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Introdução 

Os sistemas automatizados de análises baseados 

no princípio de injeção em fluxo se tornaram uma 

das ferramentas analíticas mais empregadas para 

auxiliar no gerenciamento de procedimentos 

complexos, minimizar quantidade de reagentes e 

amostras e acelerar o tempo de análises. Esses 

sistemas tem como princípio o desenvolvimento da 

reação química em movimento contínuo, onde 

processos de difusão e convecção influenciam a 

formação dos produtos. Além disso, devido a 

flexibilidade da janela temporal, não há a 

necessidade de atingir o equilíbrio reacional. Essas 

características permitem que processos morosos 

em batelada sejam favorecidos com um mínimo 

consumo de amostra e reagentes. Desta forma, este 

trabalho tem como objetivo demonstrar a influência 

dos princípios de convecção e difusão em uma 

reação química considerada de cinética lenta, que 

exige alta temperatura para atingir o equilíbrio 

químico. A reação envolve a oxidação da cafeína 

por metaperiodato e consequente acoplamento 

oxidativo com MBTH, que produz um composto 

monitorado a 630 nm
1
. 

Resultados e Discussão 

O procedimento em batelada a ser avaliado envolve 

as seguintes etapas: i) mistura de cafeína + R1 +T 

(100°C, 10 min); ii) adição de R2 (100°C, 2 min); iii) 

resfriamento ao ambiente e detecção
1
. A reação em 

fluxo foi realizada em um sistema multi-comutado 

(Fig.1) onde cafeína (A) e R1 eram inseridas 

simultaneamente na confluência x e transportada 

por B1 até a confluência y, onde R2 era inserido. A 

mistura era conduzida por B2 até o detector (D).  

 
Figura 1. Diagrama do sistema de análises em fluxo. A = 

cafeína (0,1-1,0 µg/mL), T = solução transportadora 2,0 mL/min 

(ácido acético, 0,1 mol/L), R1= metaperiodato de sódio, 0,1 

mol/L), R2 = MBTH 7,5 x 10
-3
 mol/L), V1-V4 = válvulas solenóides, 

B1 e B2 = bobinas reacionais de 80 e 150 cm, D = fotômetro LED 

630 nm, F = frasco coletor de resíduos.  

Para averiguar a influência do fluxo contínuo na 

reação, as mesmas concentrações dos reagentes 

do procedimento em batelada foram utilizadas no 

sistema em fluxo (Fig.1). Os volumes dos reagentes 

e bobinas foram estudados, obtendo-se 60 µl de 

amostra e de R1 e 114 µl para R2 com B1 de 80 cm 

e B2 de 150 cm. Sob esta condição, houve uma 

intensidade de sinal de 0,16 - 0,26 mV para a faixa 

de trabalho. Além disso, a reação em fluxo não 

exigiu alta temperatura reacional, já que obteve 

sinais analíticos adequados para mesma faixa linear 

(Tab.1), mostrando que a cinética reacional foi 

favorecida pelos processos de convecção. Deve-se 

salientar que em fluxo, a reação não atingiu o 

equilíbrio químico e devido a isso, as variações de 

sinal analítico foram inferiores aos de batelada. 

Esse resultado não compromete a análise química, 

considerando que estudos envolvendo 

concentrações dos reagentes, tamanhos de bobina 

e tipos de fluxo (turbulento) estão em andamento.  

 
Tabela 1. Resultados obtidos pelo método proposto 
em comparação com o batelada

1
: 

Parâmetro 
Sistema em 

fluxo 
Batelada

1
 

Tempo/det 50s 900s 

Temperatura 25-30°C 100°C 

Volume/det 234 µL 3500 µL 
Variação de 

sinal  
0,16-0,26 ua 0,1-0,7 ua 

Curva analítica y=0,763x-0,010 y=0,199x+0,210 

Conclusões 

Os resultados apresentados foram superiores ao 

método em batelada, o que possibilitou trabalhar 

com a reação em temperatura ambiente, tempo 

menor de análise e menor geração de resíduos. 

Estudos de otimização ainda estão em 

desenvolvimento com o objetivo de diminuir o limite 

de detecção e aplicação em amostras de bebidas e 

águas naturais. 
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