisar, facto que condiciona o 
desenho dos sistemas no sentido de máxima sensibilidade. Na maioria dos 
casos, contudo, estes tratamentos não exigem uma carga laboratorial muito 
pesada. Este tipo de tratamento variou consoante a matriz envolvida e o 
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processo de quantificação. De qualquer forma, a amostra integral ou 
transformada, era introduzida no sistema e aí sujeita a todos os processos 
conducentes à obtenção do produto corado. 

Demonstrou-se, em casos em que não se verificou paralelismo de 
características físicas e químicas, entre amostras e soluções de calibração, que 
era possível contornar o problema. Assim, a alteração das condições de mistura, 
da composição química das soluções usadas, ou a obtenção de um sinal de 
branco, na ausência de reagentes de cor, viabilizou a análise das amostras. Por 
outro lado, foram seleccionadas reacções que viabilizassem sempre uma 
monitorização de baixos custos, sendo as determinações efectuadas na região do 
visível. A utilização desta zona do espectro revelou-se particularmente 
importante, no caso do L(+)-lactato em vinhos, dada a menor absorvência 
manifestada pelas amostras de vinho. Também noutros casos, nomeadamente 
na determinação do iodeto, a reacção escolhida apresenta-se vantajosa 
relativamente ao método de referência que envolve uma titulação com água de 
bromo. 

Consoante o tipo de reacção envolvida o ritmo de amostragem variou de 
cerca de 110 amostras por hora, para reacções de cinética rápida, a um valor 
próximo de cinco para reacções enzimáticas de cinética lenta em que são obtidos 
dois sinais por amostra. 

Os ensaios de reprodutibilidade efectuados revelaram valores de desvio 
padrão relativo sempre inferiores a 3,5 %. Estes valores foram sempre obtidos 
empregando como unidade propulsora uma bomba peristáltica. O seu 
funcionamento mostrou-se sempre satisfatório, não afectando a 
reprodutibilidade dos volumes aspirados, flexibilizando os ciclos analíticos 
optimizados, possibilitando a lavagem e o rápido preenchimento dos sistemas. 
Relativamente à unidade selectora de fluidos, utilizaram-se válvulas selectoras 
de fluidos tradicionais com movimento rotatório no sentido directo. Esta 
característica de funcionamento, contudo, condicionava a colocação das 
soluções ou dispositivos a ela ligados, por forma a que, de acordo com o ciclo 
analítico fosse minimizado o movimento de rotação entre cada etapa. Testou-se, 
igualmente, uma válvula solenóide com 6 entradas que permitia o acesso 
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aleatório imediato a uma ou, simultaneamente, a mais entradas. Apesar desta 
válvula acrescentar uma certa versatilidade aos sistemas, permitindo o 
posicionamento das diferentes soluções de um modo aleatório, e minimizando a 
contaminação entre as diferentes soluções, não apresenta a robustez mecânica 
necessária, nomeadamente a nível dos solenóides cuja durabilidade é reduzida. 
Não pode, portanto, ser considerada uma alternativa para incorporar sistemas 
que exijam um funcionamento prolongado em boas condições operacionais. 

De um modo geral os sistemas desenvolvidos são dotados de grande 
simplicidade, versatilidade e flexibilidade e apresentam capacidade de adaptação 
a diversos propósitos analíticos. O controlo por computador das diferentes 
variáveis do processo analítico permite alterações dos procedimentos sem 
necessidade de reconfiguração física da própria montagem. Após automatização 
são fáceis de operar por pessoal não especializado. 

Demonstram, também, a sua aplicabilidade em amostras de origem 
alimentar. Contudo, a incorporação destes sistemas em monitorizações em 
linha, obriga ainda, em alguns casos, ao desenvolvimento de mecanismos que 
possibilitem a total preparação prévia das amostras em linha, viabilizando a 
automatização integral dos procedimentos. 
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Anexo 

Neste anexo é apresentado o programa que controlava os sistemas SIA 

constituídos por uma bomba peristáltica da marca Gilson, modelo Minipuls 3, 

uma válvula solenóide da marca NResearch, modelo 161T031 (Stow, MA), e a 

válvula selectora de fluidos da marca Vici (Valco Instruments, Houston TX), 

modelo C15-3118 E. 

P r o g r a m a de Con t ro lo do S i s t e m a SIA 

RKM ********************************************************************************************* 

REM 
REM SOFTWARE 
REM 
REM 
*********** ********************************************************************************** 

DECLARE SUB espera (Vn, VA) 
DECLARE SUB alteração (cont!, klin!) 
DECLARE SUB ECRAN () 
DECLARE SUB dados (klin, dado, x, y, b$) 
DECLARE SUB nquadro (cont, dado, x, y, b$) 
DECLARE SUB porta (p, Vn, VA) 
DECLARE SUB bombear (VEL, Tl , p, FLAG) 
DECLARE SUB Aspirar (VEL, Tl , p, FLAG) 
DECLARE SUB INÉRCIA (VEL, r, p, FLAG) 
DECLARE SUB paragem (VEL, r, FLAG) 

pORT% = &H220 
OUT pORT% + 13, 127 - 16 - 1 
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ÍOCLS 

SCREEN 9 

OUTpORT%+ 13, 127 

REM ********************DEFINIÇÃO DO ECRÃ 

CALL ECRAN 

*********************************************** 

REM ***************CARACTERISTICAS DO OUADRO**************************************** 

DIM SHARED col(4) 'define u m vector de colunas pa ra os dados no ecrã' 

DATA 10,27,45,65 

FOR c = 1 TO 4 

READp 

col(c) = p 

NEXTc 

RESTORE 

REM******** ******** *INICIALIZACÃO DE VARIÁVEIS***************************************** 

DIM SHARED qua(15, 4) 'este quadro vai conter os valores das variáveis1 

FORI = 1 TO 15 

FOR K = 1 TO 4 

qua(I, K) = 0 

NEXTK 

NEXTI 

REM**********************ENTRADA DE DADOS********************************************** 

CALL dados(klin, dado, x, y, b$) 

COLOR 7, 1 

3 LOCATE 20, 5: INPUT "Número de repetições do ciclo ? ", ciclo$ 

ciclo = VAL(ciclo$) 

IF ciclo = 0 AND ciclo$ <> "0" THEN 

BEEP 
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GOTO 3 

END IF 

REM*****************EXECUÇÃO DAS INSTRUÇÕES********** 

FOR CIC = 1 TO ciclo 

COLOR 7, 1 

LOCATE 20, 57: PRINT CIC 

FOR LIN = 1 TO (klin - 5) 

OUT pORT% + 13, 127 

qua(0, 1) = 1 

p = qua(LIN, 1) 

r = qua(LIN, 4) 

FLAG = 0 

Vn = qua(LIN, 1) 

VA = qua(LIN- 1,1) 

VEL = quafLIN, 3) 

T l = qua(LIN, 2) 

g = (klin - 5) 

z = qua(g, 1) 

CALL portafp, Vn, VA) 

CALL INERCIA(VEL, r, p, FLAG) 

IF FLAG = 1 THEN 

OUT pORT% + 14, 0 

RET = TIMER 

DO 

LOOP WHILE TIMER - RET <= .25 

OUT pORT% + 13, 127 - 16 - 1 

GOTO 16 

END IF 

IF qua(LIN, 5) = 1 THEN CALL bombear(VEL, T l , p, FLAG) 

******************************* 
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IF quafLIN, 5) = 0 THEN CALL Aspirar(VEL, T l , p, FLAG) 

IF p = z THEN CALL paragem(VEL, r, FLAG) 

IF FLAG = 1 THEN 

OUT pORT% + 14, 0 

RET = TIMER 

DO 

LOOP WHILE TIMER - RET <= .25 

OUT pORT% + 13, 127 - 16 - 1 

GOTO 16 

END IF 

OUT pORT% + 14, 0 

RET = TIMER 

DO 

LOOP WHILE TIMER - RET <= .25 

NEXT LIN 

OUT pORT% + 13, 127 - 16 - 1 

RET = TIMER 

PEY = (9 - Vn) * 5 / 8 

DO 

LOOP WHILE TIMER - RET <= PEY 

OUTpORT%+ 13, 127 

NEXT CIC 

16 

LOCATE 20, 5: PRINT " 
LOCATE 17, 69: PRINT " 
LOCATE 20, 56: PRINT " " 

1 BEEP 
COLOR 7, 1 
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11111 LOCATE 18, 5: INPUT "Alterar dados (S/N) ? ", D$ 

IF LCASE$(D$) <> "s" AND LCASE$(D$) <> "n" THEN 

BEEP 

LOCATE 18, 26: PRINT SPACE$(6) 

GOTO 11111 

END IF 

LOCATE 23 , 4: PRINT " 

IF LCASE$(D$) = "s" THEN 

cont = klin - 1 

GOTO 2 

END IF 

LOCATE 18, 5: PRINT SPACE$(32) 

IF LCASE$(D$) = "n" THEN 

GOTO 3 

END IF 

2 LOCATE 18, 5: PRINT SPACE$(32) 

66 BEEP 

67 LOCATE 22, 5: INPUT "Alterar quadro ou fazer u m novo (A/N)? ", n $ 

IF LCASE$(n$) <> "n" AND LCASE$(n$) <> "a" THEN 

BEEP 

LOCATE 22, 42: PRINT SPACE$(4) 

GOTO 67 

END IF 

LOCATE 22, 5: PRINT " 

IF LCASE$(n$) = "a" THEN 4000 

IF LCASE$(n$) = "n" THEN 10 

STOP 

4000 

CALL nquadrofcont, dado, x, y, b$) 

GOTO 3 
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IPTTA/I* **************************** SUB ROTINA D A DOS*** ************************** ************ 

SUB dados (klin, dado, x, y, b$) 

COLOR 7, 1 

klin = 5 

DO 

11 LOCATE klin, col(l): INPUT " ", dado$ 

IF klin > 5 AND dado$ = "" THEN EXIT DO 

IF dado$ <> " 1 " AND dado$ <> "2" AND dado$ <> "3" AND dado$ <> "4" AND dado$ <> 

"5" AND dado$ <> "6" AND dado$ <> "7" AND dado$ <> "8" THEN 

BEEP 

LOCATE klin, col(l): PRINT SPACE$(6) 

GOTO 11 

END IF 

dado = VAL(dado$) 

qua(klin - 4, 1) = dado 

22 LOCATE klin, col(2): INPUT " ", x$ 

x = VAL(x$) 

IF (x = 0 AND x$ <> "0") OR x < 0 THEN 

BEEP 

LOCATE klin, col(2): PRINT SPACE$(6) 

GOTO 22 

END IF 

qua(klin - 4, 2) = x 

33 LOCATE klin, col(3): INPUT " ", y$ 

y = VAL(y$) 

IF (y = 0 AND y$ <> "0") OR y < 0 OR y > 48 THEN 

BEEP 

LOCATE klin, col(3): PRINT SPACE$(6) 

GOTO 33 

END IF 

qua(klin - 4, 3) = y 
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55 LOCATE klin, col(4): INPUT " ", b$ 

IF LCASE$(b$) <> "a" AND LCASE$(b$) <> "b" THEN 

BEEP 

LOCATE klin, col(4): PRINT SPACE$(6) 

GOTO 55 

END IF 

IF LCASE$(b$) = "a" THEN qua(klin - 4, 4) = 0 

IF LCASE$(b$) = "b" THEN qua(klin - 4, 4) = 1 

klin = klin + 1 

LOOP 

END SUB 

REM*****************************SUB ROTINA DA PORTA************************************* 

SUB porta (p, Vn, VA) 

pORT% = &H220 

OUT pORT% + 13, (127 - 16 - p) 

IF Vn > VA THEN 

TESP = (Vn - VA) * 5.5 / 8 

TTT = TIMER 

DO 

LOOP WHILE TIMER - TTT <= TESP 

END IF 

IF Vn < VA THEN 

TESP = ((8 - VA) + Vn) * 5.5 / 8 

TTT = TIMER 

DO 

LOOP WHILE TIMER - TTT <= TESP 

END IF 

END SUB 
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RPM*****************************SUB ROTINA INERCI A******* ************************ ********* 

SUB INÉRCIA (VEL, r, p, FLAG) 

pORT% = &H220 

RPM ****************** ACTTVAOAO DA ROMRA *********************** 

IF VEL = 0 THEN 

OUT pORT% + 14, 0 

GOTO 6900 

END IF 

TENSÃO = INT(VEL / 45 * 4095) 

lb% = TENSÃO - INT(TENSAO / 256) * 256 

h b % = (TENSÃO - lb%) / 256 

OUT pORT% + 4, lb% 

OUT pORT% + 5, h b % 

IF r = 0 THEN OUT pORT% + 14, 136 ELSE OUT pORT% + 14, 8 

COLOR 11, 1 

LOCATE 23 , 68: PRINT "activação" 

LOCATE 23 , 5: PRINT "Para interromper pr ima P..." 

COLOR 7, 1 

LOCATE 17, 69: PRINT p 

********************************* REM ***************** tempo de espera 

tt = TIMER 

DO 

LOOP WHILE TIMER - tt <= .5 

REM ******************* ENTRADA DO SINAL DIGITAL **************** 

DO 

IF UCASE$(INKEY$) = "P" THEN 

LOCATE 23 , 64: PRINT SPACE$(6) 

LOCATE 23 , 68 : PRINT " 
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LOCATE 17, 69: PRINT " " 

FLAG = 1 

EXIT DO 

END IF 

LOOP WHILE (INP(pORT% + 6) AND 1) <> 0 

IF FLAG = 1 THEN 6900 

RFM ***************** VÁLVULA SOLENÓIDE ************************** 

IF r = 0 THEN OUT pORT% + 14, 140 ELSE OUT pORT% + 14, 12 

REM *********************************************************** 

6900 

LOCATE 23 , 5: PRINT " 

LOCATE 17, 56: PRINT SPACE$(7) 

LOCATE 23 , 68: PRINT " 

END SUB 

RfPivr*****************************^ JR ROTTNA R O M R F A TD**** ********************** *********** 

SUB bombear (VEL, T l , p , FLAG) 

pORT% = &H220 

R E M ******************* ACTIVAÇÃO DA BOMBA 

tt = TIMER 

DO 

IF VEL = 0 THEN 

********************** 

OUT pORT% + 14, 0 

ELSE 
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TENSÃO = INT(VEL / 45 * 4095) 

lb% = TENSÃO - INT(TENSAO / 256) * 256 

h b % = (TENSÃO - lb%) / 2 5 6 

OUT pORT% + 4, lb% 

OUT pORT% + 5, h b % 

OUT pORT% + 14, 12 

END IF 

COLOR 7, 1 

LOCATE 17, 69: PRINT p 

LOCATE 17, 55: PRINT USING "##.####"; TIMER - tt 

LOCATE 23 , 68: PRINT "Aspirar" 

COLOR 11, 1 

LOCATE 23 , 5: PRINT "Para interromper pr ima P..." 

COLOR 7, 1 

IF UCASE$(INKEY$) = "P" THEN 

LOCATE 23 , 64: PRINT SPACE$(6) 

LOCATE 17, 55: PRINT SPACE$(7) 

LOCATE 23 , 68: PRINT " 

LOCATE 17, 69: PRINT" 

FLAG = 1 

EXIT DO 

END IF 

LOOP WHILE TIMER - t t <= T l 

7865 

LOCATE 23 , 5: PRINT " 

LOCATE 17, 55: PRINT SPACE$(7) 

LOCATE 23 , 68: PRINT " 

LOCATE 17, 69: PRINT " 

END SUB 

nrpiyr*****************************gTjg ROTINA ASPIRAR************************************** 

SUB Aspirar (VEL, T l , p, FLAG) 
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pORT% = &H220 

REM ****************** ACTIVAÇÃO DA BOMBA **** 

tt = TIMER 

DO 

IF VEL = 0 THEN 

OUT pORT% + 14, 0 

ELSE 

TENSÃO = INTfVEL / 45 * 4095) 

lb% = TENSÃO - INT(TENSAO / 256) * 256 

h b % = (TENSÃO - lb%) / 256 

OUT pORT% + 4, lb% 

OUT pORT% + 5, h b % 

OUT pORT% + 14, 140 

END IF 

COLOR 7, 1 

LOCATE 17, 69: PRINT p 

LOCATE 17, 55: PRINT USING "##.####*'; TIMER - tt 

LOCATE 23 , 68: PRINT "Bombear" 

LOCATE 23 , 55: PRINT "-" 

COLOR 11, 1 

LOCATE 23 , 5: PRINT "Para interromper pr ima P..." 

COLOR 7, 1 

IF UCASE$(INKEY$) = "P" THEN 
LOCATE 23, 64: PRINT SPACE$(6) 
LOCATE 17, 55: PRINT SPACE$(7) 
LOCATE 23, 68: PRINT " 
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LOCATE 17, 69: PRINT" " 

FLAG = 1 

EXIT DO 

END IF 

LOOP WHILE TIMER - tt <= T l 

7854 

LOCATE 23 , 5: PRINT " 

LOCATE 17, 56: PRINT SPACE$(7) 

LOCATE 23 , 68: PRINT " 

LOCATE 17, 69: PRINT" " 

END SUB 

RPM ****************************** QT JR ROTTNA PARACrFlVT *********************************** 

SUB paragem (VEL, r, FLAG) 

pORT% = &H220 

RFM ************ ROIVTRA A RATXA ROTAOAO ************************** 

IF FLAG = 1 THEN 2345 

IF VEL = 0 THEN 

OUT pORT% + 14, 0 

GOTO 2345 

ELSE 

IF r = 0 THEN OUT pORT% + 14, 136 ELSE OUT pORT% + 14, 8 

OUT pORT% + 4, 1 'EQUIVALENTE A 1,51 RPM 

OUT pORT% + 5, 1 

END IF 

REM ******************** ENTRADA DIGITAL ***************************** 

COLOR 11, 1 

LOCATE 23 , 5: PRINT "Para interromper pr ima P..." 

LOCATE 23 , 68: PRINT "paragem" 
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DO 

IF UCASE$(INKEY$) = "P" THEN 

LOCATE 23 , 64: PRINT SPACE$(6) 

LOCATE 23 , 5: PRINT " 

LOCATE 23 , 68: PRINT " 

FLAG = 1 

EXIT DO 

END IF 

LOOP WHILE (INP(pORT% + 6) AND 1) <> 0 

2345 

LOCATE 23 , 64: PRINT SPACE$(6) 

LOCATE 23 , 68: PRINT " 

LOCATE 23 , 5: PRINT " 

END SUB 

RF,1VT****************************SIJR ROTINA OU A DRO**************************************** 

SUB nquadro (cont, dado, x, y, b$) 

COLOR 7, 1 

FOR h h = 1 TO cont - 4 

1111 LOCATE h h + 4, col(l): INPUT " ", dado$ 

IF dado$ <> "" THEN 

dado = VAL(dado$) 

qua(hh, 1) = dado 

END IF 

3333 LOCATE h h + 4, col(2): INPUT " ", x$ 

IF x$ <> "" THEN 

x = VAL(x$) 

qua(hh, 2) = x 

END IF 
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4444 LOCATE h h + 4, col(3): INPUT " ", y$ 

I F y $ < > " " T H E N 

y = VAL(y$) 

qua(hh, 3) = y 

END IF 

5555 LOCATE h h + 4, col(4): INPUT " ", b$ 

IF b$ <> "" THEN 

IF LCASE$(b$) = "b" THEN quafhh, 4) = 1 

IF LCASE$(b$) = "a" THEN qua(hh, 4) = 0 

END IF 

NEXT h h 

END SUB 


