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Introdução 

Segundo Kurze Mitteilungen
1
, os estudos 

envolvendo à absorção de radiação eletromagnética 
em função da espessura da camada absorvente, 
foram realizados por Bouguer em 1729, Lambert em 
1760 e Beer em 1852. É atribuído a Beer formulação 
da relação entre a atenuação da intensidade do 
feixe de radiação e a concentração do material 
absorvente, a qual é expressa pela seguinte 
equação: A = LogI0/I = kbc; onde I0 e I são as 
intensidades do feixe de radiação incidindo e 
emergindo do material absorvente, respectivamente; 
k é a constante de absorvidade molar, característica 
do composto absorvente; c é a concentração do 
composto absorvente; b é a espessura da   camada 
atravessada pelo feixe de radiação. Nos 
espectrofotômetros, este parâmetro é o caminho 
óptico definido pela espessura da cela de detecção. 
Procedimentos analíticos baseados em 
espectrofotometria UV-Vis obedecem esta equação. 
Segundo esta equação seria possível aumentar a 
absorbância aumentando a caminho óptico. 
Entretanto, os espectrofotômetros, em geral, são 
equipados com celas de 10 mm. Quando o 
procedimento analítico é baseado no processo de 
análise em fluxo, o aumento do caminho óptico da 
cela pode causar atenuação excessiva do feixe de 
radiação, podendo inviabilizar o procedimento 
analítico. O emprego de LED como fonte de 
radiação tem permitido o emprego de celas de fluxo 
com caminho óptico de 100 mm de comprimento

2
. A 

lei de Bouguer-Lambert-Beer considera o feixe de 
radiação monocromático e paralelo. O feixe de 
radiação emitido pelo LED não é nem paralelo e 
nem monocromático, portanto em que extensão um 
fotômetro de LED segue essa lei, quanto ao 
comprimento do caminho óptico. Neste trabalho, 
procuramos responder essa indagação. 
Desenhamos uma cela de fluxo que tem melhor 
aproveitamento do feixe de radiação emitido pelo 
LED, assim foi possível efetuar experimentos com 
celas de fluxo com caminhos ópticos entre 50 e 200 
mm. Como modelo para verificar a resposta do 
fotômetro com estas celas de fluxo, empregamos o 
método de determinação de cromo(VI) com 
definilcarbasida

3
, o qual apresenta máximo de 

absorção de radiação em torno de 540 nm, o que 
permitiu empregar um LED verde com máximo de 
emissão em 535 nm, intensidade de 10000 mc e 
ângulo de emissão de 15º. O processamento das 
soluções de amostra e padrões foi realizado  
empregando um módulo de análise baseado no 

processo de multicomutação, ambos similar ao 
empregando em trabalho anterior

2
. 

Resultados e Discussão 

Em sistemas de análise em fluxo, a magnitude do 
sinal varia com a dispersão da zona da amostra, 
então para evitar este efeito, os experimentos foram 
realizados na condição de volume infinito, isto é, 
com volume da zona da amostra maior que o 
volume do percurso analítico, incluindo a cela de 
fluxo. Trabalhando nestas condições foram 
encontrados os resultados mostrados na tabela 
abaixo. 

 

Celas 

(mm) 

Concentra -

ção (µgL
-1

) 
Inclinação 

Correlação 

(r
2
) 

50 12,5 - 200 0,00228±0,00004 0,9985 

100 6,3 - 200 0,00414±0,00005 0,9988 

150 3,1 - 200 0,00578±0,00012 0,9968 

200 3,1 - 200 0,00864±0,00019 0,9969 

 

Observa-se que há um ganho em sensibilidade com 
o aumento do caminho óptico da cela de fluxo. Pela 
lei de Bouguer-Lambert-Beer a sensibilidade deveria 
dobrar com o comprimento da cela de fluxo. 
Devemos considerar que o feixe de radiação do LED 
não é paralelo, e talvez isso associado à não 
conformidade de geometria das celas de fluxo, 
podem ter contribuído para o desvio observado, o 
qual não impede o uso de celas de fluxo longas para 
melhorar a sensibilidade em fotômetros de LED. A 
menor concentração de Cr(VI) detectada foi 3,1 µgL

-

1
, a qual é três vezes menor que a obtida em 

trabalho anterior
3
. 

Conclusões 

Podemos concluir que o emprego de cela de fluxo 
com caminho óptico longo em fotômetro de LED, é 
um recurso que pode ser adotado para melhorar a 
sensibilidade de procedimento analítico empregando 
instrumentação de custo reduzido. 
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