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Resumo 

No âmbito desta dissertação desenvolveu-se um sistema de análise por injeção 

sequencial (SIA) para efetuar, simultaneamente, a extração e a quantificação de 

melamina em amostras alimentares lácteas.  

A reação de determinação baseia-se na formação de um composto fluorescente 

(λexc= 320  nm; λem= 390  nm) resultante da oxidação do sesamol pelo  peróxido de 

hidrogénio, catalisada pela peroxidase. Por sua vez, na extração recorreu-se a uma 

unidade de extração, com uma membrana hidrofílica, e utilizou-se uma solução aquosa 

de líquido iónico (LI) a 10% como solução aceitadora. O líquido iónico permitiu, também, 

um aumento da intensidade do sinal. A adição da melamina ao sistema reacional fazia 

variar a intensidade do sinal, proporcionalmente à sua concentração. 

Na otimização do sistema foram considerados diferentes parâmetros físico 

químicos, tais como: composição da solução transportadora; concentração, volumes e 

ordem de aspiração dos reagentes; caudal de propulsão; dimensão e tipo do reator; 

enzimas imobilizadas vs enzimas livres e composição da solução aceitadora na unidade 

de extração. 

A metodologia de extração e determinação permitiu estabelecer uma zona linear 

de determinação de melamina até 2,58 mg/L, com limite de deteção de 0,12 mg/L. 

Avaliou-se, também, a repetibilidade da metodologia, tendo-se obtido %RSD inferior a 

7%. O sistema SIA permite efetuar 11 determinações por hora, considerando a extração 

e a quantificação 

Uma vez que o procedimento analítico desenvolvido iria ser aplicado à análise de 

amostras reais, foi estudado o efeito sobre os sinais analíticos do pH e de alguns iões, 

usualmente presentes neste tipo de matrizes. Verificou-se que nenhum deles 

condicionava significativamente os resultados obtidos. 

A metodologia otimizada foi aplicada a 16 amostras distintas entre leite, leite de 

soja, iogurte líquido e leite em pó, que foram sujeitas a ensaios de recuperação. Os 

valores obtidos oscilaram entre 88,2%-110,4% mostrando não haver efeitos de matriz 

significativos.  

As vantagens e limitações da metodologia desenvolvida foram contempladas, 

assim como a possibilidade de integração da metodologia num laboratório de controlo de 

qualidade. 

 

Palavras-Chave: Melamina, Análise por Injeção Sequencial (SIA) e Extração por 

Membrana/Diálise 
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Abstract 

The present work describes the development of a sequential injection analysis 

(SIA) methodology to perform simultaneously the extraction and quantification of 

melamine in dairy food samples. 

The determination was based in the oxidation of sesamol by hydrogen peroxide, 

catalyzed by peroxidase, with the formation of a fluorescent compound (λexc = 320 nm, λem 

= 390 nm). For melamine extraction it was used an extraction unit, with a hydrophilic 

membrane, and an aqueous solution of ionic liquid (IL) 10% as an acceptor solution. The 

presence of ionic liquid contributed, also, to an increase in signal intensity. The addition of 

melamine in the reaction system caused an increase originated a  the signal strength in 

proportion to their concentration. 

In order to optimize the system different physical and chemical parameters were 

considered, such as: composition of the carrier solution; concentration, volumes and order 

of reagents aspiration; propulsion rate; size and configuration of reactor; immobilized 

enzyme versus free enzyme and composition of the acceptor solution in the extraction 

unit. 

With the methodology developed for the extraction and determination of melamina 

it was obtained a linear range up to 2.58 mg/L, with detection limit of 0.12 mg/L. We also 

evaluated the repeatability of the methodology, and a relative standard deviation below 

7% was obtained. SIA system enabled the analysis of 11 samples per hour, summing up 

the extraction and quantification. 

Considering that the methodology was to be applied to real samples, it was 

evaluated the effect that the pH and some ions, always present in these kind of matrices 

produced in the analytical signals. The results show that neither of factors affects 

significantly the results.  

The optimized methodology was applied to 16 different samples of milk, soy milk, 

yoghurt and milk powder, which were subjected to recovery tests. The values obtained 

ranged from 88.2% -110.4%, showing no significant matrix effects. 

The advantages and limitations of the developed methodology have been 

contemplated as well as the possibility of integration of the methodology developed in 

quality control laboratory. 

 

Keywords: Melamine, Sequential Injection Analysis (SIA) and Membrane Extraction / 

Dialysis 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

1. Melamina 

 

1.1. Química, produção e uso: 

A melamina, 1,3,4-triazina-2,4,6-triamina (figura 1), é um composto heterocíclico 

rico em azoto da família das triazinas[1,2], com uma massa molecular de 126 g/mol, dos 

quais 66% são de azoto. É um pó cristalino branco, ligeiramente solúvel em água[3], 

sendo um composto alcalino fraco que pode ser hidrolisado em soluções fortemente 

ácidas ou alcalinas.[4] 

 

Figura 1 – Estrutura química da melamina. 

 

A melamina é usada, primariamente, na síntese de resinas de melamina-

formaldeído para o fabrico de laminados, plásticos, revestimentos, filtros comerciais, 

colas ou adesivos e compostos de moldagem (louça e utensílios de cozinha). Recorre-se 

também à melamina como corante (pintura de revestimento) e como fertilizante.
 [1]

 

O elevado nível de azoto confere-lhe as características analíticas das moléculas 

proteicas, por isso é muitas vezes considerada um suplemento de azoto não proteico 

(NPN, do inglês Non-Protein Nitrogen).[5] 

A produção mundial de melamina (CAS Nº 108-78-1) é de aproximadamente          

1,2 milhões de toneladas por ano, sendo os principais produtores a China e países da 

Europa Ocidental. A melamina pode ser produzida de formas diferentes, partindo de três 

materiais distintos: ureia, dicianodiamida e cianeto de hidrogénio. Comercialmente a 

melamina é produzida com recurso a ureia como reagente de partida, tendo esta síntese 

propriedades específicas que permitem a obtenção de melamina com graus de pureza de 

99%.[1] 

 De uma forma genérica, a síntese da melamina ocorre por dois processos 

distintos, um a altas pressões e outro a baixas pressões. 
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 Apresenta-se, de uma forma resumida, os dois processos de síntese da 

melamina: 

  - Síntese a altas pressões (figura 2):  

 

Figura 2 – Reação química usada na síntese da melamina a altas pressões.
 [6]

  

 

É efetuada na fase líquida, sem catalisador, a pressões de 90-150 bar e 

temperaturas entre os 380-450ºC. Neste processo a ureia é convertida em ácido 

isociánico, que depois forma o ácido cianúrico. O ácido cianúrico reage com o amoníaco 

e forma a melamina (figura 3). 

 

 

 

Figura 3 – Reações intermédias que ocorrem para a formação da melamina a altas pressões. 
[6]
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- Síntese a baixas pressões:  

É realizada na fase gasosa, na presença de um catalisador, como o óxido de 

alumínio modificado ou aluminosilicato, a pressões de 1-10 bar e temperaturas entre os 

350-450ºC. Como no processo de alta pressão, a ureia é primeiro convertida em ácido 

isociánico, que por intermédio do catalisador forma a cianamida e a carbodiimida, que 

depois são convertidas na melamina (figura 4). 

 

 

Figura 4 – Reações intermédias que ocorrem para a formação da melamina a baixas pressões. 
[6]

 

Com a reciclagem dos subprodutos (amoníaco e dióxido de carbono) a reação 

pode ter um rendimento de cerca de 95%. A purificação pode ser obtida por filtração, 

centrifugação ou cristalização. Contudo, existem determinadas tecnologias, baseadas em 

metodologias de baixa pressão, que permitem a produção com um rendimento de 99% 

sem qualquer purificação.[6] 

A pureza dos produtos da melamina é altamente dependente simultaneamente do 

processo de produção e do nível de purificação. Um estudo ao fluxo resultante das águas 

“mãe” residuais da fase da recristalização, efetuado numa produção comercial de 

melamina, revelou uma percentagem sólida de 1,80%, onde 1,27% correspondiam a 

melamina, e 0,42% a oxitriazinas, como a amelina, amelida e ácido cianúrico.[1] 

 

1.2. Compostos triazina relacionados (figura 5)[1]: 

A ciromazina, reconhecido pesticida aplicado na superfície de frutos e vegetais, é 

convertida com o tempo, tendo a melamina como metabolito. 

Por sua vez, a tricloromelamina, é usada em soluções sanitárias e desinfetantes 

aplicadas em equipamentos de processamento de comida, utensílios e outros artigos que 

tenham contacto com alimentos (com a exceção de equipamento ou recipientes de leite), 
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assim como é usada como componente de solução de lavagem para frutos e vegetais. O 

facto de se decompor em melamina leva a que seja regulada nos EUA. 

O ácido cianúrico é uma oxitriazina análoga à melamina que surgiu como um 

produto secundário da síntese da melamina. Nos EUA, é aceite como componente de um 

aditivo alimentar para ruminantes. É, também, encontrado em água potável e em água de 

piscinas como produto resultante da dissociação de dicloroisocianuratos usados para a 

desinfeção da água. Quando usado com o propósito de desinfetar a água, o 

dicloroisociaburato de sódio é rapidamente hidrolisado, formando cloro e cianurato livres. 

Da mesma forma que a ciromazina, o uso de ácido cianúrico e os seus derivados 

como componentes de soluções sanitárias para uso em equipamentos de processamento 

de comida, utensílios e materiais em contacto com alimentos, é alvo de forte controlo nos 

EUA. 

A amelida e a amelina são, respetivamente, análogos monoamino e 

diaminooxitriazina produzidos como produtos secundários da síntese da melamina ou 

pela degradação microbial da melamina. A amelina é usada em graxas lubrificantes, não 

existindo informação do uso da amelida. 

 

 

Figura 5 – Estruturas químicas dos diferentes compostos de triazinas. 
[1]
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Num estudo da eficácia das triazinas como fertilizantes, ficou demonstrado que a 

melamina pode ser metabolizada pelo menos por duas estirpes/tipos de bactérias 

presentes no solo (Pseudomonas strain A e Klebsiella terragena) através de sucessivas 

reações de desaminação, formando amelina, amelida e ácido cianúrico, assim como 

biureto, ureia e recentemente, amoníaco e dióxido de carbono (figura 6).[1,5]  

  

Figura 6 – Esquema das reações de metabolização das triazinas.
 [6]

 

 

1.3. Estruturas e propriedades dos complexos de melamina: 

A melamina e os seus derivados de triazinas são capazes de formar, por 

automontagem, complexos de elevado peso molecular através de redes organizadas de 

ligações de hidrogénio intramoleculares e π-π do anel aromático de empilhamento  

(figura 7). 

São comuns exemplos de biomoléculas que possuem estrutura de imida cíclica 

similar, com a possibilidade de formar redes de ligações de hidrogénio. Uracilo, 

riboflavina, ácido barbitúrico e ácido úrico apresentam grupos imida conhecidos por 

interagir com a melamina formando complexos. Os complexos intermoleculares com a 

amelina e amelida ainda não foram estudados com detalhe semelhante. [1] 
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Figura 7 – Representação bidimensional de um complexo resultante da ligação entre a melamina (a azul) e o 

ácido cianúrico (a vermelho), por uma rede de ligações/pontes de hidrogénio (adaptado). [1] 

 

 

1.4. Problemática da melamina: 

A adição da melamina a produtos alimentares é justificada por esta lhes conferir 

um maior teor proteico do que na realidade possuem, com o objetivo de baixar os custos 

de produção.  

Os testes padrão para determinação proteica, como o teste de Kjeldahl e Dumas, 

estimam o nível proteico através da medição de conteúdo de azoto, como um indicador 

do nível de proteínas, assim os resultados são mascarados através da adição de 

compostos ricos em azoto, como a melamina. A melamina é uma escolha evidente, não 

só devido ao seu elevado grau de azoto (66% em massa), mas também por ser 

relativamente barata e de fácil obtenção.[5] 

A melamina é um composto tóxico quer para animais quer para humanos. 

Infelizmente, é possível a acumulação da melamina no corpo, o que causa problemas de 

toxicidade, muito devido à formação de complexos entre esta e o ácido úrico (figura 8), 

originando calculus renais no trato urinário.[3] 
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Figura 8 – Esquema simplificado e hipotético da formação do complexo melamina-ácido úrico.
 [1] 

 

A associação entre o aumento de calculus renais nos extratos urinários em 

crianças e jovens e o consumo de fórmulas infantis contaminadas com melamina, foi um 

processo moroso. Porém, dados do Ministério da Saúde da República da China, em 

2008, revelam que 294 mil crianças e jovens foram diagnosticados com calculus renais 

no trato urinário induzidos por melamina. Embora muitas crianças não tivessem nenhum 

sintoma ou sinal de falência renal severa, mais de 50 mil crianças tiveram de ser 

hospitalizadas com 6 mortes confirmadas. [
1] 

A composição química dos calculus renais encontrados nas vítimas da intoxicação 

por melamina é um aspeto muito relevante. A análise efetuada a 15 vítimas da 

contaminação de melamina por fórmulas infantis confirmou que essas pedras eram 

compostas por ácido úrico e melamina com rácios molares entre 1,2:1 a 2,1:1 e sem 

deteção de ácido cianúrico.[
1] 

Em 2008, o Centro para Controlo e Prevenção de doenças da China ao efetuar a 

análise de 15 matérias-primas que eram usadas para a adulteração do leite na província 

de Gansu, na China, e que foram depois usadas para fazer as fórmulas infantis, 

indicaram que os níveis médios de melamina, e respetivos compostos derivados, nas 

matérias-primas eram de: melamina (188 000 mg/kg), ácido cianúrico (3,2 mg/kg), 

amelina (14,9 mg/kg) e amelida (293 mg/kg). [
1] 

A melamina usada para adulterar o leite, que depois foi utilizada na preparação de 

algumas fórmulas infantis resultantes no incidente de 2008, apresentava um grau de 

pureza elevado, com menores níveis de ácido cianúrico, amelina e amelida, do que 

quando foi usado no glúten seco e arroz enriquecido com proteínas aquando do incidente 
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com a produção de comida para animais domésticos no ano de 2007, nos EUA, Canadá 

e Africa do Sul.
[1] 

Antes das crises por contaminação de melamina, esta e os seus derivados eram 

considerados como tendo baixa toxicidade. O LD50 (dose que serve para comparar a 

toxicidade dos químicos, e que representa o valor que mata 50% da população testada) 

para a melamina era mais do que 3,0 g/kg, e para o ácido cianúrico mais do que 7,0 g/kg. 

Embora a melamina, o ácido cianúrico e os compostos derivados da triazina sejam 

considerados relativamente não tóxicos quando administrados separadamente, a 

constante exposição a estes compostos, especialmente juntos, pode ser bastante tóxico. 

Isto porque, estes compostos são capazes de formar precipitados insolúveis que se 

formam nos rins causando falência renal.
[5]

 

Tem sido demonstrado que a ingestão de melamina com níveis superiores a 2,5 

ppm ou 1 ppm para crianças pode causar falência renal ou até mesmo morte. No caso da 

comida de animais domésticos contaminada com melamina, tem sido demonstrado que 

uma única dose de melamina e ácido cianúrico resultam numa falência renal aguda, que 

eventualmente, causará a morte do animal (cães).
 [5]

 

Na União Europeia, estabeleceu-se um valor de 0,5 mg por 1 kg de corpo humano 

como o valor aceitável de consumo de melamina, por sua vez o Canadá estabeleceu o 

limite como sendo 0,35 mg/Kg e os EUA o valor de 0,63 mg/kg, tendo sido mais tarde 

reduzido para 0,063 mg diárias, cerca de 63 ppb. Ficou assim estipulado, pela 

Organização Mundial de Saúde, que a quantidade de melamina que uma pessoa podia 

ingerir por dia, sem correr risco significativo de vida, era de uma dose diária 

admitida/tolerada de 0,2 mg por kg de massa corporal.
 [5] 

Com todos estes incidentes e as severas consequências dos mesmos, os Estados 

Unidos, por intermédio da FDA (Food and Drug Administration) e a União Europeia, 

assim como outros países e regiões, estabeleceram valores máximos de resíduos de 

melamina em vários produtos alimentares (tabela 1).[4] 
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Tabela 1- O limite máximo de resíduos de melamina em alimentos definido por diferentes países/regiões 

(adaptado).
[4]

 

Países/Regiões Matriz 
Limite padronizado 

(ppm) 

União Europeia 
Produtos lácteos, alimentos altamente 

proteicos 
2,5 

EUA Leite e produtos lácteos 0,25 

Austrália 
Fórmulas infantis lácteas em pó 

Produtos lácteos 

1,0 

2,5 

Canadá 
Fórmulas infantis lácteas em pó 

Produtos lácteos 

1,0 

2,5 

Rússia Alimentos processados 1,0 

Nova Zelândia 
Matérias-primas dos alimentos processados 

Fórmulas infantis lácteas em pó 

5,0 

 

1,0 

China 
Fórmulas infantis lácteas em pó, leite em pó, 

leite e outros 
- 

 

Estes valores têm como compromisso fornecer uma margem de segurança 

relativamente ao valor de ingestão diária tolerável (TDI). Por sua vez, a China, através do 

Ministério de Saúde Pública publicou inúmeras normas nacionais de segurança para 

lacticínios, não estabelecendo valores máximos de resíduos de melamina, isto porque, 

para este país, a melamina não pode ser adicionada ao leite nem aos seus produtos 

derivados.[4] 

Com a definição destes limites, tornou-se relevante e indispensável o 

desenvolvimento de técnicas que permitam a deteção da melamina a nível residual. 
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2. Metodologias usadas na deteção da melamina 

A maior parte das metodologias envolve três passos fundamentais: a extração, a 

purificação e a deteção.  

2.1. Extração e Purificação 

A melamina é um composto fracamente alcalino que pode ser hidrolisado em ácido 

forte ou soluções alcalinas. Desta forma, a extração pode ser levada a cabo em 

condições neutras, ácidas ou básicas, contudo as extrações ácidas (pH menor ou igual a 

3) e neutras são de uso mais comum quando as amostras em análise são alimentares. [4] 

As extrações a pH neutro podem ser concretizadas com o recurso a misturas acetonitrilo-

água ou metanol-água. [7-9]  

As metodologias que envolvam extrações em meio ácido apresentam uma gama mais 

significativa de solventes, na forma simples ou na forma de mistura, nomeadamente o 

ácido tricloroacético, ácido fórmico, ácido acético, ácido clorídrico ou ácido 

trifluoroacético.[10] O ácido tricloroacético é o solvente mais comum nas extrações ácidas. 

Para além da extração, é, frequentemente, necessário proceder à remoção de 

algumas impurezas, como são exemplos típicos os lípidos (gordura) e proteínas. Para 

isso recorre-se a um agente desengordurante e precipitante de proteínas. Neste campo o 

n-Hexano e o diclorometano são os reagentes mais usados para esta etapa.[11] No 

entanto, o ácido tricloroacético e o acetonitrilo são mais práticos e mais eficazes, visto 

que precipitam, simultaneamente, as proteínas e extraem a melamina. 

Devido à elevada quantidade de proteínas e gorduras que habitualmente contaminam 

as amostras de melamina, a purificação assume um passo importante antes da 

determinação instrumental. A purificação ocorre também nos processos de 

enriquecimento, filtração, centrifugação e derivatização. 

Por sua vez, processos de limpeza mais intensos são necessários para evitar 

potenciais interferentes existentes pela co-extração dos componentes da amostra para 

metodologias com baixos limites de deteção. Na generalidade, os procedimentos de 

preparação da amostra aplicados são intermutáveis com os vários métodos de deteção. 

Contudo, a derivatização da melamina e os analitos relacionados é necessária para GC-

MS devido à natureza polar da melamina e dos seus derivados.   

Grande parte dos métodos de purificação publicados são baseados em extração 

líquido-líquido (LLE, do inglês Liquid-Liquid Extraction) e extração em fase sólida (SPE, 

do inglês Solid Phase Extraction).[12,13] Para uma análise seletiva dos contaminantes da 

melamina recorre-se a cartuxos SPE. [11-13]   
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Do ponto de vista teórico, a purificação da melamina pressupõe que primeiro a 

amostra seja “lavada” usando uma solução aquosa ácida e posteriormente com metanol, 

isto porque o estado ácido favorece a combinação entre melamina e os grupos 

catiónicos. [4] 

Alguns métodos altamente seletivos têm sido desenvolvidos para a limpeza da 

amostra e o enriquecimento da mesma, incluindo a coluna SPE (MIP-SPE) [14,15], a coluna 

monolítica capilar [16] e uma coluna de imunoafinidade.[17,78] Estes métodos seletivos de 

preparação da amostra, baseados no reconhecimento seletivo de determinadas reações, 

podem permitir uma triagem/separação ultra-sensível, a níveis vestigiais, o que será 

muito útil para a monitorização da melamina. [4] 

Atendendo a que a melamina e os seus derivados são pequenas moléculas 

polares, a extração inicial é efetuada por solventes polares. Soluções aquosas, incluindo 

ácido fórmico, ácido acético, HCl, tampão fosfato a pH=5, acetonitrilo ou metanol têm sido 

usadas para extrair a melamina e os seus derivados de uma grande variedade de 

matrizes, incluindo fórmulas infantis na forma líquida e sólida, tecido de peixe e ração 

animal. Os solventes de extração utilizados não aparentam ser especificamente seletivos 

para compostos de melamina. Por exemplo, a extração com solventes ácidos tem sido 

usados não só para analisar a melamina mas também, a melamina e o ácido cianúrico. 

Para além disto, tem sido assinalado que soluções de dietilamina/acetonitrilo/água 

dissolvem efetivamente o complexo melamina-ácido cianúrico a concentrações acima do 

10mg/10mL. O complexo melamina-ácido cianúrico, relativamente insolúvel, é formado 

rapidamente, in vitro, em soluções aquosas de melamina e ácido cianúrico; a formação 

deste complexo aparente apresentar uma dependência do pH. Estudos desenvolvidos 

indiciam que este complexo teve importância na adulteração de alimentação animal que 

causou falência renal em vários animais. Assim, este complexo deve ser considerado um 

analito relevante quando analisados alimentos provenientes de animais, como é o 

exemplo de carnes de órgãos. [4] 

Foi também reportado que a formação do complexo meleamina-ácido cianúrico 

pode ser prevenido e que a amelida e amelina podem ser dissolvidos, com recurso a 

soluções básicas com pH entre 11 e 12 para extração de amostra e preparação de 

padrões. Contudo, outros grupos de investigação referem que a pH básico a melamina, a 

amelida e a amelina hidroliza a ácido cianúrico e a melamina e amelina hidrolisam a 

amelida. 

Alguns métodos, também, incorporam o passo da extração liquido-liquido com um 

solvente relativamente não polar, depois da extração inicial, para remover lípidos dos 
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extratos da amostra. O diclorometano e o hexano são exemplos de solventes usados 

para remover os lípidos co-extraídos. 

Para além da centrifugação e da filtração, o SPE é muitas vezes incorporado em 

metodologias para completa purificação após a extração. Troca iónica/fases reversas (por 

exemplo, Waters Oasis MCX e Phenomenex Strata X-C) são usadas na análise da 

melamina. Outros adsorventes de fase sólida são usados em extratos de amostras 

incluindo bases de carbono negro grafitado para melamina, acido cianúrico e a 

ciromazina, o C18 para ciromazina e melamina, base de carbono negro grafitado não 

poroso são utilizados para reter o ácido cianúrico de forma mais eficaz do que C18/ 

adsorventes de troca iónica. [19]  

 

2.2. Deteção 

Existe uma grande variedade de metodologias disponíveis para a análise da 

melamina e os seus derivados (ácido cianúrico, amelina, amelida e ciromazina) em 

produtos alimentares e rações. Inúmeras metodologias foram desenvolvidas depois do 

primeiro incidente, em 2007, com alimentação para animais domésticos, glúten seco e 

arroz concentrado em proteínas. Metodologias multi-resíduos foram também 

desenvolvidas para analisar resíduos em tecidos animais para estudos patológicos e 

toxicológicos resultantes da contaminação. Antes disto, as metodologias centravam-se no 

estudo do pesticida ciromazina, que tem a melamina como produto da sua degradação e 

na análise da melamina em bebidas e estimulantes líquidos para a avaliação da migração 

da melamina da resina formaldeído-melamina, usada para fazer embalagem que 

estivessem em contacto com alimentos. [19] 

Mais recentemente, metodologias quantitativas e de “screening”, são usadas para a 

análise de alimentos para consumo humano, tendo sido adaptados de metodologias, 

outrora desenvolvidas para rações animais. Contudo, a maioria destes métodos para 

análise de alimentos para humanos tem o seu foco na melamina, sendo que, mais 

recentemente, métodos que efetuem uma múlti-análise podem ser usados para detetar a 

melamina e os seus derivados numa só análise. [19] 

Conforme se constata, existem inúmeras metodologias analíticas utilizadas na 

deteção da melamina. De forma a sequenciar este facto, aborda-se de seguida, 

resumidamente, um pouco de cada uma das metodologias: 
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2.2.1. Métodos analíticos instrumentais modernos 

 

2.2.1.1. Com recurso a Eletroforese Capilar 

A técnica baseia-se na separação de moléculas com base nas diferenças de 

cargas, tamanho e hidrofobicidade. A eletroforese capilar tem sido desenvolvida, nos 

anos mais recentes, para determinações rápidas da melamina com recurso a diferentes 

sistemas de deteção, incluindo: deteção UV (absorvância) [20,21], varrimento de díodos, do 

inglês “diode array” [22-24] e espectrometria de massa (MS) [21]. 

Alguns autores apresentaram a técnica de eletroforese capilar com deteção UV 

para a rápida quantificação da melamina em amostras de leite em pó, com um limite de 

deteção de 0,06 µg/mL, o que é relativamente mais sensível que a deteção através de 

outros dispositivos. 

Por outro lado, uma metodologia rápida e precisa foi proposta para uma 

determinação simultânea da melamina e dos seus derivados por eletroforese capilar de 

zona baseada em deteção díodo-array (CZE-DAD). Esta metodologia foi aplicada na 

análise de amostras de ovos, produtos lácteos e raçoes animais. A separação era 

efetuada com recurso ao tampão higrogenofosfato dissódico (pH=9). Outras 

metodologias [4] associadas à eletroforese capilar de zona permitiram a determinação de 

melamina em leite em pó a níveis até 0,50 mg/kg com deteção UV e 0,25 mg/kg com 

ionização electrospray (ESI) e análise de iões por tempo de voo (TOF)e deteção MS. 

O uso de deteção de espectroscopia de massa permite um aumento da precisão 

associada a deteção da melamina. A principal vantagem da eletroforese capilar é o alto 

poder de resolução, baixos temos de análise, necessitar de baixas quantidades de 

amostra e apresentar uma boa eficiência de separação. 

 

2.2.1.2. Com recurso a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

Várias metodologias[25-27] envolvendo HPLC têm sido aplicadas para a deteção 

simultânea de melamina (limite de deteção de 5ppm), amelina, amelida, e ácido cianúrico 

em várias matrizes como arroz, trigo e farinha de trigo, músculos, fígados e rins de 

animais como ovelhas, galinhas e porcos. [28-30] Contudo, nas metodologias de HPLC 

referidas existe a limitação de não ocorrer a identificação do analito alvo, isto porque o 

espectro de UV da melamina exibe bandas de absorção abaixo dos 250 nm, podendo 

originar quantificações erróneas se não for dada a devida atenção às condições 

cromatográficas ou à preparação das amostras.[31] Para aumentar a sensibilidade e 

confiança dos resultados, foram desenvolvidos vários métodos incluindo sistemas DAD ( 
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do inglês, Diode Array Detector) e reações de fluorescência. [32] Estudos efetuados 

apresentam limites de deteção que variam entre os 5 ppm com técnica de HPLC para 

determinação em amostras de arroz e trigo, a 10µg/mL com técnica de HPLC-DAD para 

determinação em amostras como suplementos proteicos de origem vegetal. 

Antevê-se que esta técnica, combinada com outras, continue a ser amplamente 

usada na deteção da melamina.[4]   

 

 

2.2.1.3. Com recurso a cromatografia líquida acoplada com 

espectrometria de massa 

As técnicas de espectrometria de massa (MS, do inglês Mass Spectrometry) são 

amplamente usadas para determinar contaminantes, isto porque estes métodos mostram 

uma especificidade molecular e têm uma elevada sensibilidade de deteção. A 

cromatografia líquida acoplada com espectrometria de massa (LC-MS, do inglês Liquid 

Cromatography-Mass Spectrometry) e LC-MS2 são atualmente os principais métodos 

usados para a determinação da melamina. [9, 31, 33-36] Exemplos destas determinações 

podem ser considerados, como metodologias de deteção da melamina e do ácido 

cianúrico em tecidos do rim e fígado de cordeiro e em soro com limites de deteção de 10 

ng/g para tecidos e 30 ng/mL (ppb) em soros, enquanto que o limite de quantificação de 

20 ng/g para tecidos e 40 ng/mL em soros. [37]  Outros trabalhos foram desenvolvidos para 

a deteção da melamina e seus derivados em tecido muscular de suínos [38] , peixe e 

camarão.[39]. Na maioria destes trabalhos, a extração da amostra é efetuada com recurso 

a misturas com acetonitrilo e/ou água, contudo, devido à recente escassez de acetonitrilo 

foi necessário selecionar um novo solvente orgânico para ser utilizado no processo de 

extração. A escolha recaiu sobre o metanol, existindo trabalhos onde a extração e análise 

com o metanol era efetivada. [4] 

Outro trabalho publicado [40], com recurso a LC-MS2, apresenta uma metodologia 

para determinação e confirmação de presença de melamina e ácido cianúrico em 

amostras de leite de vaca e fórmulas infantis lácteas. Os resultados obtidos apontam para 

gamas de linearidade entre os 0-0,3 mg/kg e 0-0,2 mg/kg, respetivamente. Por sua vez, o 

limite de deteção era de 0,025 mg/kg para melamina e 0,05 mg/kg para o ácido cianúrico. 

Das várias análises efetuadas, considerou-se mais vantajoso excluir a extração 

em fase sólida do processo de purificação de forma a evitar a contaminação dos analitos 

por derivados do plástico durante a preparação da amostra. [4] 
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2.2.1.4. Com recurso a cromatografia gasosa acoplada a 

espectrometria de massa 

A cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (GC-MS, do inglês 

Gas-Chomatography Mass Spectrometry) é também, frequentemente, aplicada para 

detetar a melamina e os seus análogos para quantificação e confirmação, sendo 

considerada a metodologia ideal para a determinação de amostras com níveis vestigiais. 

[11,13,41,42]  

O GC-MS geralmente permite purificar e resolver as amostras, e os compostos 

não voláteis não passam pela coluna cromatográfica, o que evita qualquer contaminação 

para o MS. 

Contudo, a tediosa preparação (derivatização do analito) e limpeza da amostra 

fazem com que esta metodologia seja impraticável e ineficiente para analisar um elevado 

número de amostras. [4] 

Apesar das referidas limitações, trabalhos publicados apresentam metodologias 

de GC-MS com limites de deteção de 10 µg/kg para tecidos musculares e 5 µg/kg para 

leite e ovos, assim com limites de quantificação de, respetivamente, 20 µg/kg e 10 µg/kg 

[43] 

Outras técnicas MS (ESI, do inglês ElectroSpray Ionization, captura eletrónica e 

desorção a laser) são significativamente promissoras para a deteção da melamina 

residual. Contudo, a maioria das técnicas de MS requerem um processo de extração para 

precipitar as proteínas, eliminar as gorduras e purificação para remover outros 

interferentes. Outros desenvolvimentos serão necessários na preparação de amostras 

para a deteção da melamina por GS-MS e outras técnicas MS. [4] 

 

2.2.1.5. Com recurso a Dessorção/ionização a laser assistida por 

matriz  e espetrometria de massa:  

As metodologias de dessorção/ionização a laser assistida por matriz (MALDI, do 

inglês “Matrix-assisted laser desorption/ionization) o e derivatização, que levam a um 

consumo de tempo e a custos mais elevados. [44-48]  

O desenvolvimento desta metodologia permitiu a simplificação do processo de 

preparação da amostra e a diminuição do tempo de análise. Neste sentido destacam-se 

metodologias, como a desenvolvida por Tang et al. [49] que se baseia na irradiação das 

amostras de urina com laser de azoto a 337nm; assim como a metodologia desenvolvida 

por Huang et al. [50] que, com recurso a uma sonda de plasma a baixas temperaturas 
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associado a MS2, faz uma análise de melamina em cerca de 25 segundos, por amostra, 

com nível de deteção abaixo dos ppb. 

 

 

2.2.1.6. Com recurso a espectroscopia de ressonância magnética 

nuclear:  

A espectroscopia de ressonância magnética nuclear (NMR, do inglês Nuclear 

Magnetic Resonance) é provavelmente a melhor técnica ”não-alvo” para analisar extratos 

de alimentos. A vantagem principal do NMR é que requer pouco ou nenhum pré 

tratamento da amostra, associado à pequena necessidade de preparação da amostra 

para a análise, evitando assim perdas de analitos durante a separação e obtenção de 

informação mais rica sobre a estrutura. [51,52] A principal desvantagem da instrumentação 

de NMR é o facto de continuar a ser dispendiosa. [4] 

Dos diferentes trabalhos publicados, destaca-se o de Lachenmeir et al. que 

permite a deteção quantitativa da melamina em produtos lácteos e matrizes alimentares 

complexas sem qualquer preparação das amostras. A deteção era efetuada com NMR a 

400 MHz e 700 MHz com “high-resolution magic angle spinning” NMR. 

 

 

2.2.1.7. Com recurso a espectroscopia vibracional:  

A espectroscopia vibracional tem sido usada para detetar a melamina em várias 

matrizes alimentares. Recentes desenvolvimentos na nanofabricação de nanosubstratos 

têm possibilitado melhorar os sinais de Raman para aplicações de SERS (do inglês 

Surface-Enhanced Raman Spectrometry), espectroscopia do infravermelho próximo e 

espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR, do inglês Fourier-

transform infrared spectroscopy). 

Metodologias desenvolvidas com recurso a SERS permitiram alcançar limites de 

deteção de 33 ppb [53], enquanto, com espectroscopia de infravermelho próximo, 

amostras adicionadas de 1 µg/g de melamina eram analisadas em 3 minutos. Com FTIR 

o tempo aumantava para 5 minutos. 

No caso da análise recorrendo a SERS, os substratos comercializados atualmente 

são dispendiosos e o ruído de fundo para os substratos aumenta com o tempo. Desta 

forma, com vista a reduzir o custo e a interferência, existe a necessidade de uma 

investigação mais profunda, no sentido de se desenvolverem substratos com melhor 

relação custo-benefício.  
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Por sua vez, no caso da análise com recurso a espectroscopia de infravermelho, 

identificam-se desvantagens como a sua não aplicação a amostras aquosas e a menor 

sensibilidade e capacidade de quantificação. [53-55]  

Atendendo às vantagens e desvantagens pode considerar-se que estes métodos 

podem, por vezes, ser uma boa forma de detetar a melamina.[4] 

 

2.2.1.8. Com recurso à quimioluminescência:  

A quimioluminescência tem captado uma atenção crescente pela sua elevada 

sensibilidade, vasta gama linear e instrumentação relativamente simples. 

Um dos trabalhos de maior significado foi publicado por Wang et al., onde uma 

metodologia baseada no sistema luminol-mioglobina foi explorado para a deteção da 

melamina em produtos lácteos. Nesta metodologia, o complexo formado, quando as 

soluções de melamina e mioglobina eram misturadas, inibia significativamente a 

intensidade do sinal quimioluminescente da reação entre o luminol e a mioglobina. Assim, 

o decréscimo no sinal confirmava a concentração da melamina. O limite de deteção para 

esta metodologia era de 3 pg/mL. [4] 

 As principais vantagens da utilização da análise quimioluminescente são a 

simplicidade da montagem experimental, a elevada sensibilidade e a facilidade de 

manuseamento. Contudo, são necessários mais desenvolvimentos a nível da estabilidade 

do método antes que este possa ser usado amplamente para a deteção de melamina. [56] 

 

2.2.2. Com recurso a Imunoensaios  

O princípio de todos os imunoensaios é a alta seletividade da interação antigénio-

anticorpo, sendo o primeiro passo produzir um anticorpo do analito. 

Os Imunoensaios, são procedimentos analíticos imunoquímicos e têm sido 

amplamente usados para detetar vários resíduos em alimentos e ambiente nas mais 

variadas formas como ELISA, do inglês “Enzyme-Linked Immunoabsorbent Assay”, 

ensaios imunocromatográficos e imunoensaios de fluorescência polarizada). [57,58] 

A ELISA é um método sensível para a determinação da melamina-resíduo em 

várias matrizes. As desvantagens centram-se no facto desta análise ser apensas semi 

quantitativa, dando, por vezes, origem a falsos positivos. O facto da metodologia de 

ELISA necessitar um anticorpo específico para o analito é algo que requer um trabalho 

considerável. Contudo, na prática, o método é usado por causa das suas vantagens 

únicas (alta sensibilidade, preparação simplificada da amostra, rapidez e elevado 

rendimento). [4] Um dos trabalhos de maior relevo baseou-se na comparação de três kits 

comerciais para determinação da melamina, tendo o resultado revelado que, o kit que 
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obtinha os melhores resultados (Abraxis MEL Plate Kit), tinha um limite deteção menor de 

20 ng/mL e não requeria uma preparação extensiva da amostra. 

Espera-se que outras técnicas analíticas imunoquímicas (ICA, do inglês 

immunochromatographic assay e FPIA, do inglês fluorescence polarization immunoassay) 

evoluam, com recurso a aparelhos móveis e fáceis de usar, no sentido de permitir uma 

monitorização de largos número de amostras diretamente no local de colheita. [59-62] 

 

 

2.2.3. Novos métodos de deteção 

 Recentemente, a tecnologia dos sensores tem sido usada amplamente para a 

deteção de resíduos em alimentos por causa da sua sensibilidade, rapidez, simplicidade 

e uma boa relação custo-eficácia. 

 

2.2.3.1. Polímero com impressão molecular baseada em sensores 

Nos últimos anos, a técnica de impressão molecular tem recebido uma atenção 

considerável nos campos da ciência dos polímeros e análise química, devido à sua 

predeterminada seletividade para moléculas alvo, elevada afinidade e robustez de 

reconhecimento. Na generalidade, os polímeros com impressão molecular (MIP’s, do 

inglês Molecularly Imprinted Polymer) são sintetizados na presença de monómeros 

funcionais, moléculas modelo e agentes reticulantes. Pela sua estabilidade, baixo custo e 

facilidade de preparação, os MIPs têm ganho uma ampla aceitação como materiais de 

reconhecimento molecular em sensores em desenvolvimento. [63] 

Um exemplo desta aplicação foi desenvolvido por Liang et al. [64, art] através de 

um sensor potenciométrico baseado nos MIP (membrana polimérica fabricada com 

recurso a ácido metacrílico como monómero funcional e etileno glicol dimetilacrilato como 

agente de ligações cruzadas) para a determinação da melamina em leite, cuja 

metodologia apresentava um limite de deteção de 6,0 µM. 

 

2.2.3.2. Sensores baseados em nanopartículas 

As nanopartículas (1-100 nm) possuem propriedades únicas (espectrais e a nível 

de bioestabilidade e biofuncionalização) não encontradas em materiais “bulk” com outras 

dimensões.  

Existem dois tipos de estratégias utilizadas: uma passa pelo uso de 

nanopartículas de ouro não modificadas diretamente como sensor colorimétrico da 

melamina, e que se baseiam no princípio de reação electroestática entre a superfície do 
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ouro negativamente carregada e os grupos amino da melamina positivamente 

carregados.  

Com recurso a nanopartículas de ouro não modificadas destacam-se três 

publicações: uma apresentada por Li et al. [64] com a deteção visual da melamina em leite, 

com limite de deteção de 0,4 µg/mL; outra apresentada por Wei et al. [65]com limite de 

deteção de 40 ppb e outra apresentada por Chi  et al. [66], com o desenvolvimento de um 

sensor colorimétrico com nanopartículas de ouro não modificadas para a rápida deteção 

da melamina abaixo dos 25 ppb em 5 minutos. 

A outra estratégia existente implica que as nanopartículas sejam funcionalizadas 

com um ligando específico para reconhecimento posterior na reação com o analito, sendo 

exemplo desta estratégia o trabalho desenvolvido por Han  et al. [67], onde a determinação 

de melamina em fórmulas infantis lácteas, com recurso a nanopartículas de prata 

modificadas com p-nitroanilina era efetuadas ao nível de 0,1 µg/g. [68-73]  

Ambas as propriedades são promissoras para potenciais aplicações, a nível de 

tecnologia de sensores, para determinações rápidas, sensíveis e de aplicação quase 

generalizada. Contudo, assegurar a síntese de nanopartículas e a sua funcionalização de 

forma reprodutível associada à manutenção da estabilidade é visto como uma 

desvantagem significativa. 
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Tabela 2 – Sumário de alguns dos métodos publicados para a determinação da melamina em várias matrizes. [4]  

Método Matriz Extração Purificação 
Sensibilidade 

(LOD/LOQ) 
Ref. 

HPLC-

MS
2
 

Tecido renal 
Acetonitrilo:água:dietilamina (50/40/10, v/v/v); 

centrifugação; filtro 0,8 µm 
Filtro 0,45 µm 1 µg/mL [9] 

NIR/ 

FTIR 

Fórmula Infantil 

em pó 
- - 1 ppm [55] 

LC-MS
2
 Fórmula Infantil Água:HCl (24:1, v/v); centrifugação a 4

o
C 

SPE-MCX, lavado com 0,1 N HCl e MeOH; 

eluído com NH4OH (5% v/v em MeOH); filtro de 

0,2 µm 

4 ng/g [12] 

LC,  

GC-MS 
Solo 

Acetonitrilo:carbonato de amónio (70:30, v/v); 

centrifugado a 0
o
C 

SCX, acetonitrilo:água (90:10, v/v); hidróxido de 

amónio:metanol (5:95, v/v). LC: reconstituído 

com água, GS-MS:acetona; filtro de 0,2 µm 

2,5ppb, 0,05ppb [13] 

GC-MS 
Músculos, ovos e 

leite 

Músculos: acetonitrilo:água (50:50, v/v); 

centrifugação; desengordurante com 

diclorometano. 

Ovos e leite: 3% de ácido tricloroacético 

SPE: Oasis MCX, 0,1 N HCl, metamol, lavagem 

Derivação com  N,O- 
10 µg/kg [11] 

MALDI-

MS 
Urina Centrifugação - 12,5 ug/mL [44] 

DAPCI-

MS 
Leite . Lavagem com água 0,08 µg/kg [45] 



 
 

33 
 

 

 

Tabela 2 (continuação) – Sumário de alguns dos métodos publicados para a determinação da melamina em várias matrizes. [4] 

Método Matriz Extração Purificação 
Sensibilidade 
(LOD/LOQ) 

Ref. 

 
nanoEESI 

 
Leite - - 0,2 mg/L [48] 

 
CZE-DAD 

Alimentos para peixes 
Ácido tricloroacético:água:clorofórmio (1:7:1, 

v/v/v); centrifugação; filtro de 0,45 µm 
- 0,01 µg/mL [24] 

CE-DAD Leite 
Extraído com 1% ácido tricloroacético; 

centrifugação; filtro de 0,45 µm 
- 0,047 µg/mL [23] 

 
 

LTP-MS
2
 

Leite em pó - - 6 ppb [47] 

LC-MS Peixe, camarão 
Acetonitrilo:água (1:1, v/v); centrifugação; 

diclorometano 
- 3,2 ppb [35] 

LTP-MS
2
 

Tecidos de cordeiro, 
soro 

Acetonitrilo:água (70:30, v/v); centrifugação; filtro 
de 0,45 µm 

SPE: Oasis MCX; acetonitilo:formato 
de amónio (95:5,v/v); filtro de 0,2 µm 

10 ng/g 

30 ng/g 
[33] 

 
HPLC-

MS
2
 

Tecido muscular 
Acetonitrilo:água (50:50, v/v); centrifugação; 

diclorometano 
SPE: Strata X-C; concentração; filtro de 

0,2 µm 

1,7 ng/g 

 
[34] 

 
NMR 

Leite Dissolvido em DMSO-d6 - 0,69 mg/kg [52] 

 
 

FI-CL 

Leite e leite em pó Ácido tricloroacético (1%) e acetonitrilo Coluna PCX; eluído mistura 
metanol:amoníaco (55, v/v) 

0,12 µg/mL [74] 

CL 
Leite, iogurte, urina 

humana, soro 
humano 

Acetonitrilo (1%) Centrifugação; filtro 0,45 µm 0,9 pg/mL [75] 
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3 – Análise por injeção sequencial - SIA: 
 
 

3.1 - História: 

Com vista a dar resposta a uma necessidade crescente de controlo, mais 

exigente, de vários parâmetros em áreas como a indústria, clínica, ambiental e alimentar 

foram desenvolvidas e aperfeiçoadas várias técnicas analíticas com o objetivo de 

possibilitar um aumento em qualidade e quantidade dos resultados obtidos em análises 

com matrizes complexas e diversificadas.  

A automatização de metodologias analíticas, com forte contribuição das técnicas 

automáticas de fluxo, surgiu como uma resposta a esta lacuna, possibilitando a 

diminuição de erros provenientes de várias fontes, como por exemplo erros associados à 

manipulação das amostras, através da minimização da intervenção humana. Assim, 

foram desenvolvidas metodologias analíticas mais expeditas e eficientes. 

Os primeiros sistemas de análise em fluxo, contínuo baseiam-se no conceito de 

fluxo segmentado SFA (do inglês Segmented Flow Analysis)[76] Os sistemas SFA podem 

ser caracterizados pela segmentação por bolhas de ar entre diferentes zonas de amostra, 

isto é, diferentes amostras podem ser introduzidas, separadas por bolhas de ar, sendo a 

adição dos reagentes feita em pontos estratégicos. Na década de 70, surgem os 

sistemas de fluxo contínuos não segmentados. que se caracterizam pelo escoamento 

contínuo das soluções no tempo e no espaço. 

O conceito de análise por injeção em fluxo, FIA (do inglês Flow Injection Analysis) 

surgiu em 1975[77], tendo como base a injeção de um volume preciso e reduzido de 

solução de amostra num fluido transportador não segmentado com movimento contínuo. 

Esta solução é transportada por um percurso analítico até alcançar o detetor. Um 

gradiente de concentrações é gerado aquando da injeção e movimentação da amostra 

pelo sistema devido a inúmeras transformações físico-químicas que podem ocorrer, entre 

elas: dispersão física ou, reação química. O sinal analítico transiente gerado, com a 

forma de curva gaussiana, é monitorizado num sistema de deteção. Com isto, pode 

afirmar-se que a metodologia de FIA tem por base o controlo da dispersão do segmento 

de amostra num fluxo transportador.  

A intitulada segunda geração de análise por injeção em fluxo foi concebida em 

1990, por intermédio de Ruzicka e Marshall. A análise por injeção sequencial, SIA (do 

inglês Sequencial Injection Analysis) veio simplificar mecanicamente os sistemas de 

fluxo.[78] As características como a robustez, a automatização, a estabilidade a longo 

prazo, o espaçamento da rotina de manutenção e a calibração automática, contribuíram 



 
 

35 
 

para permitir que este sistema fosse implementado e aplicado na monitorização em linha 

de processos industriais. [79] 

O carácter multiparamétrico desta técnica, permite defini-la com uma ferramenta 

para aumentar a versatilidade dos sistemas analíticos (figura 9), adaptando-o a diferentes 

amostras e/ou reações químicas. Atualmente, a análise por injeção sequencial é 

amplamente utilizada na determinação de várias espécies numa gama abrangente de 

matrizes. [80] 

 

 

Figura 9 – Diagrama ilustrativo da versatilidade de um sistema SIA (adaptado).
[81]

 

 

3.2 – Fundamentos e Características: 

 

A análise por injeção sequencial, SIA, é uma técnica que se baseia no princípio do 

controlo da dispersão e manipulação, de forma reprodutível da amostra. Conjugando 

períodos de paragem com mudanças de sentido no escoamento, esta técnica envolve a 

sobreposição reprodutível de amostra e reagente, assentando assim no conceito de fluxo 

programado. [79,81] 

A metodologia SIA consiste, na sua forma mais simples, na aspiração sequencial 

de volumes precisos de amostra e reagentes para um tubo de armazenamento, “holding 

coil” em inglês (figura 9). A aspiração das soluções é efetuada a partir de uma válvula 
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seletora e por seleção da porta correspondente. Por inversão do sentido do fluxo, e por 

comutação da válvula seletora, ocorre a sobreposição reprodutível das zonas de amostra 

e reagente que é transportada em direção ao detetor pelo tubo de reação, “reaction coil” 

em inglês (figura 9). Desta forma, forma-se uma zona composta derivada da penetração 

mútua das zonas, para a qual contribuem o processo de transporte convecional e de 

difusão molecular. [82,83]  

 

3.3 – Componentes da montagem 

A instrumentação dum sistema SIA típico (figura 10) pode ser dividida em três 

componentes principais comandados por um microcomputador: dispositivo de 

aspiração/propulsão (P), válvula seletora de fluidos (VSF) e dispositivo de deteção (D), 

ligados, entre si, por uma linha única de transmissão, formada por tubos de diâmetro 

interno reduzido, nomeadamente tubos de armazenamento (TA) e tubos de reação (TR). 

 

 

Figura 10 – Esquema básico de uma montagem de um sistema de análise por injeção sequencial. T -

Transportador; BP - Bomba peristáltica bidirecional; TA - Tubo de armazenamento; VS -Válvula seletora de 

multiposição; A - Amostra; R1 e R2 - Reagentes; E - Esgoto; RE - Reator; D - Detetor. 

 

 O dispositivo de aspiração/propulsão deve proporcionar movimentos precisos de 

início, paragem e inversão do sentido do fluxo, que garantam caudais de aspiração e 

propulsão reprodutíveis. Tal requisito é necessário porque, em SIA, os volumes 

introduzidos no sistema são definidos pelo caudal e tempo de aspiração ou propulsão. [85]  

 A tipologia de dispositivos de aspiração/propulsão tem variado ao longo dos 

tempos. Inicialmente, quando a técnica de SIA surgiu, recorreu-se a bombas de pistão ou 

de fluxo sinusoidal como dispositivos de aspiração/propulsão. [85] Estas bombas de pistão 

eram compostas por um sistema que permitia variar o raio de uma came que aciona o 

pistão, produzindo um fluxo com características sinusoidais com um padrão repetido no 
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tempo. Assim, a variação da velocidade de rotação da came, o raio do pistão ou o raio da 

came permitiam modificar o caudal, sendo o máximo aquando de uma rotação de 90º ou 

270º. 

 Posteriormente, em 1993, foi testada a bomba peristáltica como dispositivo de 

aspiração/propulsão num sistema SIA. A bomba peristáltica, quando comparada com a 

bomba de pistão, apresenta como vantagem a facilidade de operação da mesma, 

permitindo a obtenção de aspirações e propulsões de pequenos volumes com uma 

precisão aceitável.[86] Contudo, a tubagem utilizada nestes dispositivos, quando usada por 

longos períodos de tempo e/ou aquando da utilização de solventes agressivos para o 

material constituinte dos tubos, fica sujeita a um desgaste significativo. 

 Com vista a resolver esta problemática da tubagem da bomba peristáltica, surgiu 

a utilização da seringa automática como dispositivo de aspiração/propulsão em sistemas 

SIA. [87] Este dispositivo, pelo facto das soluções serem propulsionadas através de um 

movimento linear do pistão da seringa, permite um fluxo linear constante, livre de pulsos 

e perfeitamente controlado. O facto de este dispositivo possuir uma válvula que permite o 

direcionamento das soluções e a libertação de um dos canais da válvula seletora, leva a 

que o reenchimento da seringa seja facilitado comparativamente ao que ocorre na bomba 

de pistão. 

 Recentemente, as microbombas solenoides foram usadas como dispositivos de 

aspiração e propulsão de uma montagem SIA. [88] Por serem dispositivos unidirecionais é 

necessário utilizar duas unidades ligadas a uma confluência em posições opostas, isto 

para que uma microbomba seja responsável pela aspiração das soluções para o tubo de 

armazenamento, a partir da válvula seletora, e outra seja responsável pela propulsão da 

solução transportadora ao longo do sistema e encaminhamento das soluções aspiradas 

em direção ao detetor. Como as microbombas geram um fluxo pulsado permitem 

minimizar a problemática da mistura limitada das soluções aspiradas sequencialmente e 

colocadas topo a topo. 

  A válvula seletora de fluídos é considerada o centro do sistema, uma vez que a 

ela estão ligados os outros componentes do sistema, como reatores, detetores ou 

dispositivos adicionais (como são exemplo as câmaras de mistura e as válvulas 

solenoides). Por sua vez, a válvula seletora de fluídos apresenta-se como o primeiro 

componente do sistema a estar em contacto com os reagentes, sendo o responsável pela 

distribuição de todas as soluções ao longo do sistema. A limitação do número de 

soluções a utilizar e de operações a realizar está intrinsecamente relacionado com o 

número de orifícios laterais que a válvula apresenta. Esta limitação pode ser contornada 
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com a incorporação, num mesmo sistema, de mais do que um dispositivo de seleção, 

aumento assim o número de canais de acesso à montagem. [89,90]    

 Quanto ao detetor, este pode apresentar várias posições no sistema. O primeiro 

trabalho publicado [86] de SIA apresentava o detetor entre o dispositivo de 

aspiração/propulsão e a válvula seletora de fluídos. Esta posição originava um sinal 

analítico composto por dois picos por cada ciclo analítico. A espécie a detetar, aspirada a 

partir da válvula seletora, gerava o primeiro pico, enquanto o segundo era gerado pela 

segunda passagem, após a inversão do sentido do fluxo, e a propulsão dos fluidos para o 

esgoto. O segundo pico apresenta-se menor que o primeiro devido ao maior grau de 

dispersão. Esta configuração trazia desvantagens como o facto de uma das passagens 

do produto pelo detetor ocorrer através de condições de pressão negativa, favorecendo o 

aparecimento de bolhas[81] e o comprometimento do ritmo de amostragem, inerente às 

duas determinações que ocorriam, uma delas, desnecessária. 

 Contudo, devido às desvantagens já enunciadas esta configuração caiu em 

desuso, acabando por se optar por um reposicionamento do detetor numa das portas 

laterais da válvula seletora no sentido da propulsão dos fluídos para o esgoto. Esta 

configuração é, hoje em dia, a mais utilizada nas montagens descritas na literatura. 

 Os diferentes componentes, numa montagem experimental, estão ligados entre si 

por tubos de diâmetro interno reduzido. O tubo de armazenamento, que liga o dispositivo 

de aspiração/propulsão à válvula seletora, deve obedecer a algumas condições como ter 

um comprimento adequado que permita, simultaneamente, conter um volume, pelo 

menos, duas vezes superior ao dos volumes aspirados e impedir a contaminação da 

solução transportadora pelas soluções aspiradas.[79] 

 A escolha do volume interno da tubagem, que liga os componentes da montagem, 

deve ser feita atendendo à dispersão necessária a cada determinação em particular. 

 Os sistemas SIA necessitam, obrigatoriamente, da presença de um computador. 

Este é conectado ao dispositivo de aspiração/propulsão e à válvula seletora de fluídos, 

permitindo o funcionamento destes dispositivos de forma automática e sincronizada. 

Desta forma, informaticamente, ao mesmo tempo que se comanda a válvula seletora, 

controla-se o tempo de permanência nessa posição, assim como a velocidade e o sentido 

de rotação do dispositivo de aspiração/propulsão. 

 

3.4 – Dispersão e sobreposição de zonas  

 
Para o estabelecimento de uma montagem SIA é determinante o controlo da 

dispersão de forma a promover uma maior ou menor mistura dos reagentes. Consideram-

se dois processos para a dispersão dos segmentos de amostra e reagentes, eles são: 
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transporte por convecção e transporte por difusão. O transporte por convecção, 

condicionado pelas dimensões da tubagem, predomina no início do transporte, assim as 

partículas inseridas no fluxo laminar sujeitam-se, ao longo do diâmetro do tubo, a um 

perfil de velocidades parabólico, no qual, as partículas que se movem no centro têm o 

dobro da velocidade média das partículas que se movem junto à parede do tubo, que 

possuem velocidade linear nula. Por sua vez, o transporte por difusão, que pode ser axial 

ou radial (figura 11), segue os gradientes de concentração gerados nos diversos 

instantes do transporte por convecção.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Representação esquemática dos fenómenos de difusão axial e radial num sistema de fluxo. 
[82]

 

 

 

A difusão axial e radial podem ser diferenciadas da seguinte forma: a difusão axial 

é caracterizada por ocorrer na direção do fluxo e é responsável por uma diluição 

significativa do segmento de zona composta e pelo alargamento dos picos. A difusão 

radial é caracterizada por provocar o movimento, perpendicular à direção do fluxo, das 

partículas adjacentes às paredes do tubo para o centro e vice-versa, provocando o 

retardamento da diluição da zona composta, preservando assim a sua identidade, 

levando a um aumento de sensibilidade e originando picos mais estreitos. 

A inversão do sentido de fluxo desempenha um papel determinante na mistura 

das soluções de um sistema SIA. Esta inversão permite minimizar a dispersão axial dos 

segmentos da amostra, contribuindo assim para um perfil de concentrações relativamente 

simétrico, levando assim a que, na passagem pelo detetor, seja registado uma 

distribuição de concentrações com a forma de pico gaussiano.  

Mudanças frequentes e acentuadas no percurso das soluções, conseguidas 

usando tubagem com uma configuração em figuras de oito (serpentina), promovem e 

intensificam a dispersão radial das soluções ao longo do seu percurso (figura 12). 

 
Difusão RadialDifusão Axial Difusão RadialDifusão Axial Difusão RadialDifusão Axial
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Figura 12 – Esquema da dispersão em tubagens com configuração em oitos. 
[83]

 

 

A dispersão da amostra no fluido transportador depende de vários fatores: o 

próprio percurso no módulo analítico, os volumes intrínsecos do próprio módulo, os 

outros dispositivos que alterem as condições de fluxo e os volumes e características 

físico-químicas das soluções envolvidas, como por exemplo a viscosidade. 

A extensão da reação vai depender não só do tempo de residência no sistema, 

mas também do grau de sobreposição, intimamente relacionado com a dispersão mútua, 

das zonas adjacentes de reagente e amostra. [84]  

Foram definidos parâmetros que auxiliam a compreensão da dispersão das zonas, 

nomeadamente o coeficiente de dispersão (D) [77], o volume injetado necessário para se 

atingir um D igual a duas unidades (S1/2) 
[84,85] e o grau de sobreposição de zonas (S). 

Com as dimensões e geometria do reator fixos, o grau de sobreposição de duas 

zonas adjacentes num sistema SIA pode ser avaliado pela aspiração alternada de um 

solução corada em substituição do reagente e da amostra, procedendo-se ao registo do 

sinal correspondente dos gradientes de concentração e sobrepondo-os no mesmo 

gráfico. 

O grau de sobreposição (S) pode ser definido pela expressão: 

  
    

       
 

Onde La e Lr dizem respeito às larguras do pico na linha de base da amostra e 

reagente, respetivamente, enquanto Ls diz respeito à largura da base da região de 

sobreposição das zonas.  

Quando S = 0 não existe sobreposição e quando S = 1 existe sobreposição total 

das zonas. Quando se verifica, como habitualmente acontece, uma ausência de 

sobreposição completa, observa-se um pondo de isodispersão (ID) (figura 13). Este é o 
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ponto onde os coeficientes de dispersão da amostra e do reagente são idênticos, isto é, 

que a razão das concentrações é idêntica à das soluções puras antes de serem injetadas 

no sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Representação esquemática da aspiração sequencial de zonas num sistema SIA e do registo da 

sobreposição das mesmas (a) Sequência de zonas aspiradas; (b) Perfil de concentração que chega ao 

detetor; (c) Perfil de concentrações de amostra (A) e reagente (R) à entrada no detetor; S: zona de 

sobreposição. 

 

Para garantir uma implementação efetiva, com rentabilização máxima, de uma 

montagem SIA é determinante efetuar o estudo da sobreposição de zonas [84], isto porque 

permite a definição de um parâmetro que descreve o grau de penetração de zonas, de 

forma a estabelecer o intervalo de tempo em que é possível obter uma medida 

significativa baseada na altura ou área do pico. 

Por sua vez, o grau de sobreposição é depende das dimensões dos tubos usados, 

do caudal, da ordem de aspiração e da relação dos volumes das soluções aspiradas. [86,87]  
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3.5 – Vantagens e desvantagens/limitações: 

Relativamente às vantagens do sistema SIA, até comparativamente aos sistemas 

FIA, podem ser considerados aspetos como a versatilidade, a simplicidade instrumental, 

a aspiração de pequenos volumes de amostra e reagentes, a pré-programação do fluxo e 

a baixa frequência de manutenção.
 [79,88] 

No que diz respeito às desvantagens, podem 

ser enunciadas duas consideradas como principais. A limitação do SIA, até quando 

comparado com FIA, centra-se com a necessidade de um maior tempo para a análise de 

uma amostra. Este motivo deve-se, por um lado, ao tempo de reação, mas também 

devido ao tempo despendido na aspiração sequencial das diferentes soluções medida (o 

ciclo de amostragem engloba o tempo de aspiração das zonas de amostra e reagente de 

forma sequencial para o tubo de armazenamento e depois envio para detetor, 

contrastando com a propulsão simultânea em FIA
[89]

, conjuntamente com o tempo de 

comutação entre as várias portas laterais da válvula seletora. Desta forma, estes fatores 

levam a que o tempo de análise seja superior, originando, consequentemente uma 

diminuição do ritmo de amostragem, nomeadamente quando se pretende medições 

analíticas em larga escala. 

A principal desvantagem da metodologia SIA está relacionada com as dificuldades 

associadas à mistura “topo a topo” das zonas de amostras e reagentes aspiradas de 

forma sequencial a partir da válvula seletora. Este fator torna mais difícil a sobreposição 

das zonas de reagentes e amostras adjacentes, originando um menor número de zonas 

que podem ser misturadas, eficazmente, com a inversão do fluxo. Formas de ultrapassar 

estas dificuldades na mistura têm sido encontradas, nomeadamente com recurso a 

estratégias como a colocação deuma câmaras de mistura
[90-93]

 numa das portas laterias 

da válvula, o uso de válvulas solenoides, de acordo com uma estratégia de amostra 

binária 
[94]

,  permitindo intercalar um reagente com o outro; ou até mesmo com a 

incorporação de microbombas como unidades propulsoras de fluidos.
 [95]

 As 

microbombas solenoides, originando um fluxo pulsado reprodutível e facilmente 

controlado, permitem um incremento na mistura das zonas devido ao movimento caótico 

induzido das soluções em todas as direções, o que afeta o grau de dispersão, 

melhorando assim a mistura. 
[96,97]
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4. Enquadramento e objetivos do trabalho 

 

Como inicialmente foi descrito neste capítulo, a problemática da melamina tornou-se 

bastante significativa nos últimos anos, particularmente desde o incidente de 2010. Estes 

factos levaram a uma atenção nacional e internacional sobre os alimentos sendo 

contemplada a possibilidade de contaminação e/ou adulteração, e consequentemente o 

desenvolvimento de uma vasta gama de metodologias que permitam a deteção e 

quantificação da melamina 

Existe uma panóplia de metodologias analíticas desenvolvidas para a deteção e 

quantificação da melamina. A maioria destes métodos, para além de envolverem técnicas 

de análise sofisticadas, com as implicações inerentes a níveis de custo de equipamento e 

técnicos especializados, necessitam de um período de amostragem e purificação 

bastante significativos, ou seja estas metodologias requerem um período de 

preparação/pré-tratamento da amostra bastante extensa. 

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema automático da 

análise em fluxo baseado na metodologia SIA para a extração e determinação da 

melamina em amostras alimentares lácteas: leite, leite em pó, iogurte líquido e leite de 

soja. Esta metodologia, recorre às potencialidades da fluorimetria como técnica de 

deteção ee e tem como finalidade criar uma alternativa, simples e económica, às 

metodologias existentes para matrizes similares.  

Pretendia-se uma metodologia que mantivesse valores de sensibilidade e limites de 

deteção razoáveis, comparativamente às publicações existentes, e bem abaixo dos 

valores estabelecidos por lei, mas que apresentasse a vantagem de, num ciclo único, 

integrar um processo direto de amostragem e deteção da melamina, sem qualquer pré-

tratamento da amostra. 
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Capítulo 2 – Parte Experimental 

 

1. Introdução 

Neste capítulo são descritos os aspetos experimentais, fazendo referência aos 

equipamentos e materiais utilizados, assim como aos procedimentos gerais utilizados na 

preparação das soluções. 

Apresenta-se, também, o procedimento de otimização definido para o 

desenvolvimento da metodologia proposta, a forma de controlo do sistemas analítico 

utilizado, assim como o tratamento estatístico adotado para a avaliação da qualidade dos 

resultados obtidos. 

 

2. Reagentes e Soluções 

Os reagentes usados possuíam qualidade analítica ou equivalente, não se tendo 

verificado a necessidade de recorrer a nenhum tratamento de purificação adicional. 

As diversas soluções utilizadas foram preparadas com recurso a água ultra-pura com 

condutividade específica inferior a 0,1 µS/cm, proveniente de um sistema de purificação 

Milipore RG, constituído por um conjunto de resinas de leito misto QPack2-CPMQ004D2 

e um filtro de partículas 0,45 µm Milipak 40 Gamma gold. 

As soluções de concentração rigorosa eram obtidas por pesagem rigorosa do sólido 

em balança analítica e dissolução, em solvente apropriado, em material de vidro classe A 

ou equivalente, devidamente lavado. Por sua vez, as soluções de menor concentração, 

preparadas a partir destas, eram obtidas por diluição rigorosa, com recurso a pipetas 

automáticas Gilson, calibradas regularmente com água, de pontas de plástico 

descartáveis, modelos P20, P100, P1000 e P5000 de volume variável e com capacidades 

máximas respetivas de 20, 100, 1000, 5000 µL. Relativamente aos reagentes líquidos, a 

preparação das respetivas soluções era efetuada por diluições diretas sucessivas. 

Para a preparação do tampão Palitzsch 0,1 mol/L, pH=8,0, recorreu-se ao ácido 

bórico (Merck), a borato de sódio decahidratado (Panreac) e a cloreto de sódio (Riedel-

de-Hagën). A melamina 99% era da Aldrich, o sesamol 98% da Fluka e o peróxido de 

hidrogénio 30% da Panreack. 

A solução de peróxido de hidrogénio 0,037 mol/L foi obtida a partir do peróxido de 

hidrogénio a 30% , e a solução de sesamol 0,1 mol/L preparada a partir de sesamol 98%, 

ambas por diluição em água. A solução aquosa de peroxidase 5 µM foi preparada a partir 

de peroxidase proveniente do rábano, do inglês “horseradish peroxidase, HRP”, da 

espécie Amoracia rusticana, do tipo VI-A da Sigma-Aldrich (EC 1.11.1.7, com atividade 

específica de 1280 U/mg de sólido)  
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A regularidade de preparação destas soluções variava em função da sua estabilidade: 

a solução de peróxido de hidrogénio era preparada diariamente, a de sesamol 

semanalmente e a preparação de solução da peroxidase era de 3 em 3 meses (a solução 

era sempre guardada a 4ºC). 

A solução aquosa de líquido iónico tetrafluoroborato de 1-butil-3-metilimidazol 

(BMIMBF4) da Aldrich foi preparada a 10% em tampão Palitzsch.  

No processo de imobilização da peroxidase, utilizou-se solução tampão de H2PO4
-

/HPO4
2- obtida por mistura de volumes adequados de soluções de NaH2PO4 (Merck) e de 

NA2HPO4 (Fluka), de concentração 0,20 mol/L, até se obter um valor de pH = 7,5, seguida 

de uma diluição (1:1).  

Para preparar as soluções dos interferentes na concentração de 0,1 mol/L recorreu-se 

a sulfato de cálcio anidro (Merck), fosfato de potássio dihidratado (Merck), sulfato de ferro 

(II) heptahidratado (Sigma), sulfato de potássio (Riedel-de-Hagën) e hexacianoferrato (III) 

de potássio trihidratado (Merck). 

As amostras alimentares analisadas (leite e iogurtes) foram recolhidas num 

supermercado de referência. 

 

3. Instrumentação 

 

3.1. Equipamento Auxiliar 

Para a pesagem dos diferentes reagentes e respeitando a precisão necessária, 

recorreu-se à balança analítica Mettler Toledo AG285 (precisão de 2x10-5 g) ou a uma 

balança Kern 440-35N (precisão de 1x10-2 g). 

Para os ajustes de pH recorreu-se a um milivoltímetro de alta impedância de 

entrada, da marca Crison Instruments modelo GLP 22, acoplado a um elétrodo de vidro 

combinado de Ag/AgCl da mesma marca e modelo 52-02. A calibração do elétrodo 

combinado era realizada com recurso aos padrões comerciais disponíveis: pH = 4,00 

(Riedel-de-Haën, 33543), pH = 7,00 (Riedel-de-Haën, 33546) e pH = 9,00 (Merck, 9889). 

Nos ensaios em modo discreto utilizou-se um fluorímetro da marca Perkin Elmer, 

modelo LS50B, equipado com uma célula de fluxo de 16 µL (Hellma, ref.104-QS, 1 cm 

passo ótico) e um espectrofotómetro UV/VIS da marca Jasco, modelo STR-707 V-660, 

usando células de quartzo com 1 cm de passo ótico (Hellma, ref. 6030-UV). 
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3.2. Componentes do sistema de fluxo 

O sistema SIA desenvolvido (figura 14) para a extração e determinação da melamina em 

amostras alimentares é constituído por diferentes componentes, que passarão a ser 

descritos. 

 

Figura 14 - Esquema do módulo analítico desenvolvido para a determinação e extração da melamina: BP1 e 

BP2 – Bombas peristálticas bidirecionais; VSF – Válvula seletora de fluídos; UE – Unidade de extração; T – 

Solução transportadora de tampão Palitzch ; SE – solução de sesamol;  P – solução de peroxidase; H2O2 – 

solução de peróxido de hidrogénio; A – amostra; LI – solução aceitadora de líquido iónico 10% em solução 

tampão Palitzch; TA – Tubo de armazenamento; TR – Tubo de reação; D – Detetor fluorimétrico (λem=390 

nm); E – Esgoto. 

 

3.2.1.  Dispositivos de aspiração/propulsão 

O sistema desenvolvido possuía duas bombas peristálticas de quatro canais 
[98]

 

modelo Miniplus 3 da marca Gilson (figura 15) como dispositivos de aspiração/propulsão. 

Estes dispositivos eram controlados por computador, nomeadamente no que se refere ao 

início e paragem do funcionamento e ao sentido e velocidade de rotação. 

A bomba peristáltica incorporava tubos de poli(cloreto de vinilo), PVC, cuja 

substituição era concretizada quando se verificavam alterações do caudal, perda de 

elasticidade e aumento do número de pulsos. A seleção do diâmetro interno destes tubos 

era efetuada em função dos caudais pretendidos e dos volumes de soluções a aspirar 

tendo em conta as velocidades de rotação da bomba peristáltica. 
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Figura 15: Bomba peristáltica Gilson Minipuls 3. 

 

Com vista a avaliar os caudais de aspiração/propulsão que, os tubos de impulsão, 

de distintos diâmetros internos, permitiam, efetuava-se a pesagem da massa de água 

aspirada ou propulsionada num determinado intervalo de tempo, a diferentes velocidades 

de rotação da bomba peristáltica.[99] Assim, estabelecia-se uma relação entre a 

velocidade de rotação da bomba e o tempo e, inerentemente, entre o caudal e o tempo, o 

que permitia definir, os volumes a aspirar ou propulsionar, em termos de tempo. 

 

3.2.2. Dispositivos de seleção de fluídos  

O componente principal de todo o sistema era a válvula multiposição seletora de 

fluídos de oito portas e rotação unidirecional (rotação completa em quatro segundos). 

Esta válvula (figura 16), da marca VICI Valco Instruments Co Inc e do modelo C25-

3180EMH, era o componente ao qual estavam ligados todos os elementos do sistema. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Representação esquemática dos componentes de uma válvula seletora da Valco Instruments: a) 

corpo da válvula; b) acionador; c) rotor; d) estator; e) orifícios de ligação das portas da válvula; f) parafusos 

de fixação da cabeça da válvula. Adaptado de [6]. 



 
 

48 
 

A porta central da válvula possibilitava a ligação entre o tubo de armazenamento e 

todos os outros canais das portas periféricas. Por sua vez, as portas periféricas permitiam 

a entrada de amostras e reagentes no sistema e a ligação a todos os elementos do 

sistema como a unidade de extração e o detetor. 

Na montagem do sistema deve ter-se em conta que o número de portas 

periféricas pode condicionar o número de operações que podem ser realizadas em cada 

rotação completa da válvula, assim, como considerar que a presença de várias portas 

sem finalidade pode originar uma diminuição no ritmo de amostragem. 

Assim, para minimizar o tempo de cada ciclo analítico, atendia-se à rotação 

unidirecional da válvula e ao tempo de rotação completa para distribuir os dispositivos e 

as soluções pelas diferentes portas periféricas da válvula seletora. 

 

3.2.3. Tubagens e outros componentes das montagens  

Para proceder à ligação entre os diferentes componentes da montagem recorreu-

se a tubos de politetrafluoretileno  (PTFE), da marca Omnifit, com um diâmetro interno de 

0,8 mm. Na montagem obtida, esta tubagem tinha duas configurações: linear e em 

figuras de oito (obtidas entrelaçando tubo, em formas de oito consecutivas, numa rede 

plástica de tamanho variável). Utilizou-se a configuração em figuras de oito no tubo de 

armazenamento e no reator de forma a diminuir o transporte laminar e intensificar o 

transporte radial das soluções ao longo do percurso. 

Na construção dos reatores enzimáticos (figura 17) recorreu-se a colunas 

fabricadas em polimetilmetacrilato (PMMA), de tamanho variável, colocando em cada 

extremidade filtros de polipropileno, da marca MoBitec, com poros de 35 µm de diâmetro. 

As extremidades continham um sistema de rosca que permitia a ligação ao sistema de 

fluxo por intermédio de um ligador roscado. 

 

Figura 17: Fotografia do reator enzimático. 
[83]

 

Para proceder à extração da melamina, foi usada uma unidade de extração que 

permitia a passagem da melamina das amostras alimentares, solução dadora, para a 

solução aquosa de líquido iónico, aceitadora. Este componente era feito de PTFE, 

possuía um volume interno de aproximadamente 160 µL, com configuração em forma de 
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“U” (2,0 mm de largura e 0,5 mm de profundidade) (figura 18). Foi colocada entre as duas 

cavidades justapostas uma membrana hidrofílica, de fluoreto de poliviniletileno (PVDF, do 

acrónimo em inglês “polyvinylidene fluoride”; Millipore Durapore®, Ref. SVLP09050), com 

diâmetro de poro de 5 mm e espessura de 125 mm. A ligação das cavidades com o 

exterior fazia-se por canais com 0,8 mm de diâmetro interno. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18  - Unidade de extração (A) Registo fotográfico da unidade de extração utilizada; (B) Representação 

esquemática de topo da cavidade da referida unidade, com as dimensões: A= 25 mm, B = 10mm, C= 4 mm e 

profundidade do canal = 0,5 mm (adaptado). 
[83]

 

3.2.4. Controlo informático dos sistemas  

O controlo, a atuação automática e sincronizada dos dispositivos de 

aspiração/propulsão e do dispositivo seletor de fluídos é possível devido à sua 

interligação com um computador Pentium I, que possuía um cartão de interface 

Advantech PCL 711B. Desta forma, através de um programa elaborado em Microsoft 

Quickbasic 4.5 (implementada em ambiente DOS), era possível comandar a porta da 

válvula seletora a que se visava aceder, o tempo de permanência nessa posição, a 

velocidade e o sentido de rotação da bomba peristáltica. Deste modo, era possível pôr 

em prática uma sequência de etapas necessárias a uma determinação e à sua repetição 

de um modo pré-programado. A progressão de cada ciclo analítico era visualizada no 

ecrã (figura 19). 

(A) 

  (B) 
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Figura 19: Representação do programa de controlo informático do sistema SIA. 

 

3.2.5. Desenvolvimento e otimização dos sistemas de análise por injeção 

sequencial  

Para se proceder à otimização da metodologia SIA desenvolvida recorreu-se ao 

método univariante, que consiste em variar, num determinado intervalo, o parâmetro a 

otimizar mantendo e, garantindo, que os outros parâmetros estão constantes/fixos. Para 

avaliar a variação de um determinado parâmetro eram construídas curvas de calibração, 

sendo a seleção do ótimo condicionada por características como sensibilidade, limite 

superior de resposta linear, limite de deteção, ritmo de determinação, precisão e 

exatidão. 

Para definir a relação linear entre a concentração da melamina a determinar e a 

medida fluorimétrica recorreu-se à representação gráfica da curva de calibração, com 

soluções de concentrações crescentes de melamina, de acordo com o método dos 

mínimos quadrados. Por outro lado, a avaliação da linearidade foi considerada atendendo 

ao coeficiente da curva da reta (R2) e à visualização gráfica da curva. Se um modelo 

linear definir a curva de calibração, a sensibilidade do método tem um valor constante e é 

dado pelo declive da curva de calibração. [100] 

PROGRAMA DE CONTROLO DO SISTEMA SIA 

Posição             

(1 a 8) 

Tempo              

(s) 

Caudal               

(0 a 47) 

Sentido          

(a/b) 

    

    

    

    

    

Alterar dados (s/n)?  
Tempo  Posição  

Número de repetições do ciclo  
Ciclo 

  

Alterar quadro ou fazer um novo (a/n)? 
Velocidade Sentido  

Para interromper prima P   
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Para se obter o valor da concentração de melamina a determinar nas soluções, 

avaliou-se a intensidade dos sinais analíticos registados em unidades de fluorescência. 

Por sua vez, a amostra era analisada, consecutivamente, quatro vezes, sendo o 

resultado final da intensidade do sinal analítico dado pela média das leituras. O valor das 

concentrações de melamina nas amostras era calculado por interpolação da intensidade 

do sinal obtido na curva de calibração previamente traçada. 

A esse valor de concentração de analito estava sempre associado o desvio 

padrão das 4 determinações (resultado ± desvio padrão). 

O ritmo de amostragem, expresso em número de determinações por hora, foi 

definido com base no período de tempo resultante da soma do tempo necessário à 

execução de cada etapa do ciclo analítico, acrescido do tempo necessário para a 

comunicação de instruções entre o computador e os restantes dispositivos do sistema. 

O limite de deteção é definido, na generalidade, como sendo o valor mínimo de 

concentração do analito que pode ser distinguido do branco, da amostra ou do sinal de 

fundo, com certeza estatística razoável. [101] Tal corresponde à média dos sinais analíticos 

do branco mais três vezes o desvio padrão deste. [102]  

No que diz respeito à precisão do método, para avaliar a dispersão dos resultados, 

recorreu-se ao desvio padrão relativo, (RSD, em percentagem, do inglês “Relative 

Standard Deviation”). Para este efeito, injetaram-se, no sistema SIA, dez vezes 

consecutivas, amostras com três concentrações diferentes. Estas soluções de melamina 

com concentrações distribuídas ao longo do intervalo de concentração linear da reação, 

eram analisadas de modo a obter-se uma estimativa da repetibilidade da metodologia. A 

avaliação da reprodutibilidade era feita seguindo o mesmo procedimento experimental, 

com a variação deste a ser feita em dias diferentes. 

Para avaliar a exatidão da metodologia em fluxo recorreu-se a ensaios de 

recuperação. Estes ensaios consistiam na adição de pequenas quantidades de soluções 

padrão concentradas, a várias níveis de concentração (desde valores mais próximos do 

limite de deteção a valores mais localizados na parte superior da curva de calibração), a 

amostras alimentares lácteas utilizadas. A percentagem de recuperação foi calculada 

com base na seguinte expressão: 

       
       

  
      

Em que CAP diz respeito à concentração de melamina encontrada na amostra 

adicionada de padrão, CA é a concentração de melamina encontrada na amostra e CT é o 

valor teórico da concentração do padrão de melamina adicionado à amostra. Considera-

se que existem efeitos mínimos de matriz na metodologia proposta quando este valor 

varia entre 95% a 105%. 
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Para avaliar a concordância entre os valores reais/teóricas da concentração da 

melamina e os obtidos, nos ensaios de recuperação, com recurso a curva de calibração, 

aplicou-se um  teste t de Student emparelhado (em inglês, “paired ttest”). O valor de t foi 

calculado com base na expressão    
 

 
   , com n-1 graus de liberdade e onde x 

representa a média da diferença entre cada par de valores, s representa o desvio padrão 

e n representa o número de amostras/medidas. O valor calculado (t calculado) quando 

comparado com o valor tabelado (t tabelado), para um nível de significância de 95%, permite 

confirmar a concordância entre os dois métodos quando se verifica a hipótese nula. [119] 

 

4. Procedimento Experimental: 

 

4.1. Enzimas imobilizadas: 

A imobilização da peroxidase foi efetuado de acordo com o procedimento usado por 

Masoon e Townshend. [103]  Numa primeira fase procedeu-se à ativação das esferas:  2,5 

mL de uma solução de glutaraldeído a 2,5% foi adicionada a 0,125g de esferas de vidro 

aminoalquilado e mantidas em contato durante 1h, à temperatura ambiente, com breves 

desoxidações com azoto, a cada 10 minutos, durante a primeira meia hora. 

Seguidamente, as esferas de vidro ativado (EVA) foram lavadas com água e solução de 

tampão de H2PO4
-/HPO4

2- de pH 7,5.  

Para realizar a imobilização, adicionaram-se 4 unidades de peroxidase aos 0,125g 

de EVA. Fez-se a incubação em gelo durante 4 horas, procedendo-se a desoxigenações 

com azoto a cada 10 minutos, durante a primeira meia hora. Após a incubação, as 

esferas de vidro foram filtradas e lavadas com água e solução tampão de H2PO4
-/HPO4

2- 

de pH 7,5, com a finalidade de eliminar qualquer enzima não imobilizada.  

Posteriormente, 37 mg de esferas com peroxidase (EVA-Peroxidase) foram 

empacotadas em colunas de polimetilmetacrilato (PMMA) com 3,3 cm de comprimento e 

2,0 mm de diâmetro interno. Colocaram-se filtros nos dois extremos das colunas, com o 

intuito de manter as esferas dentro dos reatores. O armazenamento dos reatores com 

peroxidase imobilizada foi feito a 4ºC. 

 

4.2. Procedimento final 

A metodologia SIA desenvolvida para a automatização da extração e quantificação da 

melamina em amostras alimentares baseou-se na reação de oxidação do sesamol na 

presença do peróxido de hidrogénio, da melamina, e da peroxidase, sendo a 

monitorização do sinal de fluorescência efetuado a λex= 320nm e a λem= 390 nm . 
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O procedimento experimental tinha início com a lavagem de tod o sistema com água 

e com a solução transportadora (tampão Palitzsch). Posteriormente, preenchiam-se os 

tubos da válvula seletora com amostra, reagentes ou com solução tampão (de forma a 

evitar a entrada de bolhas de ar no sistema), funcionando a porta 1 da válvula como 

esgoto 

O ciclo analítico desenvolvido para a extração e quantificação da melamina em 

amostras alimentares lácteas (Tabela 3) era composto por 3 etapas que perfaziam, na 

sua globalidade, 5,5 minutos. 

 

Tabela 3 – Ciclo analítico implementado no sistema SIA para a extração e determinação da melamina 

em amostras alimentares lácteas. 

Etapa Posição Solução 
Tempo 

(s) 

Sentido 

fluxo 

B1 

Sentido 

fluxo 

B2 

Caudal 

(µL/s) 

Volume 

(µL) 

1 

X Amostra 50 C A 23 1131 

4 LI 20 A C 25 502 

1 LI 30 B C 25 753 

2 X Amostra 100 C A 23 2261 

3 

3 
Peróxido de 

Hidrogénio 
3 A C 18 54 

4 Melamina em LI 18 A C 25 452 

5 Peroxidase 4 A C 8 34 

6 Sesamol 1 A C 13 13 

7 Transportador 100 B C 25 2509 

 

Legenda: A- aspirar, B-bombear, C- parada 

 

A etapa 1 consiste na lavagem do sistema de amostragem, onde ocorre, em 

primeiro lugar, a aspiração, por parte da bomba 2, de nova amostra e envio direto 

para o esgoto para lavagem da componente dadora do sistema de extração. De 

seguida, ocorre a lavagem da componente aceitadora com a aspiração, pela bomba 

1, da solução de LI (10% em solução tampão Palitzsch) para o tubo de 

armazenamento e o consecutivo bombeamento desta para o esgoto. 

A etapa 2 diz respeito à amostragem/extração da melamina, onde é aspirada, pela 

bomba 2, a amostra, pelo canal dador da unidade de extração.  
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A etapa 3 corresponde à determinação. Inicia-se com a aspiração sequencial, por 

parte da bomba 1, de 54 µL de peróxido de hidrogénio, 452 µL de melamina em LI, 34 

µL de peroxidase e 13 µL de sesamol para o tubo de armazenamento. A zona de 

reação formada pelos segmentos referidos anteriormente, era encaminhada para o 

detetor fluorimétrico. O valor máximo de fluorescência do sinal analítico era atingido 

ao fim de 37 segundos, e era proporcional à concentração de melamina presente na 

amostra. 
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Capítulo 3 – Resultados e Discussão 

 

1. Introdução 

Neste capítulo são apresentados os estudos que conduziram à otimização do sistema 

SIA desenvolvido para a extração e determinação da melamina em amostras alimentares, 

no que se refere aos parâmetros físico-químicos e à caracterização analítica. 

Inicialmente, efetuaram-se alguns testes, em modo discreto, para estudar a reação 

entre o peróxido de hidrogénio e o sesamol, catalisada pela peroxidase, ao longo do 

tempo com o objetivo de conseguir uma elevada sensibilidade. De seguida, inseriu-se no 

sistema reacional a melamina em concentrações variáveis e o liquido iónico no sentido de 

verificar qual o seu impacto no sinal analítico obtido. Numa segunda fase, com um 

conhecimento sobre os parâmetros estudados, procedeu-se à otimização da reação num 

sistema SIA. 

 

2. Estudos Prévios: 

Foram efetuados alguns testes prévios antes de transpor a reação química para o 

sistema de fluxo. 

Na seleção da solução tampão era necessário garantir a estabilidade do sesamol e a 

atividade enzimática. Para evitar a dimerização do sesamol [104], é importante que o pH 

esteja compreendido entre 6,3 < pH <9,9, por outro lado a peroxidase apresenta um pH 

ótimo de atividade por volta de pH=6,0, sendo estável entre 5,0< pH < 9,0, sabendo-se 

que a pH 7,5 a enzima está com 84% da sua atividade. 

Foram avaliadas soluções tampão, com a concentração de 0,1 mol/L, com pH entre  

5-8: sucínico, acetato, maleico, tris, fosfato, Britton e Weldford e Palitzch. De todos os 

testados apenas a solução tampão Britton e Weldford e a solução tampão Palitzsch 

permitiam a obtenção de sinais de fluorescência, tendo-se selecionado a solução tampão 

Palitzsch (pH±8,0), por ser a que permitia obter maior valor de fluorescência.  

Posteriormente, verificou-se se a ordem de adição dos reagentes influenciava o sinal 

obtido, resultante da formação de um composto fluorescente (figura 20). 
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Figura 20 : Reação entre o sesamol e o peróxido de hidrogénio, catalisada pela peroxidase, com 

formação de um composto fluorescente. 

 

 Atendendo aos espetros de excitação e de emissão traçados, estabeleceu-se a 

seguinte ordem de adição que originava um sinal de fluorescência superior: peróxido de 

hidrogénio, peroxidase e sesamol. Prosseguiram-se os estudos de forma a avaliar quais 

as concentrações, volumes e proporções entre reagentes que potenciavam o sinal obtido, 

tendo sido obtidas as seguintes condições: 50 µL de peróxido de hidrogénio 0,1 mol/L, 15 

µL de peroxidase 5 µM e 50 µL de sesamol 0,1 mol/L. 

Com as condições reacionais definidas e em função dos diferentes espectros de 

fluorescência obtidos, selecionaram-se os comprimentos de onda de excitação e emissão 

onde se verificavam as maiores intensidades de sinal. Os comprimentos de onda 

definidos foram: o λEx = 320 nm e λEm = 390 nm.  

Efetuou-se, também, um estudo do desenvolvimento da reação em função do tempo, 

tendo-se verificado uma subida nos segundos iniciais até um máximo perto dos 35 

segundos, seguido de uma estabilização que se prolongava no tempo. 

Atendendo à necessidade de se recorrer a um líquido orgânico para utilizar como 

solução aceitadora do processo de extração ponderou-se a utilização de reagentes como 

o metanol ou o acetonitrilo, contudo, optou-se por recorrer ao líquido iónico, atendendo à 

sua melhor miscibilidade e à menor toxicidade. Para tal, efetuaram-se testes prévios no 

sentido de verificar qual o efeito do líquido iónico no sinal. Com a adição do líquido iónico, 

BMIMBF4, observou-se um acréscimo do sinal fluorescente, tendo-se efetuados testes no 

sentido de confirmar se esse aumento se devia a emissão por parte do líquido iónico ou 

se este favorecia a emissão por parte do produto formado pela reação principal. Estudou-

se a ordem de adição, assim como o volume de solução de líquido iónico a adicionar, 

tendo-se redefinido a ordem de adição: 50 µL de peróxido de hidrogénio 0,1 mol/L, 15 µL 

de peroxidase 5 µM, 50 µL de sesamol 0,1 mol/L e 50 µL de solução 10% Iíquido iónico 

em tampão Palitzch.  

Relativamente à melamina, nos estudos prévios efetuados, considerando o 

volume a adicionar e a ordem de adição, definiu-se a ordem geral de adição: 50 µL de 

peróxido de hidrogénio 0,1 mol/L, 15 µL de peroxidase 5 µM, 50 µL de sesamol 0,1 mol/L, 
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50 µL de solução 10% Iíquido iónico em tampão Palitzch e 175 µL de melamina 100mg/L. 

Estes volumes foram tidos como referência mas, posteriormente, no processo de 

otimização do sistema de fluxo, foram ajustados com vista a obter os melhores 

resultados. 

A introdução da melamina no sistema reacional levou a uma variação na 

intensidade do sinal emitido, aumentando-o. Uma hipótese justificativa, atendendo aos 

estudos já publicados [108], e aos parâmetros experimentais já definidos, nomeadamente o 

pH, considerava-se a possibilidade desta vir a ter um efeito de ativação junto da 

peroxidase, levando a uma maior oxidação do sesamol por parte do peróxido de 

hidrogénio e consequentemente um aumento da intensidade do sinal com o aumento de 

concentração da melamina.  

Contudo, apesar deste efeito, verificou-se que mesmo com este aumento o valor 

de intensidade do branco apresentava-se superior ao da maior concentração de 

melamina adicionada. Uma hipótese para esta situação poderá estar relacionada com a 

existência da reação entre a melamina e o peróxido de hidrogénio [109] (figura 21), com o 

consequente “consumo” do mesmo e inerente diminuição da sua quantidade para 

participar na reação com o sesamol, levando a menor formação de produto fluorescente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Reação entre a melamina e o peróxido de hidrogénio. 

 

É conhecido que o rendimento de produção do composto fluorescente formado 

por oxidação do sesamol por parte do peróxido de hidrogénio, catalisado pela peroxidase, 

aumenta tendencialmente com o aumento de concentração de peróxido de                

hidrogénio [110], até um determinado valor de concentração. Isto porque, para elevadas 

concentrações de peróxido de hidrogénio, ocorre a usual desestabilização da     

peroxidase. [108]   

 Atendendo ao referido, não era possível aumentar a concentração de peroxido de 

hidrogénio por forma a este se apresentar num excesso, suficiente para evitar o efeito da 

melamina. Assim, ocorriam simultaneamente dois efeitos, diminuição do sinal comparado 

ao branco por diminuição de peroxido de hidrogénio disponível para oxidar o sesamol, 
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Conc. Melamina (mg/L) 

0,050 

0,037 

0,025 

mas aumento do sinal com aumento de concentração de melamina, por ativação da 

peroxidase. 

 

 

3. Otimização dos parâmetros físicos e químicos do sistema SIA 

 

Relativamente à solução transportadora, e atendendo aos teste prévios efetuados, 

manteve-se a utilização da solução tampão Palitzsch 0,1 mol/L (pH±8,0), visto ser aquela 

que permitia os melhores resultados. 

De forma a analisar as concentrações dos reagentes, e atendendo à importância 

atribuída ao peróxido de hidrogénio, fixaram-se as concentrações de sesamol e 

peroxidase, já definidas, e fez-se variar a concentração de peróxido de hidrogénio de 

0,025 mol/L, 0,037 mol/L e 0,050 mol/L. Para concentrações superiores de peróxido de 

hidrogénio os resultados perdiam toda a sua linearidade, algo expectável conforme já 

descrito, devido à desestabilização da peroxidase. [108] Relativamente ao branco, verifica-

se um aumento da intensidade do sinal em função do aumento da concentração de 

peróxido de hidrogénio (aumento de 15%, 36%, 59% quando comparado com intensidade 

verificada a 0,025 mol/L). No sentido de verificar qual a concentração de peróxido de 

hidrogénio que permite uma melhor linearidade, traçou-se uma curva de calibração 

(figura 22) e analisaram-se os parâmetros da mesma (tabela 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Curva de calibração obtida no estudo das diferentes concentrações de peróxido de 

hidrogénio. 
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Tabela 4 – Parâmetros da curva de calibração obtida no estudo das diferentes concentrações de 

peróxido de hidrogénio. 

 

 

 

 

Em função dos resultados, verificou-se que a solução de peróxido de hidrogénio que 

permite uma linearidade melhor ao longo da gama das soluções padrão selecionadas é a 

que tem a concentração de 0,037 mol/L. 

Considerando o número de alíquotas de reagentes envolvidos e a influência que 

estes têm na mistura e formação da zona de reação foram avaliados os volumes de 

reagentes a usar tendo como ponto de partida os otimizados nos testes prévios. Após 

variações no tempo e no caudal, a otimização determinou que, comparativamente aos 

estudos iniciais, se aumentasse o volume de peróxido de hidrogénio para 54 µL, 

justificável pelo facto de se ter alterado a concentração da solução de 0,1 mol/L para 

0,037 mol/L. O volume de peroxidase foi fixado em 34 µL e, por sua vez, o volume de 

sesamol foi reduzido para 13 µL. Relativamente ao volume de melamina aspirada, este 

foi ajustado de acordo com as características da unidade de extração (análise a ser 

considerada posteriormente). 

Em SIA, a ordem de aspiração das soluções influencia o grau de interdispersão das 

mesmas, afetando significativamente a forma e a intensidade do sinal obtido. [111]  Assim 

com as concentrações e os volumes definidos, analisou-se a ordem de adição. Definiram-

se quatro ordens de aspiração e cada uma delas foi analisada em função dos resultados 

de variação de intensidade de fluorescência que originavam. As ordens definidas foram: 

Ordem A: Peróxido de Hidrogénio, Peroxidase, Sesamol e Melamina 

Ordem B: Peróxido de Hidrogénio, Melamina, Peroxidase e Sesamol 

Ordem C: Melamina, Peróxido de Hidrogénio, Peroxidase, Sesamol 

 Ordem D: Peróxido de Hidrogénio, Peroxidase, Melamina e Sesamol 

Os resultados revelaram que a ordem B era aquela que fornecia melhores resultados, 

não só por originar uma intensidade de sinal superior, mas também pela diferença 

comparativamente ao branco ser superior, permitindo um aumento de sensibilidade. 

Num sistema SIA, são vários os elementos que afetam a dispersão da zona reacional 

sendo importante estabelecer as condições físicas que originam um grau de dispersão 

que facilite o desenvolvimento da reação, sem diluição significativa do produto formado. 

Assim, efetuou-se um estudo sobre o caudal de propulsão bem como a configuração e 

comprimento do reator. Fez-se variar o caudal de envio pelos valores de 8, 13, 25 e 35 

µL/s. Os resultados mais satisfatórios foram considerados para o caudal de envio de 25 

Conc. H2O2  (mol/L) m b R2 

0,025 152,27 368,01 0,9885 

0,037 121,45 326,57 0,9905 

0,050 87,58 398,65 0,9274 
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µL/s, na medida em que foi o que apresentou uma maior intensidade de sinal e picos 

mais definidos (caudal de 8 µL/s apresentava uma intensidade 61% inferior e o caudal de 

13 µL/s apresentava uma intensidade inferior em 41%, enquanto que o caudal de 35 µL/s 

apresentava menos 38%). 

Para avaliar a influência do comprimento do reator na dispersão da zona reacional, 

testaram-se reatores em forma de “serpentina/enrolados” e em forma de oito de 0,50 m e 

1,50 m. 

Os reatores em forma de serpentina não revelaram resultados satisfatórios, na 

medida em que a intensidade de sinal era baixa e os picos obtidos apresentavam dois 

“máximos”, isto é, aparentemente a mistura não era completa. Entre os reatores em 

forma de oito, selecionou-se o de 0,50 m, visto que o de 1,50 m apresentava picos mais 

largos com retorno à linha de base demorado, fatores esses atribuídos à dispersão da 

zona reacional. 

Atualmente, muitos dos trabalhos desenvolvidos com enzimas, contemplam a sua 

imobilização. Os motivos centram-se no facto do recurso a enzimas imobilizadas 

oferecer, normalmente, várias vantagens em relação às enzimas livres, tais como o 

aumento da estabilidade, nomeadamente no que diz respeito à temperatura [112], a 

localização e a retenção das moléculas à superfície do material, permitindo a facilidade 

de manuseio e o uso repetido e decréscimo de custos. [113] Outros benefícios no uso de 

enzimas imobilizadas podem ser referidos como: a fácil separação da enzima do    

produto [112], a possibilidade de utilização de enzimas em concentrações muito superiores 

a enzimas livres [112]  , aliada à possibilidade de poderem ser usadas em sistemas não 

aquosos. [112] Adicionalmente, a reutilização destes biocatalisadores heterogéneos [112], 

permite a redução de custos de produção e potencia uma reciclagem eficiente. [114] Estes 

elementos permitem, igualmente, uma consequente redução de problemas com a 

manipulação de efluentes. [112]    

Nesse sentido procedeu-se a uma análise comparativa entre os resultados obtidos 

com recurso a peroxidase livre e a peroxidase imobilizada num reator inserido no sistema 

entre a válvula e o detetor. Para proceder a esta análise, traçaram-se duas curvas de 

calibração (figura 23) e analisaram-se os respetivos parâmetros obtidos (tabela 5). 
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Figura 23 – Curva de calibração obtida no estudo entre a peroxidase na forma livre e imobilizada. 

 

Tabela 5 – Parâmetros da curva de calibração obtida no estudo entre a peroxidase na forma livre e 

imobilizada. 

 

 

 

 

A análise dos dados revela que a utilização da peroxidase na forma livre condiz a 

uma sensibilidade e uma linearidade superior quando comparada com a peroxidase na 

forma imobilizada. Aparentemente o efeito dos diferentes reagentes na atividade 

enzimática é facilitado quando esta se encontra em solução, condição adotada para 

estudos posteriores. Avaliou-se ainda o efeito da temperatura sobre a determinação, 

tendo-se termostatizado as soluções e o tubo reator entre 20,0  0,5ºC e 30,0  0,5ºC. 

Não se observou, no entanto, qualquer variação na amplitude dos sinais analíticos, pelo 

que se prosseguiram os estudos sem termostatização. 

Depois de todo o sistema estar devidamente otimizado, procedeu-se à otimização do 

processo de amostragem com recurso à técnica de extração por membrana. 

O uso de técnicas de extração por membrana em sistemas de fluxo constitui uma 

ferramenta útil para efetuar o pré-tratamento em linha de amostras complexas [115]  , pois 

não são necessárias as fases de segmentação e separação integrantes das extrações 

líquido-líquido convencionais em sistemas de fluxo [116]  . As membranas empregues 

podem ser não porosas, microporosas ou poliméricas, resultando em técnicas de 

extração baseadas em duas ou três fases. [117]   As aplicações envolvendo extrações de 

compostos orgânicos de soluções aquosas dadoras para soluções orgânicas aceitadoras 

[118]  são mais comuns, sendo as membranas utilizadas de natureza hidrofóbica. No caso 
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Conc. Melamina (mg/L) 

Livre 

Imobilizada 

Peroxidase m b R2 

Livre 170,80 853,37 0,9976 

Imobilizada 78,77 541,91 0,9559 
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específico da extração com base em membranas líquidas suportadas (SLM, do inglês 

“Supported Liquid Membrane”), é a própria fase orgânica que geralmente constitui a 

interface membranar. [119]   Não obstante disso, a extração por membrana tem também 

exibido a sua utilidade aquando do manuseamento de amostras orgânicas dadoras. Uma 

membrana porosa de natureza hidrofóbica foi usada para a separação de herbicidas 

triazinas dos óleos para a solução aceitadora composta por metanol e água. [120]   Por sua 

vez, foram extraídos e pré-concentrados fenóis de óleos alimentares através da sua 

passagem numa membrana de natureza hidrofílica, neste caso promovida pela sua 

conversão em aniões na solução aquosa alcalina aceitadora .[121]   

No presente trabalho, a determinação da melamina em amostras alimentares lácteas 

é então efetuada em meio orgânico-aquoso com extração líquido-líquido utilizando uma 

membrana microporosa. Foram testadas várias membranas, contudo a que permitiu obter 

um sinal de intensidade superior foi a membrana microporosa Milipore Durapore (Ref. 

SVLP09050) de natureza hidrofílica, feita de PVDF (fluoreto de polivinilideno), que 

possibilitou a extração da melamina da fase aquosa dadora para a fase, parcialmente 

orgânica aceitadora (líquido iónico 10% em solução tampão Palitzch), a qual preenche 

assim os poros da membrana. A substituição de uma simples solução orgânica pelo 

líquido iónico, traz vantagens associadas à maior miscibilidade e principalmente à menor 

toxicidade, assumindo assim a natural preocupação de assegurar que a metodologia 

desenvolvida se enquadre no princípio da “química verde” [121,122]   

Com a membrana que permitia melhores resultados selecionada e, sabendo que 

em sistemas de fluxo que recorrem à extração, sem as etapas de segmentação e 

separação, o tempo de contacto entre os fluxos dador e aceitador é controlado pela 

geometria do canal das unidades de extração e pelo caudal de ambas as                    

soluções [118,119], avaliou-se a eficiência de diferentes unidades de extração. Estas 

unidades apresentavam cavidades com configurações e dimensões diferentes, através 

do estabelecimento de curvas de calibração para padrões de melamina: (A) canal de 

configuração linear com uma área de superfície de 72 mm2; (B) canais de configuração 

em formas de “U” com áreas de superfície 184 mm2 e (C) e de 322 mm2. Os resultados 

denotam um aumento de sensibilidade com a área de superfície. A configuração 

alongada em formas de “U” apresentada pelas unidades B e C permite uma maior taxa 

de transferência da melamina para a solução aceitadora. Por sua vez, a unidade C, com 

maior área de superfície, proporcionou a sensibilidade mais elevada (cerca de 73% 

superior que com a unidade A e 32% que a unidade B), tendo sido escolhida para os 

ensaios seguintes. 
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Relativamente à extração foram contempladas várias etapas, como a amostragem, a 

definição da limpeza de membrana/unidade de extração. Em primeiro lugar, comparam-

se os resultados obtidos quando a solução aceitadora era apenas solução tampão, ou 

líquido iónico a 10 % em solução tampão. Traçaram-se duas curvas de calibração (figura 

24) e analisaram-se os parâmetros das curvas (tabela 6). 

 

 

Figura 24 – Curva de calibração obtida no estudo para conhecer a constituição da solução aceitadora na 

extração. 

 

Tabela 6 – Parâmetros da curva de calibração obtida no estudo efetuado para conhecer a constituição da 

solução aceitadora na extração. 

Solução Aceitadora m b R2 

Sem LI 95,84 478,26 0,9699 

Com LI 195,02 281,97 0,9621 

 

Os resultados revelam que com a presença de líquido iónico na solução aceitadora, 

apesar de a linearidade ser ligeiramente menor, a sensibilidade é bastante superior. 

Desta forma, considerou-se mais vantajoso o recurso a solução com 10% de líquido 

iónico em tampão. Para aferir se o aumento de sinal originado era resultado de um 

aumento de fluorescência ou também devido a um aumento de extração, procedeu-se a 

aspiração do mesmo volume mas sem melamina na solução dadora. A comparação 

mostra que a extração com recurso a líquido iónico 10% em solução tampão, na solução 

aceitadora, aumenta cerca de 30%.    

Após ter sido efetuada a otimização da metodologia desenvolvida, procedeu-se ao 

traçado de uma curva de calibração. Para isso fez-se variar a concentração de melamina, 
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registou-se as alterações de sinais obtidas (figura 25) e determinou-se os parâmetros da 

curva de calibração (tabela 7). 

 

 

Figura 25 – Curva de calibração obtida na otimização da extração e determinação da melamina em amostras 

alimentares lácteas. 

 

Tabela 7 – Parâmetros da curva de calibração obtida na otimização da extração e determinação da melamina 

em amostras alimentares lácteas. 

  m b R2 

Parâmetro da Curva de Calibração 
Otimizada 168,60 857,04 0,9977 

 

 Os dados revelam uma linearidade até concentrações de melamina de 2,58 mg/L, 

tendo sido estabelecida uma curva de calibração descrita pela equação de reta: 

Intensidade de fluorescência= (168,6±63,7) x Conc. Melamina (mg/L) + (857,0±12,6), 

considerando um intervalo de confiança de 95% para a ordenada na origem e o declive. 

Fora destas concentrações registou-se uma irregularidade de valores, sendo de 

referenciar que para concentrações superiores a 2,58 mg/L o sinal obtido era sempre 

superior ao do branco, apesar de ser irregular. Do ponto de vista experimental, amostras 

com estes resultados deveriam sofrer um tratamento adicional que seria a sua diluição, 

no sentido de se efetuar uma nova medida e enquadrar o valor dentro da reta traçada. 

Esse valor obtido seria depois corrigido pelo fator de diluição.  

A repetibilidade foi calculada, partindo para a análise repetida (n=10), e avaliando a 

%RSD. Por sua vez, a reprodutibilidade foi testada efetuando a mesma análise repetida 

anteriormente em 3 dias diferentes (tabela 8). 
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Tabela 8 – Valores de %RSD obtidos para avaliação de repetibilidade e reprodutibilidade. 

Conc. Mel  
%RSD 

 
%RSD entre dias 

(mg/L) 

0 6,09 6,91 

0,32 7,03 7,95 

1,50 4,88 5,72 

 

Os resultados revelam uma repetibilidade e reprodutibilidade aceitável para a 

metodologia desenvolvida. 

O limite de deteção foi determinado, sendo de 0,12 mg/L. Estes valores 

encontram-se enquadrados, quando comparados, com as diferentes metodologias 

publicadas (tabela 9). [123] 

  

Tabela  9- Quadro representativo das diferentes metodologias desenvolvidas mais recentemente. 

[123]   

Metodologias 
Gama 

Linear 

Limite 

de 

deteção 

Recuperação 

(%) 

Tempo 

analítico 
Amostras Referencias 

RP-HPLC 
1,0-80 

µg/mL 

0,1 

µg/mL 

97,2-101,2 3,7 min 
Fórmulas 

Infantis 

Venkatasami 

et al.  (2010) 

SPE-HPLC-

DAD 

0,1-50 

µg/mL 

18 

µg/kg 

85,5-99,5 6,2 min Leite 
Sun et al. 

(2010) 

LC-MS 

2-

1000 

µg/L 

0,1 

mg/kg 

77-100 8,0 min 
Produtos 

Lácteos 

Ibanez et al. 

(2009 

GC-MS 

0,001-

1000 

µg/mL 

0,001 

µg/mL 

64,9-105,6 9,0 min 
Produtos 

Lácteos 

Li et al. 

(2009) 

CZE - 

0,5 

ng/mL 

9,5 

ng/mL 

93,4-98,7 3,5 min 
Fórmulas 

Infantis 

Tsai et al. 

(2009) 

CZE-DAD 
0,25-

100 

0,05 

µg/kg 
82,2-101,6 3 min 

Produtos 

Lácteos 

Xia et al. 

(2010) 
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FI-CL 
0,2-80 

µg/mL 

0,12 

µg/mL 

86,1-102,1 25 seg 
Produtos 

Lácteos 

Zeng et al. 

(2011) 

Metodologia 

desenvolvida: 

Extração 

Membrana - 

SIA 

0,12-

2,58 

µg/mL 

0,12 

µg/mL 

89,3-106,8 5,5 min 

Leite, 

leite em 

pó, leite 

de soja, 

iogurtes 

líquidos 

Presente 

trabalho 

 

A metodologia desenvolvida apresenta assim um ciclo analítico de 5,5 minutos, 

correspondendo 3,5 minutos ao processo de extração e 2 minutos à determinação 

propriamente dita.  

 

4. Estudo de interferentes e influência de pH da amostra 

Uma vez que o procedimento desenvolvido ia ser aplicado à análise de amostras 

lácteas contendo melamina, foi estudado o efeito sobre os sinais analíticos, de alguns 

iões, usualmente, existentes nas diferentes amostras entre leite, leite de soja, iogurte 

líquido e leite em pó. Neste sentido, para avaliar se existiam interferências, realizaram-se 

ensaios de recuperação e calculou-se a respetiva percentagem de recuperação (tabela 

10). Um ião era considerado interferente quando a percentagem de recuperação era igual 

ou menor que 90% ou superior ou igual a 110%. 

 

Tabela 10 – Avaliação da influência de possíveis interferências, presentes nas amostras, na metodologia 

desenvolvida. 

Interferentes Conc. Reta (mg/L) %Recup 

Na+, Cl- 0,963 96,3 

PO4
2-; Na+ 0,958 95,8 

Ca2+; SO4
2- 0,921 92,1 

K+; SO4
2- 0,977 97,7 

SO4
2-; Fe2+ 0,944 94,4 

CN-; Fe3+ 0,923 92,3 

 

 Os iões testados originaram percentagens de recuperação, que variaram entre 

92,1%-97,7%, revelando a robustez da metodologia na presença dos interferentes, 

muitos deles, constituintes tradicionais das amostras alimentares lácteas. Para avaliar a 

influência do pH da amostra nos resultados, fez-se variar o pH à volta de 6,21, valor da 

maioria das amostras estudadas. Para isso selecionaram-se dois padrões de melamina, e 
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determinou-se cada um deles a diferentes valores de pH, para avaliar se esta variação 

originava flutuação significativa nos resultados obtidos (tabela 11). 

 

Tabela 11 – Avaliação da influência da variação do pH das diferentes amostras na metodologia otimizada. 

 
 
 

 
pH  

Conc. Mel (mg/L) 5,28 6,21 7,31 
 

%RSD 

0,00 1369 1362 1366 0,25 

0,32 912 916 910 0,35 

1,50 1130 1114 1130 0,79 

 

 

Os resultados revelam que as variações não são significativas (variação de %RSD 

<1%), logo pode considerar-se que a variação de pH das amostras não 

interfere/condiciona os resultados da metodologia estabelecida. 

 

5. Aplicação da metodologia a análise de amostras alimentares 

Com o objetivo de avaliar os resultados fornecidos, o método analítico desenvolvido 

foi aplicado à determinação de melamina em 16 amostras lácteas: leite de várias marcas, 

leite em pó, leite de soja e iogurte líquido. Às referidas amostras adicionou-se melamina, 

em dois níveis de concentração distintos, 0,13 e 2,58 mg/L. As amostras adicionadas de 

padrão eram analisadas pela metodologia otimizada, utilizando-se, para efeitos de 

interpolação, a curva de calibração obtida com os padrões e calcularam-se as 

percentagens de recuperação (tabela 12). 

 

Tabela 12 – Variação das percentagens de recuperação nas diferentes amostras “dopadas” com duas 

concentrações fixas de melamina. 

Conc. Mel (mg/L) 
adicionada 0,13 2,58 

Amostra 1 109,2 94,6 

Amostra 2 101,6 95,4 

Amostra 3 102,5 93,0 

Amostra 4 110,4 95,3 

Amostra 5 104,3 98,2 

Amostra 6 102,8 98,1 

Amostra 7 95,5 95,7 

Amostra 8 101,4 96,3 

Amostra 9 104,5 101,4 

Amostra 10 103,6 98,8 

Amostra 11 96,4 103,3 

Amostra 12 97,3 98,7 
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Amostra 13 95,4 104,5 

Amostra 14 92,7 97,5 

Amostra 15 104,5 102,8 

Amostra 16 88,2 102,2 

 
% Recuperação 

 

A análise dos resultados, das diferentes amostras, revela que, maioritariamente, 

as percentagens de recuperação se encontram entre 95-105%, indicando ausência de 

efeitos de matriz. 

Foi, também, avaliada a concordância entre os valores teóricos da concentração 

da melamina e os obtidos, nos ensaios de recuperação, com recurso a curva de 

calibração. Para isso, recorreu-se ao teste t de Student para variáveis emparelhadas. 

[124]  . O valor tabelados de t, para intervalo de confiança de 95%, é de 2,18, o que 

comparado com os valores de t calculados, 0,42 para a concentração de 0,13 mg/L e 

-1,70 para a concentração de 2,58 mg/L, revelam a ausência de diferenças 

estatisticamente significativas entre os resultados considerados como teóricos e os 

obtidos por interpolação com a reta da metodologia desenvolvida, para um intervalo 

de confiança de 95%. 
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Capítulo 4 – Conclusões 

 

  No presente trabalho desenvolveu-se uma metodologia de análise por injeção 

sequencial (SIA) que permite quantificar a melamina em amostras alimentares lácteas e, 

portanto, controlar se o seu teor se encontra abaixo dos 2,5 mg/L (ppm), valor máximo de 

melamina admitida em produtos lácteos na União Europeia.   

 Relativamente às metodologias já existentes, verifica-se que a metodologia SIA 

desenvolvida apresenta valores de limite superior de resposta linear (2,58 mg/L) e de 

limite de deteção (0,12 mg/L) que se enquadram na gama de valores apresentadas 

nesses trabalhos. É ainda de realçar o bom índice de percentagem de recuperação face 

a algumas metodologias e, a vantagem única de não apresentar pré-tratamento de 

amostra/processo de extração fora do sistema, etapas que habitualmente são morosas e 

sujeitas a menor repetibilidade devido a erros operacionais. 
[125]   

Com o sistema de fluxo proposto é possível, simultaneamente, a extração 

automática da melamina, e a sua determinação. Para isso incorporou-se na montagem 

uma unidade de extração com membrana hidrofílica, através da qual as amostras 

alimentares lácteas eram inseridas sem qualquer tipo de pré-tratamento ou intervenção 

do operador. A posterior determinação da melamina no sistema de fluxo foi efetuada com 

base na reação de oxidação do sesamol pelo peróxido de hidrogénio, catalisada pela 

peroxidase e na presença de líquido iónico.   

 A metodologia desenvolvida é automática e económica, incorporando 

equipamentos relativamente simples, permite cerca de 11 determinações por hora de 

forma reprodutível, com consumo reduzido de reagentes e baixa produção de efluentes. 

A introdução do líquido iónico, em substituição de outros componentes orgânicos 

tradicionais para a etapa da extração, permitiu tornar esta metodologia ainda mais 

integrada na “Química verde” e sustentável quanto aos efluentes. 

 O estudo de interferências, assim como de variação de pH das amostras, permite 

concluir sobre a robustez da metodologia quando na presença de possíveis elementos 

que naturalmente constituem as amostras alimentares lácteas. 

Adicionalmente, os diferentes ensaios de recuperação (89,3-110,4%) efetuados, em 

diversas amostras, confirmam a aplicabilidade da metodologia a este tipo de matriz. 

 Esta aplicação analítica permitiu confirmar a versatilidade e robustez da técnica 

SIA. A utilização da válvula multiposições, como elemento central, e o modo de 

funcionamento baseado em inversões do sentido de fluxo, a partir da válvula, permitiu 

não só a incorporação de diversos dispositivos como facilitou a gestão e direcionamento 
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de amostra e reagentes, abrindo inúmeras possibilidades em termos de manipulação de 

amostra e deteção do produto final.   

Com todos os estudos efetuados pode, assim, considerar-se que metodologia 

desenvolvida apresenta condições para integrar um laboratório de controlo de qualidade, 

permitindo efetuar, com robustez e agilidade, análises ao parâmetro melamina, 

assegurando assim que as amostras se encontram abaixo dos limites legais em vigor. 
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