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Introdução  

 

 

O Capítulo I consiste numa introdução geral das diferentes metodologias 

automáticas de fluxo, pormenorizando a metodologia de fluxo baseada no 

conceito de multi-impulsão relacionando com o benefício que esta técnica 

poderá trazer no desenvolvimento de sistemas automáticos de análise, 

nomeadamente os dedicados à análise ambiental. 
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1. Métodos Automáticos de Análise  

 

 

1.1. Introdução  

 

 

Até o início do século XX as pesquisas científicas envolvendo medidas 

analíticas eram muito rudimentares e com recursos limitados, como por 

exemplo, as fontes de luz eram chamas ou o próprio sol, a selecção do 

comprimento de onda era efectuada com filtros ou prismas, os detectores, em 

muitas das situações eram os olhos do analista ou eventualmente filmes 

fotográficos, os resultados obtidos eram interpretados por um operador capaz 

de avaliar os sinais observados. As medidas eram demoradas, dependentes de 

uma grande perícia por parte do analista de forma a garantir medidas e 

resultados com alguma precisão. 

O avanço do conhecimento em diversas áreas permitiu aos cientistas 

desenvolver formas de melhorar e redimensionar os passos necessários numa 

determinação analítica. Por exemplo, hoje em dia uma fonte de luz que passou 

a ser usada foi os lasers e a dispersão do comprimento de onda, anteriormente 

efectuada por prismas passou a ser efectuada por redes holograficas, sobre as 

quais incide radiação, cada sulco da rede holografica reflecte a radiação, 

ocorrendo interferência entre os feixes de radiação dispersa, resultando pontos 

onde se reforçam e pontos onde se anulam, obtendo-se um espectro com uma 

série de imagens. Os detectores podem ser desde fotodiodos simples ou arrays 

de diodos e por outro lado, os dispositivos de leitura podem ser simples 

registadores ou mesmo computadores. A evolução tem sido relativamente lenta, 

sendo que em muitos laboratórios ainda se efectuam as determinações 

analíticas recorrendo ao balão volumétrico e à pipeta. 

Houve uma crescente necessidade em efectuar um melhoramento nas 

análises químicas, facto evidenciado em 1950, isto porque a medicina começou 

a apoiar-se mais nos ensaios clínicos como suporte de diagnóstico e os 

laboratórios de análise clínica tinham grandes volumes de determinações 

analíticas não havendo disponibilidade de meios humanos para as efectuar [1]. 
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A automatização surgiu como resposta ao aumento do número de análises 

de rotina efectuadas pelos laboratórios, no sentido de responder às solicitações 

de uma forma eficaz e rápida, com menor custo e envolvimento do operador. 

A automatização em análise química trouxe vantagens na monitorização 

da poluição ambiental assim como na industria farmacêutica e industrial e no 

sector agrícola [3]. A opção pelas metodologias automáticas por parte dos 

laboratórios de controlo tem como causas aspectos económicos relacionados 

com o menor envolvimento do operador e o aumento do número de 

determinações efectuados com menor consumo de reagente. Outras vantagens 

relacionadas com as anteriores e que decorre da própria automatização é a 

melhoria na qualidade dos resultados pois minimiza as desvantagens inerentes 

à manipulação das soluções por parte do operador durante as análises, 

permitindo um controlo mais preciso e efectivo dos parâmetros analíticos, 

evitando erros subjectivos, possibilita ainda a aplicação e desenvolvimento de 

métodos difíceis de realizar manualmente como, por exemplo, métodos 

cinéticos, análises que envolvam manuseamento de substâncias perigosas 

(tóxicas e/ou explosivas) técnicas de extracção e diálise [1].  

Nomeadamente a preocupação com a poluição da água, do ar e do solo, 

possibilitou o surgir, nas últimas três décadas, de um novo campo 

interdisciplinar denominado de ciência ambiental, a qual se preocupa com o 

ambiente, a interacção entre o ambiente e o homem (sendo que as decisões 

políticas e os próprios comportamentos sociais influenciam o impacto do 

homem no ambiente). A compreensão dos processos ambientais requer 

conhecimentos de um espectro vasto de ciências naturais, obviamente que a 

química, física e biologia são disciplinas bases para o seu entendimento. A 

necessidade de se fazer mais pelo ambiente, o progresso da tecnologia e da 

informática tornou possível o desenvolvimento de equipamento versátil de 

forma a implementar os conceitos de automatização como também a sua 

posterior simplificação, de modo a permitir a sua fácil aplicação e adaptação a 

baixos custos [2]. 

Surgem assim novos conceitos, terminologias e designações associados à 

automação das metodologias analíticas que necessitam de ser uniformizados. 



Introdução 

 4 

Naturalmente, a IUPAC (Internacional Union of Pure and Applied 

Chemistry) foi a organização responsável por normalizar a nomenclatura 

relacionada com estes métodos automáticos [4]. 

Segundo a IUPAC existe uma clara distinção entre: 

Sistemas automáticos  que não tem capacidade de decisão, não são 

regulados, realizando determinadas acções sequencialmente e de uma forma 

repetida incluídas em procedimentos mais ou menos amplos e complexos sem 

intervenção humana. 

Sistemas automatizados  que são auto-monitorizados e auto-controlados 

sem intervenção do operador, sendo regulados e controlados por linhas de 

retorno que combina elementos sensores e actuadores, os quais podem alterar 

a realização de determinada tarefa. 

De acordo com a IUPAC a automação envolve o uso de instrumentos 

(máquina usada para observar, medir ou comunicar um parâmetro, a qual 

substitui, melhora, amplia o esforço humano) e que tem incorporado um 

elemento de decisão não humano. 

A flexibilidade, a capacidade de executar tarefas repetitivas e entediantes 

para um técnico eliminando os erros do operador, assim como a possibilidade 

de trabalharem em ambientes perigosos ou em condições assépticas, a 

possibilidade de programar para horários além das horas normais de laboração, 

são algumas das vantagens deste tipo de sistemas. 

Com o desenvolvimento dos métodos automáticos de análise ao longo dos 

anos foram surgindo várias estratégias e metodologias para a implementação 

da automação dos processos analíticos. Segundo Valcárcel e Luque de Castro 

[2], os métodos automáticos de análise podem dividir-se em: 

Métodos Descontínuos  onde as amostras são transportadas 

mecanicamente ao longo do processo analítico mantendo-se separadas em 

vasos, podendo-se efectuar diferentes operações analíticas (por exemplo, 

diluição, adição de reagentes, aquecimento, etc.). O sinal obtido para cada 

amostra no detector é um sinal discreto que relaciona a medida da grandeza 

com a concentração da espécie a analisar na amostra. 

Métodos Contínuos  de fluxo, as amostras são sucessivamente 

introduzidas no sistema e transportadas por um líquido ou gás (corrente 

transportadora). As diversas operações unitárias como adição de reagentes, 
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aquecimento, diálise, etc., são efectuadas no trajecto que a amostra faz desde 

o ponto de introdução até ao detector. Cada amostra origina um sinal transiente 

medido continuadamente ao longo do tempo, em forma de curva gaussiana, 

sendo a altura máxima ou a área relacionada com o parâmetro físico ou 

químico que se pretende medir. A linha de base entre os sinais 

correspondentes a cada amostra indica o tempo em que não passa nenhuma 

parcela de amostra ou produto de reacção pelo detector.  

Métodos Robotizados , usam braços mecânicos flexíveis capazes de 

executar uma série de manipulações físicas programadas que são controlados 

por um computador, que num método analítico, realizam as operações de um 

modo semelhante, mimetizam as tarefas executadas pelo operador humano, 

tendo como vantagem a maior rapidez e eliminação de erros sistemáticos 

efectuados pelo analista. 

Com o aparecimento destes sistemas robotizados previa-se uma grande 

adesão à sua implementação no meio laboratorial, contudo não se veio a 

verificar devido ao elevado custo e às dificuldades de manutenção dos 

equipamentos. 

Os métodos de fluxo têm sido, nos últimos anos, muito utilizados. O 

interesse científico no desenvolvimento destes sistemas prende-se 

principalmente pelas vantagens que originam a nível da diminuição de custos 

de instalação e operação. A construção destes sistemas é simples e barata, são 

fáceis de operar e controlar apresentando uma elevada versatilidade pois 

possibilita ao operador poder modificar facilmente a configuração do sistema de 

forma a conseguir a sua optimização e controlo das variáveis analíticas 

necessárias a cada determinação. É ainda dos três métodos referidos 

anteriormente, aquele que normalmente apresenta um menor consumo de 

reagentes, de amostra e tempo de análise. 

No que se refere ao conceito de análise em fluxo existem diversas 

abordagens, podendo-se dividir os métodos contínuos em métodos contínuos 

segmentados e métodos contínuos não segmentados [5, 6]. 

O Método Contínuo Segmentado  é a análise em fluxo segmentado (SFA) 

proposto pela primeira vez por Skeggs em 1957 [7], onde as amostras são 

aspiradas sequencialmente, intercalando entre os diferentes segmentos de 

amostra bolhas de ar de forma a evitar a dispersão, promover a mistura da 
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amostra com os reagentes e evitar a contaminação entre amostras sucessivas. 

Os reagentes são introduzidos na corrente por pontos de confluência e a 

mistura obtida é transportada até a um reactor de forma a proporcionar que a 

reacção seja completa. As bolhas são eliminadas do sistema antes de atingirem 

o detector para que não interfiram com o sinal analítico obtido, que tem uma 

forma quase “rectangular”, sendo a altura do “rectângulo” proporcional à 

concentração da espécie a analisar. Existe no entanto o fenómeno de carryover 

que confere ao sinal um “arredondar” do “rectângulo” na parte de trás e na 

frente do sinal, isto deve-se ao facto de poder haver mistura entre os 

segmentos adjacentes, ou seja, na parede interna do tubo forma-se uma 

película líquida que resulta da acumulação de resíduos da amostra, provocando 

a contaminação da amostra seguinte após passagem no mesmo ponto. Com o 

intuito de evitar essa contaminação, após a remoção das bolhas de ar, 

intercala-se uma solução de lavagem ou um branco.  

O primeiro sistema baseado no conceito de fluxo segmentado a ser 

comercializado foi o AutoAnalyser® (1957), marca registada pela firma 

Tecnicon baseado no conceito de fluxo segmentado [1]. A Figura 1.1.1 

representa o esquema de uma montagem de um sistema SFA. 

  

 

 

 

Figura 1.1.1.  Representação esquemática de uma montagem SFA. P = bomba peristáltica; A = 

amostra; C = reagente; L = reactor; D = detector; R = esgoto. 

 

 

O conceito da Análise em Fluxo não Segmentado  surgiu pela primeira 

vez por Ruzicka et al em 1975 [8] e difere da análise de fluxo segmentado pela 
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ausência da separação das amostra por bolhas de ar, que se traduz em 

vantagens pois permite uma frequência mais elevada de determinações, 

tempos de resposta melhorados e reprodutibilidade da detecção. No momento 

da detecção do sinal analítico pode não se ter alcançado o equilíbrio quer físico 

(mistura homogénea da amostra com os reagentes) quer químico, sendo a 

quantificação possível uma vez que tanto os padrões como as amostras são 

sujeitos a níveis de dispersão idênticos. Existe ainda uma maior versatilidade e 

simplicidade do sistema assim como um custo menor. 

Actualmente os sistemas de fluxo não segmentado, por ordem cronológica 

com que apareceram, compreendem: 

(i) Análise por injecção em fluxo (FIA) evidenciou as potencialidades deste 

tipo de técnica, provocando uma autêntica revolução na automatização, por 

exemplo dos ensaios clínicos. Os elementos característicos deste tipo de 

montagem são um dispositivo de propulsão, sistema de impulsão vulgarmente 

uma bomba peristáltica multi-canal e um sistema de introdução das amostras 

vulgarmente uma válvula de injecção (válvula rotatória com seis canais), que 

permite a entrada das soluções no sistema de fluxo. 

(ii) Análise por injecção sequencial (SIA), com esta técnica foi possível a 

automatização de procedimentos mais complexos, que envolvem um maior 

número de reagentes. Apresenta uma válvula selectora de fluidos multi-posição, 

na qual a porta central está conectada a um dispositivo propulsor (bomba bi-

direccional), e as portas laterais tem acesso aos reagentes, à amostra, e a 

outros dispositivos necessários à determinação analítica, sendo o 

funcionamento controlado por um computador. 

(iii) Multicomutação (MCFA), o seu funcionamento baseia-se na utilização 

de válvulas solenóides para a criação de redes de fluxo, assim como a 

multiseringa. 

(iv) Multiseringa (MSFIA). Apresenta como elemento básico na montagem 

do sistema, uma bureta multiseringa, consiste num dispositivo, constituído por 

uma bomba de pistão multicanal, que permite o movimento simultâneo dos 

êmbolos de quatro seringas. 

(v) Multi-impulsão (MPFS), baseia-se na criação de um fluxo pulsado 

originado pelas micro-bombas solenóides, que são os dispositivos propulsores 

das soluções no sistema. 
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Apresentando-se de seguida uma breve referência das diferentes 

metodologias de fluxo não segmentado, dando maior relevância à multi-

impulsão por ser o método utilizado no desenvolvimento da montagem analítica 

que constitui o tema da presente dissertação do Mestrado. 

 

 

 

1.2. Métodos Automáticos de Fluxo Contínuo  

 

 

1.2.1. Análise por injecção em fluxo (FIA)  

 

A metodologia designada por análise por injecção em fluxo (FIA – “Flow 

Injection Analysis”) foi proposta por Ruzicka e Hansen em 1975 [8] como 

alternativa às técnicas de fluxo segmentado (SFA). Baseia-se na introdução de 

um volume de amostra bem definido e reprodutível em função das dimensões 

do dispositivo de injecção, intercalado num fluído transportador não 

segmentado e encaminhado para o detector. O segmento de amostra poderá 

ou não reagir com o transportador. 

Sendo nas primeiras montagens de FIA a introdução da amostra efectuada 

através de uma seringa (dispositivo de injecção económico e de fácil construção 

em laboratório) e mais tarde substituídas por válvulas rotativas (que melhoram a 

reprodutibilidade quer em relação ao volume de amostra introduzido, quer no 

que se refere à dispersão que depende nomeadamente da velocidade com que 

a injecção é realizada),  

Basicamente um sistema FIA compreende um dispositivo de propulsão 

(vulgarmente uma bomba peristáltica multi-canal, que permite ter caudais 

reprodutíveis e facilmente ajustáveis), um dispositivo de introdução da amostra 

(possibilita a inserção de volumes de solução em função das dimensões da alça 

(loop), sem necessidade de parar o fluxo), um ponto confluente, que permite a 

adição do reagente à amostra de modo a que atinjam conjuntamente o reactor 

(porção do tubo onde o gradiente de concentração é obtido), o detector que 

monitoriza a espécie a medir e funciona como transdutor do sinal gerado para 
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um registador ou um microprocessador (por exemplo temos um 

espectrofotómetro equipado com uma célula de fluxo) e esgoto onde são 

recolhidos os resíduos da determinação. A Figura 1.2.1 representa 

esquematicamente a montagem do sistema FIA. 

 

 

 

 

Figura 1.2.1.  Esquema básico de uma montagem FIA. P = bomba peristáltica; VI = válvula de 

injecção; A = amostra; T = transportador; C = reagente; L = reactor; D = detector; R = esgoto. 

 

 

À medida que a amostra injectada, percorre a montagem do sistema 

analítico impulsionada pelo fluído transportador, gera-se um gradiente de 

concentrações, obtido por reacção química e/ou dispersão, dependente do 

volume de amostra, do comprimento e diâmetro interno do reactor e do tempo 

de residência. Fundamentalmente este método baseia-se no controlo da 

dispersão do segmento de amostra, intercalado num fluxo transportador. 

Imediatamente após a injecção de um determinado volume de amostra, define-

se uma região, denominada como zona de amostra, de perfil rectangular, à 

medida que se move através da montagem analítica, ocorre o alargamento da 

banda como consequência da dispersão do segmento no fluído portador (Figura 

1.2.2.), sendo de esperar que a extensão da dispersão seja o mesmo em todas 

as determinações durante o transporte, assim como os restantes parâmetros 

físicos do sistema (tais como, a temperatura e o caudal) para que se possa 

garantir a reprodutibilidade das medições. 
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Figura 1.2.2.  Representação esquemática dos efeitos de dispersão por convecção e radial da 

amostra no fluxo transportador. A = amostra, T = fluído transportador. 

 

 

Existem duas formas de obter a dispersão, contribuindo de forma diferente 

para a diluição à medida que o segmento de amostra avança no sistema. A 

forma da zona de amostra é assim determinada por fenómenos de convecção 

que se dá em condições de fluxo laminar resultante do fluído ter maior 

velocidade no centro que nas paredes do tubo do sistema de fluxo, sendo este 

fenómeno que predomina na fase inicial de transporte e de difusão radial e axial 

que acontece dada a ocorrência de gradientes de concentração nos diversos 

instantes do transporte por convecção. A difusão radial contraria o efeito 

provocado pela dispersão por convecção que, de outra forma, estenderia o 

segmento de amostras e a sobreposição com amostras subsequentes seria 

inevitável. Este tipo de difusão radial contribui em maior escala para a dispersão 

nas situações em que os valores de caudal são baixos e em tubos estreitos 

proporcionando o efeito de lavagem reduzindo o risco de carryover. 

Um dos aspectos de grande importância em FIA é a possibilidade de 

controlar a dispersão através do controlo de três variáveis relacionadas entre si. 

Pode ser efectuado com base no volume de amostra introduzido no sistema, 

definido pelas dimensões do loop, baseada nas dimensões do reactor (o 

comprimento e o diâmetro) e com base no tempo de aspiração ou propulsão 

(velocidade de rotação da bomba peristáltica) de um determinado volume de 

amostra, definindo assim o caudal. É de referir ainda que a dispersão da 

amostra aumenta nos pontos de confluência devido ao efeito da turbulência 

gerada nestas zonas, podendo este facto ser aproveitado para efectuar 

diluições de amostra ou para aumentar a mistura entre amostra e reagente. 

Como consequência dos fenómenos descritos atrás, a mistura será 

completa sem necessidade de recorrer à agitação mecânica e a detecção do 

gradiente de concentrações da amostra é monitorizado resultando um sinal 
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transiente em forma de uma curva gaussiana distorcida característica de um 

sistema FIA. A informação é obtida a partir da altura ou da área de cada sinal, 

embora a maior parte dos procedimentos se baseie na avaliação da altura do 

pico [1]. 

Comparativamente com a análise por fluxo segmentado existe uma maior 

versatilidade e flexibilidade na metodologia FIA que se prende com a 

configuração da montagem do sistema de fluxo, assim como a de aplicar de 

uma forma simples várias metodologias analíticas, que são mais complexas 

num sistema segmentado com bolhas de ar, tais como, métodos cinéticos, 

enzimáticos e paragem de fluxo (importante por exemplo no estudo dos 

parâmetros cinéticos de reacções químicas). É ainda de referir a maior 

facilidade em acoplar um sistema de detecção por absorção atómica, 

relativamente á metodologia SFA. 

Quando se tem como objectivo aumentar o tempo de reacção entre o 

reagente e a amostra, o método de paragem de fluxo poderá ser considerado já 

que se baseia em fazer aumentar a permanência da amostra no interior da 

montagem alterando-se o caudal ou as dimensões dos reactores. 

Um sistema FIA permite um menor consumo de amostra (proporcionado 

apenas pela introdução de um volume de amostra necessário à determinação 

definido pela dimensão da alça de injecção) ao mesmo tempo que exibe uma 

elevada reprodutibilidade devido à possibilidade de efectuar o controlo da 

dispersão durante o percurso analítico, frequência de análises e reduzidos 

tempos de resposta. Nesta metodologia é ainda de salientar a não 

obrigatoriedade de recorrer a equipamentos e a programas informáticos para o 

controlo das montagens. Podendo a injecção da amostra e tratamento de 

resultados serem efectuados manualmente, esta facilidade aliada ao baixo 

custo dos componentes utilizados na montagem de um sistema FIA permite a 

sua utilização em qualquer laboratório de investigação, surgindo assim 

inúmeros trabalhos científicos publicados sobre esta metodologia. 

A ampla utilização da técnica FIA na automatização de procedimentos 

analíticos nas mais diversas áreas tem como fundamento as vantagens 

referidas, associadas ao facto da análise requerer pequenos volumes de 

amostra e permitir a detecção em condições de ausência de equilíbrio químico 

e físico. 
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As desvantagens que esta técnica apresenta, consistem no elevado 

consumo do fluido transportador ocasionada pela circulação contínua do 

mesmo, comparativamente com as técnicas de fluxo que surgiram 

posteriormente, e na necessidade de reconfigurar os sistemas de forma a 

adaptá-los a diferentes determinações analíticas e consequente recalibração, 

assim como a fragilidade dos tubos de impulsão que implica, sobretudo em 

situações de utilização de reagentes mais agressivos (ácidos ou bases fortes, 

por exemplo), a sua troca. 

 

 

1.2.2. Análise por injecção Sequencial (SIA) 

 

A necessidade constante de evolução para sistemas mais versáteis em 

termos analíticos, mais robustos, fiáveis e de baixa manutenção permitindo 

colmatar algumas das desvantagens referidas para a metodologia FIA, motivou 

o aparecimento de um novo método de análise em fluxo, designada por análise 

por injecção sequencial (SIA – “Sequential Injection Analysis”). 

Esta técnica surge em 1990 proposto por Ruzicka e Marshall [9], mantendo 

os mesmos princípios de FIA, precisão na introdução da amostra, controlo da 

dispersão e manipulação reprodutível da amostra, mas diferenciado no modo 

de funcionamento que é baseado no direccionamento de fluxo controlado por 

computador [10]. 

De facto, tendo em conta o principio da concepção de uma montagem SIA, 

representada na Figura 1.2.3., com uma válvula selectora de fluidos multi-

posição, na qual a porta central está conectada por um reactor de 

armazenamento e um dispositivo propulsor, sendo o funcionamento controlado 

por um computador, de forma a que a bomba peristáltica e a válvula selectora 

funcionem de modo sincronizado. A válvula selectora para além da porta central 

também é constituída por portas laterais que tem acesso aos reagentes, à 

amostra, à aplicação de outros dispositivos necessários à determinação 

analítica, ao reactor e ao detector. O computador comuta a ligação da porta 

central a qualquer uma das outras portas laterais, mas só a uma de cada vez. 

Podendo-se considerar este método mais simples do que FIA, em termos de 

configuração física, sendo possível a aplicação de uma mesma montagem para 
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diferentes determinações, bastando apenas alterar o programa informático em 

função da espécie a ser determinada. Actuando apenas na válvula selectora e 

no dispositivo de propulsão, consegue-se um elevado grau de automatização 

na manipulação das soluções o que permite alterar as condições analíticas 

(volumes de solução, tempo de residência, ordem de introdução de reagentes, 

grau de mistura, são exemplos).  

 

 

 

 

Figura 1.2.3.  Esquema básico de uma montagem SIA. P = dispositivo de aspiração/propulsão; 

VI = válvula de selecção; A = amostra; T = transportador; C = reagente; X = outros dispositivos; 

Lr = reactor; La = tubo de armazenamento; D = detector; R = esgoto. 

 

 

Dadas as características da válvula selectora e da bomba bi-direccional, o 

movimento das soluções não se efectua sempre no mesmo sentido. Um ciclo 

analítico em SIA compreende geralmente as seguintes etapas (Figura 1.2.4.) 

(i) Aspiração sequencial de volumes precisos de amostra e reagente (que 

dependem do tempo de aspiração e do caudal obtido pelo disposição de 

aspiração/propulsão) para um tubo de armazenamento, seleccionando o canal 

de acesso às respectivas soluções através da válvula selector. Cria-se uma 

zona com segmentos adjacentes de soluções diferentes. 

(ii) Após se efectuar a rotação da válvula o fluxo é redireccionado e o 

dispositivo de aspiração/propulsão inverte o sentido do fluxo, ocorrendo a 

sobreposição reprodutível das zonas de amostra e reagente, localizados no 

tubo de armazenamento, o produto de reacção resultante é então, 

enviado/propulsionado através do reactor, para o sistema de detecção onde o 
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produto de reacção será monitorizado, originando um sinal analítico de uma 

magnitude proporcional à concentração da espécie a analisar. 

 

 

 

 

Figura 1.2.4.  Representação esquemática de um ciclo analítico de um sistema SIA. I) 

Sequência de zonas de aspiração; II) sobreposição de zonas propulsionadas para o detector; A 

= amostra; C = reagente; S = produto da reacção; P = dispositivo de aspiração/propulsão; VI = 

válvula de selecção; D = detector 

 

 

Durante os processos de transporte a obtenção de diferentes graus de 

mistura da amostra e reagente deve-se tanto à inversão sucessivas do sentido 

do fluxo como também a fenómenos de dispersão axial e radial, que ocorre de 

modo semelhante ao descrito para os sistemas FIA [11]. 

Genericamente, as principais vantagens da metodologia SIA relativamente 

a FIA são a elevada versatilidade deste tipo de montagem associada a um 

controlo do volume de amostragem definido pelo caudal assim como por todos 

os tempos utilizados em cada etapa do ciclo analítico (amostragem 

implementada numa base de tempo), podendo os parâmetros experimentais ser 

facilmente alterados através de instruções definidas por intermédio de um 

computador. Uma mais valia desta técnica é a redução do consumo de amostra 

e de reagentes bem como os resíduos produzidos. Este facto foi possível, pois 

a amostra e o reagente são utilizados de uma forma mais eficiente, sendo 
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apenas aspirado o volume necessário para a determinação e deixou de ser 

necessário um fluxo permanente de solução transportadora. 

Apesar de todas as vantagens associadas a esta metodologia há alguns 

aspectos menos favoráveis, concretamente, o ritmo de amostragem, sendo 

inferior ao que normalmente se consegue com a técnica FIA, facto que se deve 

ao tempo dispendido para efectuar a rotação da válvula selectora de forma a 

proporcionar a ligação entre as diferentes portas e quando necessário à 

inversão do movimento dos fluidos no tubo de armazenamento. Sendo a válvula 

selectora mais dispendiosa que a válvula convencional utilizada em FIA, os 

custos na montagem deste sistema tornam-se mais caros. Outra limitação que 

se pode referir é a maior dificuldade da mistura entre a amostra e o reagente, 

isto porque são colocados “topo a topo” (Figura 1.2.4.) enquanto que em FIA 

essa mistura se efectua normalmente através de pontos confluentes. 

No espaço de 15 anos, a metodologia SIA demonstrou ser um versátil 

instrumento para a automação de diversos procedimentos analíticos, havendo 

um significativo número de publicações científicas aplicando e apontando as 

várias vantagens desta técnica, registando-se cerca de 500 artigos [10]. 

Evidenciando as áreas de aplicação, por exemplo, poderão ser referidas as 

análises farmacêuticas, análises ambientais, monitorização de bioprocessos, 

análises alimentares e de bebida, podendo-se acoplar diferentes métodos de 

detecção, tais como, espectrometria de UV-Vísivel, turbidimetria, 

electroquímica, quimiluminescência, fluorescência [10, 11]. 

 

 

1.2.3. Multicomutação (MCFA)  

 

A contínua necessidade de investigar sistemas de fluxo que tragam valor 

acrescentado quer na facilidade de manuseamento como na versatilidade e 

flexibilidade, motivou o desenvolvimento de uma nova técnica designada por 

multicomutação (MCFA – “Multicommutation Flow Analysis“), em 1994, com 

uma abordagem em vários aspectos diferente das anteriormente descritas. Foi 

proposta por Reis et al [12], tendo como base de funcionamento a utilização de 

unidades de comutação independentes, podendo ser accionadas 

individualmente. Tais unidades consistem, normalmente, em válvulas de duas 
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vias accionadas por um solenóide, controladas por computador. A válvula é 

constituída por uma membrana que ao ser activada por uma corrente eléctrica 

selecciona alternadamente dois trajectos. A amostragem é feita numa base de 

tempo, já que é o tempo que a membrana permanece numa ou noutra posição, 

que determina o volume de amostra e reagente introduzido no sistema, para um 

determinado caudal,  

O facto de ser possível accionar individual e independentemente as 

válvulas proporcionou a esta metodologia de fluxo uma grande versatilidade na 

manipulação da zona de amostra sem necessidade de alterações na 

configuração da montagem analítica. Na montagem do sistema as válvulas 

solenóides podem ter disposições espaciais distintas de forma a obter-se uma 

rede de fluxo com diferentes possibilidades de percurso analítico. O sistema 

permite facilmente seleccionar o percurso adequado accionando as válvulas 

solenóides por intermédio de um dispositivo de interface apropriado, 

desenvolvido por Reis et al [12] e comandado por um computador. O 

desenvolvimento do dispositivo de interface teve como objectivo seleccionar a 

diferença de potencial e a intensidade de corrente necessária à activação das 

válvulas solenóides, permitindo também a sincronização com o sistema de 

propulsão. A Figura 1.2.5. representa o esquema convencional de um sistema 

de multicomutação.  

 

 

 

 

Figura 1.2.5.  Representação esquemática convencional de um sistema de multicomutação. A = 

amostra; C = reagente; T = transportador; P = dispositivo de propulsão; VI = válvula solenóide 

de duas vias; L = reactor; D = detector; R = esgoto. 
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A selecção das posições da válvula solenóide e consequente inserção da 

amostra e reagentes na montagem analítica pode ser efectuada por aspiração 

através de um único canal da bomba, ligado ao reactor e ao dispositivo 

comutador, colocado depois do sistema de detecção, conseguindo-se uma 

redução no consumo de reagentes.  

Um dos dispositivos de propulsão usados em multicomutação é a bomba 

peristáltica [12, 13], que tem a particularidade de produzir um caudal pulsado, e 

na maioria das circunstâncias desfasado no tempo em relação à comutação 

efectuada pelas válvulas, influenciando o volume de amostra quando esta é 

injectada no sistema numa base de tempo. De forma a permitir a sincronização 

desses dois dispositivos desenvolveu-se uma interface que identifica os pulsos 

da bomba peristáltica, mantendo-se assim a reprodutibilidade na amostragem 

[12]. Outra estratégia de propulsão das soluções consiste no uso da força da 

gravidade [14]. A seringa automática é um outro dispositivo de propulsão que 

proporciona vantagens no controlo do caudal, no que respeita a um menor 

consumo de reagentes e simplicidade das montagens. No entanto ambos os 

dispositivos (seringa e bomba peristáltica) promovem o aparecimento de bolhas 

gasosas devido à pressão negativa dentro das tubagens com que se trabalha 

neste tipo de sistemas [15]. 

Nos sistemas multicomutados pode ser adoptada outra estratégia para a 

introdução das soluções na rede de fluxo contribuindo para a redução do 

aparecimento de bolhas no sistema, que consiste na colocação de um 

dispositivo antes das válvulas solenóides que impulsione as soluções. Desta 

forma a complexidade do sistema aumenta, pois existe a necessidade de 

utilizar um canal de impulsão para cada solução, facto que pode proporcionar o 

acréscimo do consumo das soluções, conseguindo-se no entanto minimizar se 

efectuar a recirculação das mesmas. 

A multicomutação permitiu a introdução de um novo conceito de inserção 

de soluções, designado por amostragem binária [12, 13], que consiste na 

intercalação de pequenos segmentos, com volumes da ordem dos microlitros, 

de amostra e reagente (Figura 1.2.6.), definidos em função de um controlo do 

tempo e do caudal, facilitando uma rápida homogeneização da zona de amostra 

com menor dispersão [16, 17]. 
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Figura 1.2.6.  Representação esquemática do conceito de amostragem binária. I) Intercalação 

de pequenos segmentos de amostra e reagente; II) Transporte das duas soluções; III) 

homogeneização da zona de amostra. A = amostra; C = reagente. 

 

 

A elevada rapidez de comutação entre as duas posições (ON, OFF) das 

válvulas solenóides, permite alterar e ajustar facilmente o volume de solução 

intercalado da amostra e reagente, sendo o volume inserido definido em função 

do tempo que as válvulas estão na posição ON e OFF e do caudal, ou alterando 

a sua sequência de comutação. 

A comutação das posições de abertura e fecho das válvulas ao ser 

efectuada em tempos muito curtos permite que a intercalação dos pequenos 

segmentos de amostra e reagente, que ao serem transportados durante o 

percurso analítico até à detecção sofram dispersão mútua das interfaces tendo 

como resultado a rápida homogeneização com baixa dispersão da amostra, 

facto que acontece mesmo que o percurso analítico seja curto. Consegue-se 

aumentar a eficiência da mistura, diminuindo o volume com consequente 

aumentando do número dos segmentos intercalados, para um volume total e 

constante das soluções de amostras e reagentes. A inserção de n segmentos 

de soluções traduz-se em 2n-1 interfaces, nas quais ocorre a mistura por 

dispersão axial, sendo todo o processo controlado por intermédio de um 

computador [16]. 
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Na metodologia de multicomutação devido à intercalação de pequenas 

alíquotas de amostra e reagente (baseado na amostragem binária) optimizando 

a mistura entre as soluções, permite que a reacção química tenha início durante 

a fase de amostragem o que aumenta o tempo de residência médio sem afectar 

o ritmo de amostragem [16]. Possibilitando uma elevada frequência de 

determinações, o que se pode traduzir numa vantagem relativamente a outros 

sistemas de fluxo, nomeadamente nos sistemas FIA, onde o reagente é 

adicionado à amostra após a sua inserção no percurso analítico, sendo que o 

desenvolvimento da reacção se processa ao longo da montagem analítica até à 

detecção, através dos processos de dispersão descritos anteriormente. 

Comparando a inserção sob a forma de volumes únicos da amostra em FIA 

com a amostragem binária em multicomutação, favorecendo o desenvolvimento 

da reacção, é possível utilizar reactores de menores dimensões, diminuindo a 

dispersão e aumentando a sensibilidade das determinações. O consumo de 

amostra também é menor, já que só é aspirada a quantidade necessária à 

determinação analítica, com consequência redução nos resíduos produzidos. 

Em SIA, como já foi referido anteriormente, a mistura das soluções é 

efectuada com os segmentos introduzidos posicionados “topo a topo”, apesar 

da amostragem binária também poder ser aplicada a esta metodologia, existem 

limitações que se prendem com o caudal e com a velocidade de rotação da 

válvula selectora de multiposições, no entanto esta limitação poderá ser 

ultrapassada ao colocar-se uma válvula solenóide num dos canais de entrada 

do sistema SIA.  

A possibilidade de configurações distintas que a montagem de um sistema 

de multicomutação proporciona confere a esta técnica uma elevada 

versatilidade. Dependendo da configuração, como exemplo, temos a 

configuração linear [18], em estrela [19] e circular [20], também se podem 

utilizar diferentes procedimentos de manipulação da amostra, que podem ser 

titulações, diluições controladas, aumento do tempo de residência; 

determinações sequenciais, por exemplo [16]. Outro factor que evidencia a 

versatilidade e a flexibilidade desta metodologia é a facilidade na alteração das 

variáveis que incidem directamente nos perfis de dispersão, sem ser necessário 

reconfigurar a montagem do sistema. 
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Nos trabalhos científicos publicados com a metodologia de 

multicomutação, vários tipos de detectores foram utilizados, por exemplo, 

fluorimétricos [15], ICP-MS [15], absorção atómica [22], turbidimétricos [23], 

sendo o mais vulgar o espectrofotómetro UV-Visível equipado com uma célula 

de fluxo, baseado em reacções colorimétricas [24], frequentemente usadas em 

determinações discretas. 

O tamanho reduzido das válvulas solenóides proporciona a possibilidade 

de miniaturização dos sistemas de multicomutação, comparativamente com as 

técnicas de fluxo FIA e SIA, factor importante para a implementação de 

sistemas compactos, de fácil portabilidade, possibilitando efectuar-se análises 

no local de amostragem. Apresenta ainda custo inferior na montagem analítica.  

A facilidade de automação das válvulas solenóides permite o 

desenvolvimento de métodos de análise totalmente automatizados, no entanto 

estes dispositivos comparativamente com as válvulas utilizadas em SIA são 

menos robustas, sendo mais susceptíveis a falhas durante sua utilização, tendo 

como consequência uma inferior reprodutibilidade. 

Uma desvantagem comum às técnicas de fluxo (SIA, multiseringa, multi-

impulsão), não sendo só da multicomutação é a pouca disponibilidade 

comercial dos dispositivos de controlo, quer a nível de interfaces electrónicas 

quer a nível de software para o controlo das válvulas, limitação ultrapassada 

pelos investigadores através do desenvolvimento desses dispositivos no próprio 

laboratório. 

 

 

1.2.4. Multiseringa (MSFIA) 

 

Em 1999 surge uma nova abordagem sobre as metodologias de fluxo, por 

Cerdá et. al., [25] baseado nos sistemas de fluxo de multiseringa (MSFIA – 

“Multisyring Flow Analysis”) como uma alternativa robusta às técnicas que a 

precederam. 

Associando as vantagens da técnica multicomutação, ao ser incorporado à 

saída de cada seringa uma válvula solenóide de duas vias que permite comutar 

de uma forma rápida a ligação da seringa ao sistema de fluxo ou ao 

reservatório das soluções, possibilitando um acréscimo de flexibilidade e 
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redução no consumo de amostra e reagente. Combinando também a robustez 

da metodologia SIA, pela utilização de bombas de pistão como elementos de 

propulsão das soluções à possibilidade de seleccionar o volume das soluções 

necessárias à determinação [26] e à operação multicanal como em FIA. 

Nos sistemas MSFIA consegue-se trabalhar com pressões positivas, factor 

que possibilita a diminuição do número de bolhas de ar que poderiam entrar na 

montagem analítica.  

Este novo conceito permitiu ultrapassar a desvantagem do sistema FIA, no 

uso de tubos de impulsão (poliméricos, PTFE) das bombas peristálticas que são 

incompatíveis com os ácidos e bases concentradas ou solventes orgânicos 

(havendo necessidade de substitui-los frequentemente e efectuar calibrações 

periódicas). 

A técnica MSFIA apresenta como elemento básico na montagem do 

sistema, uma multiseringa, protótipo produzida pela empresa Crison 

Instruments (Alella, Espanha) [25]. Este dispositivo, constituído por uma bomba 

de pistão multicanal, deriva da adaptação de um motor de uma bureta 

automática convencional, controlado através do software de um computador, e 

permite o movimento simultâneo dos êmbolos de quatro seringas, que podem 

ou não, apresentar diferentes capacidades, dependentes dos volumes das 

seringas disponíveis, existentes no mercado (0,50, 1,00, 2,50, 5,00, 10,00 ou 

25,00 mL) [26]. Obtem-se uma diversidade de caudais ao se efectuar a 

conjugação das seringas com diferentes volumes e da velocidade de 

movimentação. Este novo dispositivo permite obter diferentes configurações e 

alternativas para a inserção de volumes precisos de amostra e reagente com 

elevada precisão na rede de fluxo. Na Figura 1.2.7. é apresentada a 

representação esquemática de um sistema multiseringa.  
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Figura 1.2.7.  Representação esquemática de um sistema multiseringa. B = barra condutora de 

pistões; Si = reservatório de soluções (i = 1,2,3,4); SF = sistema de fluxo; VI = válvulas 

solenóides. 

 

 

Independentemente da deslocação do êmbolo que proporciona o 

enchimento ou esvaziamento das buretas, a incorporação à saída de cada 

seringa, de válvulas solenódes de duas vias possibilita a ligação da seringa ao 

sistema (posição ON) ou aos reservatórios das respectivas soluções (posição 

OFF), conferindo um acréscimo na flexibilidade e tendo como vantagem a 

redução do consumo de reagentes.  

No entanto o ritmo de amostragem pode estar comprometido devido à 

necessidade de um determinado tempo de reenchimento das seringas de pistão 

com as soluções entretanto consumidas na análise, embora as válvulas 

solenóides permitem a comutação entre as duas posições ON/OFF de uma 

forma muito rápida sem paragem de movimento do êmbolo [27]. Na Figura 

1.2.8. podemos visualizar a operação anteriormente descrita da multiseringa. 
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Figura 1.2.8.  Representação esquemática das alternativas de gestão dos fluidos durante a 

operação da multiseringa. S = solução; SF = sistema de fluxo. 

 

 

Em MSFIA não é habitual a utilização de uma das seringas do sistema 

multi-seringa como reservatório da amostra de forma a permitir a sua entrada 

directa no sistema de fluxo. Este tipo de procedimento (possibilidade de enviar 

as soluções para um reservatório adicional, como mostra a Figura 1.2.8.) evita 

fenómenos de contaminação das amostras seguintes por resíduos das 

anteriores (carryover), caso contrário haveria necessidade de efectuar passos 

de lavagem muito rigorosos entre amostras consecutivas e na fase de 

substituição das amostras pelos padrões, aumentando assim o ritmo de 

amostragem.  

Em qualquer modalidade de análise de fluxo referida neste texto é 

importante que se seleccione um volume preciso e reprodutível de amostra a 

ser transferido para o ciclo analítico. Nos sistemas MSFIA, para a introdução 

das soluções recorreu-se a dispositivos adicionais, tais como, válvulas de 

injecção, solenóides ou selecção, conseguindo-se definir a quantidade de 

amostra quer em relação ao volume quer em relação ao tempo [28]. 

Para a introdução da amostra num sistema MSFIA podem ser aplicadas 

duas estratégias de amostragem: 
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(i) Estratégia baseada na relação tempo – caudal, que consiste na 

aspiração ou propulsão, para um reactor de armazenamento, de um 

determinado volume de amostra, definido pelo caudal e pelo tempo durante o 

qual o dispositivo propulsor está activado, podendo-se fazer um paralelismo 

com os sistemas SIA. Após comutação da válvula efectua-se à reversão de 

fluxo e a amostra é transportada através do ciclo analítico (Figura 1.2.9. I)). 

Sem necessidade de reconfiguração física do sistema, consegue-se fazer variar 

o volume da amostra introduzida apenas através do software, conferindo maior 

flexibilidade ao sistema [28]; 

(ii) Estratégia baseada em volume fixo, em que a amostra é aspirada para 

o interior de um segmento de tubo (uma alça de injecção, como nos sistemas 

FIA) que define o volume a ser introduzido no sistema. De seguida o dispositivo 

propulsor é accionado e após comutação da válvula solenóide é introduzido um 

volume fixo no percurso analítico (Figura1.2.9. II)). Este tipo de estratégia 

implica diferentes configurações físicas, conferindo-lhe uma menor flexibilidade 

em relação à estratégia apresentada anteriormente. 

 

 

 

 

Figura 1.2.9.  Representação esquemática das estratégias de introdução da amostra no 

sistema. I) Baseada na relação tempo – caudal; II) baseada em volume fixo. VI = válvulas 

solenóides; L = reactor de armazenamento; A = amostra; C = transportador; SF = sistema de 

fluxo; R = esgoto. 

 

 

I) 

II) 

A 

C 

A L 

VI VI 

SF 

C 

A 
L 

VI 

R 

L 

SF C 

VI VI 

R 

SF 

C 

A 
L 

VI 



Introdução 

 25 

A estratégia em volume fixo proporciona vantagens relativamente à 

estratégia que relaciona o tempo e o caudal [28], sendo menos afectada pelas 

propriedades físicas da amostra, como viscosidade e tensão superficial, quando 

se aplica caudais de fluxo elevados ou por ligeiras alterações de caudal de 

aspiração. Além disso, como a estratégia em tempo fixo se baseia no caudal de 

aspiração/propulsão, a amostragem pode ser afectada pela presença de bolhas 

de ar, não sendo tão significativo na estratégia baseada em volume fixo. 

Nos trabalhos científicos publicados com a metodologia MSFIA, vários 

tipos de detectores foram utilizados, como por exemplo, potencimétricos [28], 

fluorimétricos [29], podendo salientar o espectrofotómetro UV-Visível [25] por 

ser a mais usada. Esta metodologia, assim como em FIA e SIA permite acoplar 

diferentes dispositivos de forma a se efectuar o tratamento em linha das 

amostras, conseguindo-se operar de uma forma continua e em simultâneo em 

vários canais como em FIA e por outro lado, é possível também operar em 

apenas um dos canais e a inversão do sentido de fluxo neste ou em vários 

canais simultaneamente. Exemplos de tratamento em linha das amostras, 

diluição em câmara de mistura [25], separação por difusão de gás [30], 

extracção líquido-líquido [31]. 

Comparativamente com as metodologias que a antecedem, a técnica de 

multiseringa permite obter consumo de reagente e amostra reduzidos com 

elevadas frequências de amostragem, já que a manipulação das soluções pode 

ocorrer em diversos canais e as mesmas podem retornar ao reservatório 

quando não são necessárias. Por fim é de vincar que o uso de buretas de 

pistão proporciona uma maior robustez no transporte de soluções em relação 

aos sistemas em que se utilizam as bombas peristálticas. 

 

 

1.2.5. Multi-impulsão (MPFS)  

 

O aumento do número de determinações analíticas a efectuar num espaço 

de tempo reduzido, a qualidade dos resultados que pode ser exigida, a 

diversidade das amostras e a crescente preocupação em reduzir a quantidade 

de resíduos produzidos diminuindo o impacto a nível ambiental, impulsionou a 

evolução da química analítica de forma a fazer face a estes desafios, sendo um 
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processo gradual e contínuo, tal como já foi referido anteriormente. A 

disponibilidade e a evolução de novos dispositivos de inserção e propulsão das 

soluções, proporcionou a investigação de novas metodologias que vem 

satisfazer tais necessidades.  

Outros factores são ainda considerados na montagem do um sistema 

analítico, por exemplo, os baixos custos, a miniaturização das montagens 

analíticas (associada à portabilidade, à menor manutenção que os dispositivos 

requerem), o controlo das interfaces, os detectores, com resultados precisos, 

elevada sensibilidade e selectividade e menor manipulação das amostras, 

sendo possível ao operador efectuar a monitorização do processo analítico 

através de um computador. 

Os sistemas de fluxo multi-impulsão (MPFS – “Multi-pumping Flow 

System“), é a técnica recentemente desenvolvida, que vai de encontro às 

considerações acima referidas e que difere em relação às anteriores 

metodologias de fluxo contínuo, no que diz respeito, à natureza hidrodinâmica 

do fluxo, aos componentes utilizados como propulsores da amostra e dos 

reagentes envolvidos, ao esquema de montagem e forma de operar o sistema. 

Foi proposto por Lapa et al em 2002 [32] e é baseado na utilização de diversas 

micro-bombas solenóides unidireccionais (Figura 1.2.10. I)) como únicos 

componentes propulsores e simultaneamente elementos comutadores das 

soluções, o que evita a necessidade de uma válvula específica de inserção dos 

reagentes e amostra e diminui a complexidade da configuração da montagem 

do sistema analítico, sendo mais facilmente controlado, operado e 

automatizado. 

Estes dispositivos são ainda responsáveis pela escolha da estratégia (por 

exemplo, volumes únicos, amostragem binária, confluência de zonas) de 

inserção e transporte das soluções, pelo controlo do caudal, do volume de 

amostra através da execução de programas de controlo com instruções 

definidas pelo analista, conferindo ao sistema uma elevada flexibilidade. O 

característico movimento pulsado originado pela actuação destes dispositivos 

permite uma rápida homogeneização da zona de reacção com um tempo de 

residência e de análise muito pequena, com um baixo consumo de soluções e 

consequentemente com a grande vantagem de gerar pequenas quantidades de 

resíduos, proporcionando benefícios a nível ambiental. 
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Uma montagem analítica de um sistema de fluxo baseado no conceito de 

multi-impulsão envolve um determinado número de micro-bombas, 

correspondente ao número de soluções de que depende a determinação 

analítica, sendo os parâmetros como o caudal, e os volumes de amostra e 

reagentes inseridos no sistema, definidos pelo volume interno das micro-

bombas utilizadas. Estes dispositivos de forma cilíndrica e com reduzidas 

dimensões (com cerca de 5 cm de altura e 1,8 cm de diâmetro) possuem na 

sua estrutura interna diafragmas, cuja posição depende do estado de activação 

de um solenóide. Os diafragmas estão normalmente fechados através da acção 

de uma mola interna. O solenóide quando activado através da aplicação de 

uma diferença de potencial, origina a abertura do diafragma e a entrada do 

líquido para uma câmara interna. Quando se cessa a aplicação da diferença de 

potencial, o solenóide é desactivado e a mola interna repõe o diafragma em 

posição de fecho.  

A acção da mola sobre os diafragmas provoca a impulsão da solução 

contida na câmara interna para o sistema de fluxo, gerando um pulso de volume 

fixo. Os volumes dispensados por cada pulso podem ser segundo os 

fabricantes de 3, 8, 25, 50 µL impostos pelos dispositivos comercializados (Bio-

Chem Valve Inc, Boonton, USA), com uma precisão de ± 2 %. A frequência de 

pulso pode ser ajustada até 250 pulsos por minuto, implicando caudais 

máximos de 0,75, 1,25, 2,0, 6,25 e 12,5 mililitros por minuto, respectivamente 

[32, 33]. A Figura 1.2.10. II) ilustra a configuração de um sistema MPFS típico. 
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Figura 1.2.10.  Representação esquemática de uma micro-bomba e de um sistema de 

multi-impulsão típico. I) micro-bomba solenóide unidireccional; i = entrada de solução (inlet); o = 

saída de solução (outlet). II) A = amostra; T = transportador da solução; X = ponto de 

confluência; L = reactor; D = detector (representado por uma célula de fluxo); Y = interface de 

controlo; R = esgoto.  

 

 

Nas investigações efectuadas até à data, utilizando a metodologia MPFS, 

usaram “power drives” de construção própria baseadas no circuito integrado 

UNL 2003 (18) ou “CooldriveTM” (NResearch Inc), de forma a operar e efectuar o 

controlo das micro-bombas solenóides. Estes circuitos são activados por sinais 

TTL através de uma interface (PC-LABCard model PCL-711B from Advantech, 

Taiwan) [32 - 54]. 

Sendo um sistema automático e facilmente controlável, a aquisição dos 

dados e o controlo dos parâmetros analíticos, tais como, volume de amostra e 

reagente, caudal, estratégia a implementar (volumes únicos, amostragem 

binária, confluência de zonas), intervalos de paragem de fluxo, tempo de 
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detecção, é efectuado através de um programa informático simples, podendo 

serem modificados mediante os objectivos da análise. 

O controlo individual de cada micro-bomba proporciona uma elevada 

flexibilidade na inserção das amostras e reagentes e consequente formação da 

zona de reacção, estando estes dispositivos directamente relacionado com a 

propulsão das soluções, podendo ser controladas em termos de tempo ou 

número de pulsos, assegurando uma grande versatilidade na selecção do 

volume apropriado de amostra necessária à determinação analítica. Podendo a 

escolha das estratégias usadas para a inserção das soluções ser alvo de 

avaliação numa mesma determinação sem que para isso seja necessário 

efectuar alterações na montagem do sistema analítico. 

Esta nova técnica permite ainda aplicar diferentes estratégias de inserção 

das soluções, tais como, volumes únicos, amostragem binária, confluência de 

zonas, devido ao fluxo pulsado que promove uma extensa mistura no ponto 

onde ocorre a confluência das soluções [34]. Tendo como referência o esquema 

típico de um sistema MPFS (Figura1.2.10. II)), a estratégia de volumes únicos é 

implementada fazendo actuar a micro-bomba responsável pela inserção da 

amostra durante um determinado número de pulsos, para o interior da 

montagem que será transportada no fluido transportador até ao detector pela 

subsequente activação da micro-bomba que proporciona a introdução do 

reagente. Na implementação da estratégia de amostragem binária efectua-se a 

intercalação de alíquotas de amostra e reagente, fazendo activar 

alternadamente as micro-bombas de amostra e reagente durante um 

determinado número de ciclos de intercalação e de pulsos definindo o volume, 

as múltiplas interfaces facilitam a homogeneização da zona de reacção. O 

transporte até ao detector efectua-se da mesma maneira que para a estratégia 

de volumes únicos. A aplicação do conceito de confluência de zonas para a 

introdução das soluções no sistema de fluxo obriga a que se efectue a 

activação simultânea das micro-bombas responsáveis pela inserção da amostra 

e do reagente, sendo o volume da zona de reacção determinado pelo número 

de pulsos de ambas as micro-bombas. Quando se efectua a desactivação da 

micro-bomba responsável pela inserção da amostra, mantendo a micro-bomba 

do reagente e / ou transportador activa a zona de reacção é encaminhada para 

o detector. 
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Nos sistemas MPFS a frequência de pulso em conjunto com o volume de 

pulso define o caudal das soluções. Tendo em vista a dependência do caudal 

em relação ao volume de pulso, de um ponto de vista técnico, cada micro-

bomba proporciona um máximo de caudal, tendo em conta que cada uma delas 

tem um limite máximo de frequência a que pode operar. Existe portanto 

limitações quanto ao valor do caudal que pode ser usado para o transporte da 

zona de reacção até ao detector. Segundo Lima et. al. [33] esta limitação e a 

influência que tem sobre o número de determinações pode ser compreendida 

se compararmos os resultados obtidos nos trabalhos efectuados por Dias et. al. 

[35] e Carneiro et. al. [36], embora as reacções envolvidas sejam diferentes, 

determinação da bromexina em amostras farmacêuticas e de ácido fítico de 

extractos de plantas, respectivamente. Aplicou-se o mesmo tipo de montagem 

do sistema analítico em ambas as determinações, que consistia em três micro-

bombas, directamente ligadas a um ponto confluente e um pequeno reactor que 

efectuou a ligação deste ponto ao detector. No trabalho efectuado por Dias et. 

al. [35] o volume de pulso usado nos três dispositivos foi de 8 µL, duas das 

micro-bombas introduziram a amostra e o reagente enquanto que uma outra 

introduziu uma outra solução reagente que também funcionou como 

transportadora, definindo a linha de base. O transporte da zona de reacção até 

ao detector efectuou-se a um caudal limitado pela frequência e volume desta 

micro-bomba, obtendo-se um número de determinações de 45 amostra por 

hora. No trabalho efectuado por Carneiro et. al. [36] foi usado um volume de 

pulso diferente em cada micro-bomba (8, 3, 25 µL). As micro-bombas de 

pequenos volumes foram as responsáveis pela introdução da amostra e 

reagente, a de 25 µL pelo transporte a uma elevada frequência, do produto da 

reacção até ao detector, o número de determinações efectuadas foi de 150 

amostras por hora. 

Podendo-se concluir que um elevado caudal no transporte do produto da 

reacção é um parâmetro que não afecte o número de determinações assim 

como as condições de mistura. Os diferentes volumes das soluções a distintas 

frequências de pulso são debitados pelas micro-bombas com elevada 

reprodutibilidade, obtendo-se assim um caudal médio estável. 

Como consequência de uma eficácia da mistura das soluções nos 

sistemas de multi-implusão que é superior ao verificado nas metodologias que o 
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antecedem, já que nestas ultimas existe predominância de fluxo laminar que 

depende exclusivamente de fenómenos de dispersão e convecção, consegue-

se minimizar a distorção dos sinais analíticos fazendo diminuir fenómenos de 

“carryover” [37] e de efeito de Shlieren [32, 38], originado por diferenças de 

índice de refracção de soluções intercaladas no sistema e misturar de uma 

forma eficaz soluções com diferentes viscosidades. 

A natureza do fluxo pulsado de MPFS, caracterizado por segmentos 

contínuos correspondentes a um determinado volume de solução debitado por 

cada pulso, provoca um movimento caótico das soluções em todas as direcções 

aumentando a rapidez e a eficácia na homogeneização da mistura entre 

reagente e amostra, traduzida no aumento da reprodutibilidade do sinal 

analítico mesmo em condições de limitada dispersão, quanto maior for o volume 

de amostra inserida no sistema maior é a extensão da reacção e menor a 

dispersão axial. 

A influência que a dimensão dos reactores pode ter sobre a mistura das 

soluções é menos significativa nos sistemas MPFS do que nas outras técnicas 

de fluxo devido ao controlo do grau de dispersão relacionado com o controlo 

que se consegue efectuar da frequência e volume de pulso das soluções 

inseridas nos sistemas. A utilização de micro-bombas de volume de pulso mais 

baixo, promove uma mistura entre amostra e reagente quase imediata, 

possibilitando a diminuição do comprimento do reactor, situação particularmente 

atractiva nas determinações quimiluminométricas [39- 41, 43], sendo uma 

reacção muito rápida, a detecção do sinal analítico deverá ser efectuado 

quando a reacção química responsável pela emissão de luz for iniciada dentro 

da célula de fluxo. 

O fluxo pulsado em MPFS e a possibilidade de efectuar o seu controlo 

permite uma monitorização mais eficiente do transporte da amostra até ao 

detector através da contagem de pulso ou tempo, conhecendo-se assim a 

posição da zona de amostra o que permite uma optimização mais eficiente na 

adição de reagentes, na avaliação da extensão da dispersão da reacção e no 

controlo de paragem de fluxo para o desenvolvimento da reacção necessária 

nas determinações cinéticas. 

O sinal analítico característico, uma curva gaussiana em “escada”, que 

pode ser obtido num sistema MPFS é devido à natureza do fluxo pulsado que 
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só é perceptível se o registador que faz a aquisição do mesmo estiver a 

efectuar o registo a velocidade elevada e se o volume da célula de fluxo for de 

dimensões reduzidas, limitando a dispersão da reacção, senão o sinal 

apresenta-se com a mesma forma que a obtida para os sistemas de fluxo 

convencional. 

Os valores de amplitude de sinal são dependentes do volume de pulso, da 

frequência, dimensão do reactor e do volume interno da célula de fluxo. O sinal 

aumenta com o aumento da concentração da amostra (o que corresponde ao 

aumento dos gradientes de índice de refracção), sendo mais intensa na zona 

central do pulso de amostra desaparecendo nos limites da interface da reacção. 

Por outro lado são mais evidentes na parte da frente do sinal do que na cauda, 

facto que indica uma boa eficiência na homogeneização da mistura. Nesta 

situação pode-se atenuar a oscilação do sinal fazendo aumentar o comprimento 

do reactor, proporcionando assim uma melhor dispersão da amostra [32]. 

Apesar de ser uma técnica muito recente existe um número significativo de 

publicações aplicando o conceito de multi-impulsão. Na maior parte dos 

trabalhos efectuados, o sistema de detecção utilizado foi a espectrofotometria 

de UV-Visível [32-36, 38, 44-51, 53], no entanto a quimioluminescência [39-41, 

43], espectroscopia de absorção atómica com atomização por chama [54] e a 

fluorimetria [52] foram outros dos métodos de detecção utilizados. 

A utilização dos sistemas de fluxo multi-impulsão devido às suas 

características propulsoras, comutadoras e de fácil controlo dos dispositivos 

utilizados, permite implementar procedimentos de análise automatizados 

possibilitando determinações analíticas de rotina, com aplicação em análises 

clínicas, farmacológicas, ambientais, etc., podendo ser uma alternativa a outras 

metodologias de fluxo. É uma metodologia simples de implementar com 

elevada automatização e por isso menor intervenção do operador, baixo custo, 

requer pouca manutenção, precisa, rápida e com baixo consumo de soluções 

que se traduz na redução de resíduos, sendo uma mais valia em questões 

ambientais. 

Temos assim à disposição uma técnica com elevada versatilidade, 

simplicidade, flexibilidade, robustez e possibilidade de miniaturização da 

montagem analítica. Como já foi referido nesta dissertação a metodologia multi-

impulsão como técnica de fluxo foi primeiramente proposta por Lapa et. al. [32], 
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em 2002. Neste trabalho os autores focaram aspectos e considerações que se 

prendem com o desenvolvimento desta metodologia, tais como, conceitos, 

potencialidades, instrumentação. Sendo o tipo de dispositivos presentes na 

montagem do sistema, as micro-bombas solenóides, que permitem através do 

fluxo pulsado que as caracteriza a propulsão e também a comutação das 

soluções através do percurso analítico até à detecção, melhorando a 

capacidade quer a nível de rapidez quer de eficácia de homogeneização da 

zona de reacção, o volume de solução introduzido é definido pela frequência e 

volume de pulso de cada micro-bomba. Outras características evidenciadas, 

prende-se com o facto de proporcionar sistemas compactos, facilmente 

automatizados que requerem baixo custo e manutenção, possibilitando 

diferentes abordagens de estratégia de inserção da amostra e reagente 

(volumes únicos, amostragem binária e confluência de zonas), proporcionando 

um consumo menor das soluções e redução dos resíduos produzidos. Neste 

mesmo trabalho aplicou-se a metodologia MPFS à determinação 

espectrofotométrica do crómio (VI) em águas naturais, através do 

desenvolvimento da reacção com a 1,5-difenilcarbazida, mimetizando um 

sistema FIA, obtendo-se um sinal analítico três vezes maior do que num 

sistema FIA, com um ritmo de amostragem de 80 determinações por hora. 

Também em 2002, Carneiro et. al. [36] propôs um sistema MPFS, usando 

na montagem do mesmo três micro-bombas solenóides, para a determinação 

de ácido fítico de extracto de plantas, envolvendo a reacção com salicilato de 

ferro (III). O método de detecção usado foi UV- Visível e o método usado para 

comparação foi HPLC., obtendo-se 150 determinações por hora com baixo 

consumo de amostra e reagente. Utilizaram-se dois volumes de amostra (20 e 

50 pulso de amostra) obtendo-se dois intervalos de resposta linear, com um 

limite de detecção de 1,0 miligramas por litro. 

No ano 2003, Lima et. al. [48] e Diana et. al: [35] propuseram a 

determinação em amostras farmacêuticas de dipirona e bromexina, 

respectivamente, ambas com determinação espectrofotométrica. A 

determinação da dipirona efectuou-se através da reacção com p-

dimetilaminobenzaldeído em meio ácido, explorando a estratégia de 

amostragem binária para a introdução das soluções no sistema, conseguindo-

se assim ultrapassar o problema de mistura da zona de reacção, devido às 
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diferentes viscosidade das soluções. O método de referência usado foi a 

titulação iodométrica obtendo-se valores concordantes entre as duas 

metodologias com um desvio relativo inferior a 2,2 %. O ritmo de amostragem 

foi de 50 determinações por hora com um limite de detecção de 1,0 miligramas 

por litro. A determinação da bromexina envolveu a reacção com a 3-metil-2-

benzotiazolina hidrazona e césio (IV). Esta reacção é relativamente lenta, sendo 

necessário um compromisso entre a mistura da amostra e do reagente e a 

homogeneização da zona de reacção que deve ser extensa, 

independentemente da dimensão do reactor (este não deverá ser muito 

comprido para que não proporcione o aumento da dispersão da amostra, 

comprometendo a sensibilidade do método). A estratégia usada na introdução 

de amostra foi a amostragem binária que permitiu obter um intervalo de 

resposta linear até 400 miligramas por litro com um limite de detecção de 2,0 

miligramas por litro e um ritmo de amostragem por hora de 45. Os resultados do 

sistema proposto são precisos com um desvio relativo inferior a 1,5 % e estão 

de acordo com os fornecidos pelo método de referência (titulação 

potenciométrica). 

A possibilidade de implementar os pulsos característicos da metodologia 

MPFS com buretas automáticas foi investigada por Prior et. al. [34] em 2003. 

Era espectável que ao efectuar o controlo das buretas automáticas com um 

motor de passo (“stepper motor”), cada passo comportar-se-ia como um pulso. 

Contudo apenas em condições extremas (usando volumes de seringa que 

debitam 4 microlitros, diâmetro interno da tubagem de 0,38 milímetros e uma 

célula de fluxo de 7 microlitros) o sinal em “escada” característico do fluxo 

pulsado foi observado. A avaliação desta metodologia foi efectuada através da 

determinação espectrofotométrica da isoniazida em formulações farmacêuticas, 

após reacção com 1,2-naftoquinona-4-sulfonato de sódio em meio alcalino, 

explorou-se ainda distintas estratégias de inserção das soluções (volumes 

únicos, amostragem binária, confluência de zonas), obtendo-se 20 

determinações por hora com esta metodologia. 

Em 2004, Lima et. al. [33] publicou um trabalho de revisão sobre as 

potencialidades, a instrumentação e características dos sistemas de multi-

impulsão como “ferramenta” automática nas determinações por fluxo continuo., 

referindo ainda que o fluxo pulsado promovido pelas micro-bombas solenóides, 
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podem ser utilizados para determinações que envolvam a utilização de resinas 

de permuta iónica ou enzimas imobilizadas. “Multi-pumping flow systems: an 

automation tool” [33], foi tema de Conferência Plenária apresentado em 2003 na 

12ª Conferencia Internacional de Análise por Injecção em Fluxo, em Mérida, 

Venezuela. 

Em 2005, a aplicação a amostras de xarope da metodologia MPFS para a 

determinação de glucose e frutose foi efectuada por Carneiro et. al. [49], 

usando a espectrofotómetria de UV-Visível como método de detecção. Estas 

determinações envolveram a oxidação do açúcar pelo períodato de sódio e 

avaliação do remanescente do períodato através da monitorização do complexo 

formado após adição do iodeto de potássio. Apesar de a montagem do sistema 

de fluxo parecer complexa (uso de 9 micro-bombas solenóides), era estável, 

sendo possível obter ritmos de amostragem de 50 determinações por hora, com 

baixo consumo de reagentes (28,8 microgramas de períodato de sódio e 2,5 

miligramas de iodeto de potássio por determinação) e reduzida produção de 

resíduos. Neste trabalho são exploradas duas estratégias de inserção de 

amostra, verificando-se que a introdução das soluções por intermédio de 

confluência de zonas proporciona uma melhor mistura da amostra e reagente, 

sensibilidade, repetibilidade e robustez do sistema comparativamente com a 

amostragem binária.  

Publicados neste mesmo ano, é possível encontrar na literatura diversas 

aplicações da metodologia multi-impulsão como procedimento analítico, 

utilizando a espectrofotometria como método de detecção. Lavorante et. al. [44] 

determinou em água de lavagem tensioactivos aniónicos através da reacção de 

laranja de metilo e de cloreto de hexadecilpiridinio, o intervalo de resposta linear 

situou-se entre 0,5 e 5,0 miligramas por litro com um limite de detecção de 

0,034 miligramas por litro e um ritmo de amostragem de 60 determinações por 

hora. 

Pons et. al. [45] efectuou a determinação com extracção em fase sólida do 

ferro e a sua especiação, usando como reagente de desenvolvimento de cor 

para a determinação do ferro (III) o tiocianato de amónio e para a obtenção do 

ferro total efectuou-se a oxidação do ferro (II) a ferro (III) com peróxido de 

hidrogénio. Os resultados obtidos foram comparados com outra metodologia de 

fluxo, FIA, conseguindo-se um limite de detecção e sensibilidade melhor para o 
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método em estudo e semelhante repetibilidade. O número de determinações do 

ferro por hora obtido foi de 9 com extracção em fase sólida e de 120 sem 

extracção em fase sólida. 

Santos et. al. [50] sugere a determinação do ambroxol em formulações 

farmacêuticas usando p-dimetilaminobenzaldeído como reagente de 

desenvolvimento de cor, obtendo um intervalo de resposta linear para 

concentrações entre 10 e 200 miligramas por litro e 60 determinações por hora 

(inserindo um volume de amostra de 80 microlitros com um caudal de 1,92 

mililitros por minuto). 

Pinto et. al. [51] em 2005, efectuou a determinação da iodometacina em 

formulações farmacêuticas com detecção fluorimétrica através da reacção com 

brometo de hexadeciltrimetilamónio em meio alcalino. Este artigo foi incluído na 

multi-impulsão por se considerar que o uso de fluxos pulsados é o aspecto 

mais distintivo da multi-impulsão Neste trabalho os autores propuseram o 

desenvolvimento de um fluxo pulsado num sistema SIA, baseado na utilização 

de micro-bombas solenóides na montagem do sistema. Efectuou-se a 

avaliação da inter penetração das zonas de amostra e reagente e a 

homogeneização da zona de mistura provocado pelo movimento caótico 

característico daqueles dispositivos por comparação com o fluxo laminar típico 

de um sitema SIA convencional, obtendo-se melhores resultados para a 

metodologia proposta. O número de determinações conseguidas foi de 30 

amostras por hora e um limite de detecção de 1,6×10-8 gramas por litro. 

No mesmo ano (2005) foi publicado o primeiro artigo com determinação 

quimiluminométrica por Marques et. al. [39] da metformina em formulações 

farmacêuticas, tendo sido apresentado na XIII Conferencia de Euroanalise. A 

metodologia desenvolvida baseou-se na inibição induzida da metformina sob o 

efeito catalítico dos iões do cobre (II) nas reacções quimiluminométricas entre o 

luminol e o peróxido de hidrogénio. A MPFS demonstrou ser uma técnica que 

permite este tipo de detecção devido à elevada rapidez e capacidade de 

mistura das soluções, proporcionada pelo fluxo pulsado, exigida neste tipo de 

reacções. Obtiveram 95 determinações por hora com baixo consumo de 

reagente. 

Três outros trabalhos com detecção quimiluminométrica foram propostos. 

Um proposto por Pires et. al. [41], apresentado na 13ª Conferencia Internacional 
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de Análise por Injecção em Fluxo, em Las Vegas, USA e que visa a 

determinação do carvedilol em formulações farmacêuticas baseado no efeito de 

varrimento do hipoclorito na oxidação do luminol. O número de determinações 

obtidas foi de 65 por hora.  

Meneses et. al. [40] efectuou a avaliação do poder antioxidante de 

amostras farmacêuticas e extractos de chá. E uma revisão sobre métodos de 

fluxo, incluindo MPFS com detecção quimiluminométrica na determinação do 

fósforo foi efectuada por Morais et. al. [42]. 

Recentemente, Ribeiro et. al. [52] propuseram a determinação da 

buspirona em formulações farmacêuticas utilizando a detecção 

espectrofotométrica, baseada na reacção da buspirona com folin-ciocalteu em 

meio alcalino. O método de referência usada foi HPLC e os resultados obtidos 

indicaram não haver desvios relativos entre a metodologia proposta e a de 

referência (desvios relativos inferiores a 1,54 %). O limite de detecção foi de 2,8 

miligramas por mililitro e o ritmo de amostragem foi de 55 determinações por 

minuto. A mesma detecção foi utilizada nas determinações efectuadas por Pons 

et. al. [46] e Fortes et. al [47] do fósforo orgânico dissolvido e fósforo dissolvido 

reactivo em águas residuais e do ferro e vanádio em amostras de ligas de ferro-

vanádio, respectivamente. 

Lopes et. al. [53] propôs uma metodologia de fluxo automática para a 

determinação simultânea de cobre em soro e em urina através da 

implementação de duas metodologias. Um módulo onde se efectuou a 

montagem de um sistema multicomutado para determinação do cobre em soro 

e outro módulo usado na pré concentração do mesma espécie em urina 

aplicando a metodologia de multi-impulsão. As estratégias usadas para a 

inserção da amostra no sistema analítico são amostragem binária e confluência 

de zonas respectivamente, sendo o método de detecção a espectroscopia de 

absorção atómica com atomização por chama.  

A abordagem efectuada é sobre aspectos relacionados com a MPFS por 

ser esta a metodologia em discussão. 

Foi a primeira vez que se utilizou as micro-bombas com este tipo de 

detecção, permitindo evidenciar o comportamento dos dispositivos sob a 

influência da própria aspiração do espectrómetro ou o efeito do pulso gerado 

pela actuação das micro-bombas. Avaliou-se o desempenho de micro-bombas 
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de diferentes volumes de pulso (8, 25 e 50 µL), verificando-se que a precisão da 

metodologia implementada aumentava em função da diminuição do volume de 

pulso, provavelmente devido a pressões positivas geradas nas micro-bombas, 

(sendo menores para um volume de pulso de 8 µL do que para 50 µL) 

proporcionadas pela presença de uma coluna de pré concentração. No entanto 

o tempo necessário para a determinação é maior para volumes de pulso 

menores, a micro-bomba de 25 µL foi a utilizada para efectuar a determinação 

de forma a obter um compromisso entre a precisão e o ritmo de amostragem.  

No sistema de fluxo desenvolvido inclui uma coluna de extracção de fase 

sólida para efectuar a pré concentração do cobre na urina, facto que diminui o 

ritmo de amostragem, sendo de 12 determinações por hora comparativamente 

com a obtida para o cobre no soro foram de 360 por hora. Obtiveram-se 24 

determinações por hora operando simultaneamente os dois módulos da 

montagem analítica. 

Para finalizar é de vincar que apesar de a multi-impulsão ser uma técnica 

relativamente recente, os resultados obtidos aplicando diferentes métodos de 

detecção analítica, como já vimos nas aplicações propostas atrás, a 

simplicidade e flexibilidade na operação das micro-bombas, permite referir que 

este tipo de sistemas pode ser uma alternativa vantajosa para implementar em 

determinações já efectuadas por outras técnicas de fluxo continuo.  
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1.3. Objectivos propostos  

 

 

A presente dissertação visa demonstrar a aplicabilidade do conceito de 

multi-impulsão como estratégia de automatização de métodos analíticos, 

referindo as vantagens deste tipo de técnica, nomeadamente em relação à 

flexibilidade, robustez, versatilidade, controlo nas determinações analíticas, 

baixa manutenção dos dispositivos (micro-bombas) utilizados para a propulsão 

e comutação das soluções, baixos custos na implementação, no consumo de 

reagentes e amostra assim como a produção reduzida de resíduos. 

Desenvolveram-se três sistemas automáticos, visando a determinação 

individual e sequencial do catião crómio (VI) e do ferro total em águas residuais 

e de consumo, destacando o terceiro trabalho efectuado por ser a primeira vez 

que se implementa a técnica de sanduíche em multi-impulsão.  
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