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Introdução 

Em demonstrações práticas utilizando sistemas de 

análises em fluxo
1
, os experimentos clássicos 

envolvidos são conduzidos de maneira mais atual, o 

que contribui para aumentar o interesse dos alunos. 

A classificação sistemática de cátions
2
 pode ser 

realizada em um sistema de análises em fluxo cuja 

unidade de detecção é uma câmera digital
3
, o que 

permite a projeção de imagens em tempo real.  

Os cátions são classificados em cinco grupos, em 

função das diferenças em solubilidade dos seus 

cloretos, sulfetos, hidróxidos e carbonatos
2
. Esta 

classificação, de caráter geral e de interesse prático, 

requer adições de diferentes reagentes à amostra. 

Estas adições são eficientementes realizadas em 

sistemas de análises em fluxo, reconhecidos como 

excelentes gerenciadores de soluções.  

O objetivo deste trabalho foi explorar esta 

potenticiialidade na proposta de um sistema de 

análises em fluxo (Fig. 1) com canais separados 

para cada solução a ser adicionada. Almejou-se 

maior flexibilidade das adições, controle das 

mesmas por computador e utilização de pequenos 

volumes de amostras e reagentes, o que contribui 

para reduzir a geração de resíduos. 

Como sistema analítico, foi empregado o modelo 

3500 da FiaLab (Seattle, USA). Detalhes acerca da 

aquisição das imagens na Ref. 3.  

 

Resultados e Discussão 

O sistema proposto se mostrou promissor para a 

demonstração selecionada, devido à sua 

estabilidade, robustez e flexibilidade. Etapas já 

realizadas durante uma demonstração puderam ser 

facilmente repetidas o que se constitui em aspecto 

favorável quanto á interação docente / discente. 

As imagens foram facilmente vizualizadas e 

bastante reprodutiveis, pois as condições reacionais 

(e.g. volumes, concentrações, temperatura) são 

mantidas em sistemas de análises em fluxo. 

Em função da manutenção das condições 

reacionais e da boa visibilidade das imagens, as 

concentrações envolvidas foram significativamente 

menores relativamente ao procedimento manual.  
 

 
 
Figura 1. O sistema proposto. A = amostra; T = 
solução transportadora, Ri = reagentes; BP = bomba 
peristáltica, B = bobina; VS = válvula seletora; CCD 
= câmara digital com potencialidade de projeção de 
imagens. 

 
 

Conclusões 

As características inerentes ao sistema proposto, 

especialmente a portabilidade e o baixo consumo de 

soluções, o recomendam para ser empregado em 

aulas vídeo demonstrativas. 

Os diferentes cátions podem ser eficientemente 

classificados em função das imagens projetadas.  O 

sistema se torna atrativo para classes com muitos 

alunos em função da excelente visibilidade das 

imagens. 

Notou-se uma melhor interação discente / docente 

durante as demonstrações. 

Recomenda-se que o aprendizado seja comparado 

com aquele referente à estratégia clássica de 

classificação de cátions.  
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