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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas observa-se uma demanda crescente por métodos e 

instrumentação analítica que possibilitam a execução de um grande número de 

análises em um curto período de tempo combinado com a melhoria na precisão 

das informações analíticas e redução do custo individual de análise (HAEBERLE 

e ZENGERLE, 2007; BASABE-DESMONTS et al., 2008; COUTINHO et al., 2008).   

Uma parcela significativa destes modernos procedimentos de análise, 

aplicados em amostras de interesse clínico, farmacêutico, alimentício e ambiental 

baseia-se no uso de soluções em fluxo que operam sob condição hidrodinâmica 

controlada.  

Muito adequado para este propósito são os métodos de análise por injeção 

em fluxo, (FIA). Esta técnica de análise consiste na injeção de um volume 

reprodutível de amostra dentro de um fluxo de reagentes, processando-se a 

reação no interior de um tubo transportador até alcançar o detector.  Em função 

da existência de gradientes de concentração dentro do fluído transportador e da 

medida ser efetuada com a zona de amostra em movimento em relação ao 

detector, obtém-se um sinal transiente, cuja altura ou área pode ser relacionada 

com a concentração da espécie química de interesse (RUZICKA e HANSEN, 

1988; HORVAI e PUNGOR, 1989; KARLBERG e PACEY, 1989). 

 Os sistemas analíticos em fluxo mostram-se eficientes não apenas para a 

reação e detecção de espécies em solução, mas também para atender a 

crescente necessidade de dinamizar operações contínuas em fluxo tais como 

amostragem, filtração, diluição, extração por solventes, pré-concentração, diálise 

e desgaseificação de soluções, entre outras.  

Entre os diversos tipos de detectores utilizados, observa-se predominância 

de métodos envolvendo detecção fotométrica (RUZICKA e HANSEN, 2008). Esta 

preferência pode ser explicada pela simplicidade de construção e facilidade de 

manuseio do detector, associado ao fato de que para aplicação de métodos 

fotométricos há menor necessidade de experiência e conhecimento aprofundado 

da técnica do que, por exemplo, nas eletroanalíticas. Entre as características 

favoráveis das técnicas eletroanalíticas destacam-se por sua sensibilidade, 

seletividade, portabilidade e resposta linear dentro de uma ampla faixa de 

concentração (WANG, 1985). Bastante adequados para aplicação em sistemas 

em fluxo, os detectores voltamétricos e amperométricos oferecem como atrativo a 
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facilidade de construção de células miniaturizadas, de pequeno volume intrínseco, 

reduzindo o consumo de volume de amostra sem sacrifício a sensibilidade do 

método. A combinação de detectores voltamétricos com técnicas de pré-

concentração do eletrodo permite a determinação de metais na faixa de 

concentração de ppb (partes por bilhão) (FONTENELE, 2008). Entre as 

desvantagens pode-se citar o envenenamento da superfície ativa do eletrodo em 

função do número de determinações, principalmente em amostras complexas e a 

dependência do sinal analítico com a vazão do fluído transportador (STULÍK e 

PACÁKOVÁ, 1987).  

Em nosso laboratório, medidas espectrofotométricas e eletroquímicas têm 

sido empregadas, freqüentemente, no desenvolvimento e aplicação de métodos 

analíticos em sistemas de soluções em fluxo para determinação de espécies 

químicas de interesse ambiental e biológico (dos SANTOS, 2007; GIMENES, 

2007; FONTENELE, 2008; FONTENELE, 2007). O desenvolvimento de sistemas 

analíticos automatizados, no entanto, tem sido limitado pela dificuldade de 

combinar controle e aquisição das informações analíticas em tempo real 

associada com programas amigáveis ao operador. Rotinas de controle da vazão 

do fluído transportador, do injetor de amostras e de operações em fluxo incluindo 

desgaseificação de soluções, diálise, difusão gasosa são ainda realizadas de 

modo manual, exigindo a intervenção de um operador. Em sistemas de análise 

em fluxo combinado com célula de difusão gasosa, por exemplo, a interrupção da 

vazão no canal receptor durante um intervalo definido de tempo permite efetuar 

etapa de pré-concentração com aumento significativo na sensibilidade do método. 

Este tipo de procedimento exige, no entanto, controle preciso de temporização no 

acionamento e desativação da bomba peristáltica para assegurar boa precisão na 

obtenção das informações analíticas. Tentativas prévias de efetuar estas 

operações com programa de controle, desenvolvido em ambiente DELPHI, 

demonstraram baixa reprodutibilidade (desvio padrão relativo > 25%) nos 

intervalos de tempo que definem o acionamento e desativação do periférico. O 

controle de temporização piora em tarefas que exigem operações em intervalos 

de tempo inferiores a 55 ms, como a ativação de um circuito de amostragem de 

corrente em um sistema voltamétrico previamente desenvolvido (PEDROTTI, 

2001).  Esta situação é uma limitação imposta pelo ambiente Windows que 
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prioriza algumas tarefas durante o acionamento do periférico, provocando atraso 

nas operações definidas pelo programa de controle e/ou aquisição de dados.  

A fim de superar estas limitações, a linguagem de programação gráfica 

LabVIEW® (National Instruments) versão 9.0 foi explorada para o 

desenvolvimento de rotinas de controle de instrumentação e aquisição de dados 

em tempo real visando o desenvolvimento de métodos analíticos automatizados 

combinados com detectores fotométricos.  

A seguir estão descritos as atividades desenvolvidas no desenvolvimento 

do projeto.  

Cabe, entretanto, mencionar que o cronograma inicial de atividades sofreu 

alteração significativa em relação ao previsto. Isto se deve ao significativo atraso 

na entrega do software LabVIEW® e do módulo das linhas de controle e de 

aquisição de dados que chegou ao laboratório no final de outubro de 2009, nove 

meses após o início do trabalhos. Lamentavelmente, as microválvulas solenóides, 

essenciais ao gerenciamento automático das soluções em fluxo, ainda não foram 

disponibilizadas. Para amenizar esta situação, conseguiu-se sob empréstimo 

quatro microválvulas com o grupo do Prof. Ivano Gutz, do Instituto de Química-

USP. 

 

1.1 Objetivos 

Este projeto de pesquisa tem como objetivos: 

 desenvolver, avaliar e aplicar instrumentação e procedimentos analíticos 

automatizados de análise por injeção em fluxo com detecção 

espectrofotométrica para determinação de espécies químicas em amostras 

de interesse ambiental; 

  desenvolver programas computacionais, em linguagem gráfica LabVIEW
®  

para controle da instrumentação, aquisição de dados em tempo real e 

processamento das informações analíticas em sistemas de soluções em 

fluxo; 

  capacitar recursos humanos para trabalhar com linguagem de 

programação gráfica LabVIEW
® integrados com sistemas de análises 

químicas automatizados. 

 

 



 5 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. Soluções e reagentes 

 

Todas as soluções foram preparadas empregando água destilada e 

desionizada (resistividade > 18 M cm-1) em sistema de purificação Nanopure
. 

Soluções analíticas de permanganato de potássio e de etil-xantato de potássio 

(Merck) foram preparadas instantes antes do uso a partir de soluções estoques 

com concentração de 0,010 mol L
-1.  A vidraria e recipientes para armazenagem 

de soluções (frascos de polietileno de alta densidade) foram lavados com 

detergente, água destilada e guardados cheios com HNO3 1%. Antes de serem 

utilizados, a vidraria e os recipientes eram enxaguados com água desionizada.   

 

2.2. Instrumentação  

Um microcomputador padrão IBM-PC provido de processador Intel® Pentium® 4 

3.0 GHz e 1.0 GB de memória RAM foi utilizado para o desenvolvimento de 

software de controle e aquisição de dados. A placa de interfaceamento modelo 

USB-6281 (National Instruments) provida de conversores A/D (analógico/digital) e 

D/A (digital/analógico) de 16 bits e linhas de digitais de controle foi empregada 

para controle de periféricos e aquisição dos valores de absorbância. 

Para impulsionar o fluido transportador em sistemas de análise em fluxo bem 

como para aspirar as soluções para preenchimento automático das alças de 

amostragem utilizou-se uma bomba peristáltica (ISMATEC REGLO Analog, 2009), 

de 04 canais. 

Válvulas solenóides com duas e três vias foram usadas para gerenciamento das 

soluções em fluxo. A detecção espectrofotométrica foi efetuada com uso de um 

espectrofotômetro FEMTO, modelo 700 e célula com percurso ótico de 1,0 cm.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para viabilizar o gerenciamento das soluções de modo remoto uma etapa 

importante é o controle do sistema que permite a propulsão das soluções nos 

sistemas de análise em fluxo. Neste sentido, atenção inicial foi dada ao controle 

externo da bomba peristáltica. A bomba peristáltica Ismatec (Figura 1) utilizada 

para esta finalidade permite selecionar a vazão no intervalo de 0.002 a 68 mL min-
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1 (por canal) e possui interface de comunicação analógica (RS232) utilizada para 

controle remoto. 

 

 

 

Figure 1. Ilustração da bomba peristáltica Ismatec utilizada para impulsionar as 

soluções nos sistemas de análise de soluções em fluxo. 

 

A interface RS-232 localizada na parte posterior da bomba possui 15 pinos, 

conforme ilustra a figura 2.  

 

 

 

Figura 2. Detalhe da interface analógica para controle remoto da bomba 

peristáltica 

 

Apenas os sinais e as funções disponíveis nos pinos de 1 a 5 foram 

empregadas. Cada pino disponibiliza uma função. O pino 1 (0,0 V ou terra) 

oferece o potencial de referência para as demais entradas enquanto o pino 2 

permite a acionamento do controle manual ou remoto. Para o controle remoto 
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este pino deve estar ligado ao potencial de referência. A entrada 3 possibilita ligar 

e desligar a bomba do controle remoto. O pino 4 possibilita o controle do sentido 

de rotação do rotor enquanto o pino 5 é usado para o controle remoto da vazão. A 

velocidade de rotação do rotor é proporcional a tensão aplicada.  

Em virtude do atraso no recebimento do software LabVIEW® para 

execução deste trabalho, um programa em ambiente Delphi foi desenvolvido para 

o controle da rotação da bomba peristáltica. Um detalhe da interface gráfica do 

programa em Delphi que possibilita a comunicação com a bomba peristáltica 

através da placa comercial de interfaceamento (PCL 711 S) é apresentado na 

figura 3.  

 

Figura 3. Software para testes de controle da bomba peristáltica. 

 

As caixas de verificação (checkboxes), que aparecem na parte superior 

esquerda da tela e estão numeradas de 0 a 15, identificam as saídas digitais (DO 

= Digital Output) disponíveis na placa PCL-711S. Ao marcar/desmarcar estas 

caixas, o usuário liga/desliga a linha de controle correspondente, gerando na sua 

saída uma tensão de 5,0V ou 0,0V, respectivamente. Tais linhas podem ser 

ligadas ao hardware de controle desenvolvido para o controle da bomba, 

permitindo ligar/desligar a bomba, mudar o sentido de rotação, etc. 

Logo abaixo, na Figura 3, pode-se ver uma caixa de texto que controla a tensão 

aplicada na saída analógica da PCL-711S. Esta saída possui um conversor 
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Digital/Analógico (D/A) e pode ser utilizada para controlar a velocidade de rotação 

da bomba. 

Os demais controles que aparecem são utilizados para gerar rampas de 

potenciais e foram utilizados para testes de velocidade de rotação da bomba. O 

usuário pode escolher o potencial inicial, o de retorno e o final, bem como o 

incremento do potencial aplicado e o seu intervalo de tempo. No exemplo visto 

nesta figura, o potencial varia de 0,0V até 5,0V e depois retorna até 0,0V. O 

incremento é de 0,25V a cada 1 segundo (1000 milissegundos). O gráfico dos 

potenciais gerados pode ser visto no lado direito da tela. 

A relação entre a vazão no sistema de injeção em fluxo e a velocidade de 

rotação da bomba em função da tensão aplicada foi estabelecida 

volumetricamente. Para tanto, utilizou-se um tubo de Tygon® de 0,38 mm de 

diâmetro interno e tensão aplicada no intervalo de 0,5 a 5V. O volume dispensado 

em função da tensão aplicada é apresentado na figura 4. Como esperado, 

observa-se uma relação linear entre a vazão e a tensão aplicada (vazão = -0,0179 

+ 0,391. E(V) ) com valor do coeficiente de correlação de 0,995.  
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Figura 4. Relação entre vazão da bomba peristáltica e a tensão aplicada 

empregando tubo de Tygon® de 0,38 mm de d.i.   

   

Um circuito eletrônico que utiliza um transistor BC 548 como chave 

eletrônica para comutação dos pinos 2, 3 e 4 a terra foi construído para permitir o 
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acionamento remoto da bomba peristáltica. Um detalhe do circuito é apresentado 

na figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Circuito elétrico para controle remoto da bomba peristáltica. 

 

Resumidamente, o transistor funciona em dois estados: corte e saturação.  

Os dois estados dependem da diferença de potencial aplicada entre a base e 

terra. Quando não há diferença de potencial (DDP) entre eles, o transistor está 

cortado e não há passagem de corrente entre coletor e emissor. Ao aplicar 

próxima a 5 V na base, o transistor satura e passa a conduzir corrente entre 

coletor e emissor. 

O resistor ligado à base do transistor serve para limitar a corrente de base. 

O sinal de controle da placa de interfaceamento é aplicado no resistor de 1 K 

conectado a base do transistor. O emissor está ligado a terra (pino 1) e o coletor é 

ligado aos demais pinos (2, 3 e 4), um em cada circuito. 

Quando não há DDP entre a base e a terra, o transistor está cortado e os 

pinos de controle estão em aberto em relação ao pino 1. A comutação é feita 

aplicando tensão elétrica na base e, isto feito, o transistor satura, fechando 

contato entre os pinos de controle e o pino 1.  

 

1KÙ
BC 548

+ 12 V

P2, P3 e P4

B
C

E

1KÙ
BC 548

+ 12 V

P2, P3 e P4

B
C

E
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Ainda no aguardo da chegada do software LabVIEW® e do hardware que o 

acompanha, decidiu-se utilizar o Delphi e a placa de interfaceamento PCL � 711 S 

para desenvolver um protótipo de um sistema automatizado para análise em fluxo 

com detecção espectrofotométrica. O novo software desenvolvido é utilizado para 

o controle das micro-válvulas solenóides e da bomba peristáltica no sistema de 

injeção em fluxo. 

Um detalhe da interface eletrônica do programa em Delphi (BARROS et al,, 2006)  

que faz o gerenciamento do sistema de análise em fluxo é apresentado na figura 

6. 

 

 

 

Figura 6. Página eletrônica desenvolvida em Delphi que permite ao operador o 

controle do sistema de injeção em fluxo. 

 

Neste software, o usuário pode configurar o condicionamento do sistema 

escolhendo a quantidade de ciclos, o tempo de injeção da amostra, o intervalo de 

tempo de lavagem e a vazão do fluido transportador. O condicionamento é feito 

para preparar o sistema para entrar em operação. 

 Após o condicionamento, o sistema entra em operação executando 

procedimentos de injeção, lavagem e aspiração. Os intervalos de tempo de cada 

procedimento, na escala de segundos, e a vazão da solução em fluxo podem ser 

ajustados pelo usuário. 
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 A figura 7 apresenta um diagrama esquemático do sistema analítico que 

utiliza um injetor automático centrado no uso de microválvulas solenóides. O 

volume de amostra ou padrão injetado é de definido pelo volume interno da alça 

de amostragem.  A microválvula V4 não compõe o injetor automático, mas é 

usada na etapa de aspiração da amostra e ou padrão para o preenchimento da 

alça de amostragem com o auxílio de uma bomba de vácuo miniaturizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama esquemático do sistema analítico de análise em fluxo com 

detecção espectrofotométrica. A microválvula V4 é usada na aspiração da amostra 

e/ou padrão para o preenchimento da alça de amostragem.  

 

 Uma ilustração do injetor automático que mostra as três válvulas (V1, V2 e 

V3) que compõe o sistema de injeção da amostra e ou padrão é apresentada na 

figura 8.  O circuito de potência que utiliza um transistor TIP 31 para acionamento 

de cada uma das válvulas solenóides é apresentado na figura 9. O sinal de 

acionamento das microválvulas (onda quadrada) é controlado pelo 

microcomputador.  

 Nesta etapa do trabalho, uma fonte de alimentação que fornece tensão + 

12V e corrente de 300 mA foi desenvolvida. O arranjo eletrônico no gabinete que 

reúne a fonte de alimentação e os circuitos de potência é apresentado na figura 

10.  
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Figura 8. Ilustração do injetor automático que emprega válvulas solenódes (V1, V2 

e V3) para o gerenciamento do fluxo das soluções. C representa o conector do 

tipo DIN que faz o contato elétrico das válvulas com circuito de potência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Circuito eletrônico de potência para acionamento das microválvulas 

sonelóides. V1, V2, V3 e V4 são as microválulas conectadas ao coletor de cada 

transistor.   
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Figura 10. Distribuição do circuito impresso da fonte de alimentação (a) e dos 

estágios de potência (b) para acionamento das válvulas solenóides. 

 

 Em um sistema de análise por injeção em fluxo, a solução que flui pelo 

sistema é conduzida para um detector (espectrofotômetro, por exemplo) para que 

a determinação analítica possa ser feita. 

 Nesta etapa do projeto foi feito o interfaceamento do sistema de injeção 

desenvolvido em Delphi® com o �Sistema de Aquisição de Dados para 

Espectrofotometria� (Figura 11) já existente, desenvolvido anteriormente em outro 

projeto MackPesquisa (PEDROTTI, 2001). 

 Antes de iniciar a aquisição do sinal analítico, recomenda-se a informação 

das condições experimentais tais como o comprimento de onda de trabalho (nm), 

vazão (mL min
-1), volume de amostra injetado (µL) e o tempo total de amostragem 

(s). Iniciada a obtenção das informações, os sinais de absorbância em função do 

tempo são apresentados, em tempo real, no monitor de vídeo. Cada ponto 

apresentado no gráfico corresponde ao valor médio de 400 leituras. O tempo total 

de aquisição de dados, definido pelo operador, pode variar de 1 segundo a 24 

horas e pode ser interrompido em qualquer momento sem, no entanto, perder as 

informações armazenadas até o instante em que à paralisação foi requerida. A 

interrupção da aquisição é feita através do comando Pausa, posicionado na parte 

inferior da página de aquisição de dados. Este tipo de procedimento pode ser 

a

b

a

b
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exigido, por exemplo, quando alguma anomalia (uma bolha de ar, por exemplo) é 

introduzida inadvertidamente no percurso analítico.  

 

 

 

Figura 11. Detalhes da página de aquisição de dados com detecção 

espectrofotométrica ilustrando a determinação experimental do coeficiente 

dispersão de uma solução de KMnO4 1 x 10-4 mol L-1 em um sistema FIA de linha 

única. Solução transportadora: H2SO4 0,050 mol L-1. 

 

 Antes de alcançar o detector o operador pode interromper o processo de 

aquisição sem que a perturbação introduzida possa provocar modificação no sinal 

analítico. Após a remoção da anomalia, o processo é retomado através do ícone 

Reiniciar, ativado imediatamente após o acionamento do botão de Pausa. A 

mudança de escala do valor de absorbância é automática. O fundo de escala 

inicial é de 0,024 unidades de absorbância e estende-se ao valor máximo de 

2,000 (condição padrão). A Figura 10 ilustra a página de aquisição de dados e os 

sinais completos de absorbância obtidos durante a determinação do coeficiente 



 15 

de dispersão de 250 µL de uma solução de KMnO4 1 x 10-4 mol L-1 em meio de 

H2SO4 0,050 mol L-1 em um sistema FIA de linha única. Para as medições em 

fluxo contínuo, a fim de obter o sinal de absorbância a �volume infinito� o injetor 

automático é desativado. 

 Para auxiliar o operador na análise de dados e conferir maior flexibilidade 

no tratamento das informações analíticas, os dados em formato ASCII podem ser 

exportados para arquivos com extensão csv. Efetuada a exportação (há um 

roteiro no ícone Exportar Dados que indica todos os passos necessários para a 

transferência dos sinais de A), os dados podem ser importados por aplicativos 

comerciais como o Microcal Origin®, Excel ou Sigma Plot® e manipulados de 

acordo com as necessidades do trabalho. 

 

LabVIEW
®
 

 Ainda no aguardo da chegada do ambiente de programação gráfica 

LabVIEW®, foram iniciados os estudos do mesmo através de demonstrativos e 

tutoriais obtidos gratuitamente pela Internet. 

Apesar do estudo feito através de demonstrativos e tutoriais ter proporcionado um 

ganho de tempo considerável, infelizmente o bom entendimento do software 

dependia do hardware de controle e aquisição de dados que ainda não estava 

disponível. 

 Em novembro de 2009 foi finalizada a aquisição do LabVIEW® e do 

hardware que o acompanha. Foram feitas, então, a instalação do mesmo e os 

testes preliminares. Em seguida, foi necessário um tempo de adaptação e estudo 

para que os conceitos vistos nos demonstrativos e tutoriais pudessem ser 

comprovados na prática.  

 

Ambiente de programação gráfica LabVIEW
®
 

 LabVIEW® é um ambiente de programação gráfica utilizado por milhões de 

engenheiros e cientistas para desenvolver sofisticados sistemas de 

monitoramento, aquisição de dados e controle de instrumentação e processos. 

Utiliza uma interface intuitiva composta por ícones e fios de conexão (wires) 

semelhante a um fluxograma. Oferece integração com milhares de dispositivos de 

hardware e fornece centenas de bibliotecas para análise avançada e visualização 

de dados. É uma plataforma disponível para diversos sistemas operacionais e, 



 16 

desde sua introdução em 1986, tem se tornado líder na indústria (NATIONAL 

INSTRUMENTS CORPORATION, 2010).  

Diferentemente das linguagens de programação baseadas em texto, como C++, 

Pascal, Java e outras, o LabVIEW® é um ambiente de programação que utiliza 

ícones e fios de conexão em substituição ao texto. Ao contrário das linguagens 

baseadas em texto, onde a sequência de instruções determina a ordem de 

execução do programa, o LabView® utiliza um estilo de programação (dataflow 

programming) onde o fluxo de dados determina a ordem de execução  

(NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION, 2009). 

 Programas desenvolvidos em LabVIEW® são chamados de Instrumentos 

Virtuais. Os VIs (Virtual Instruments) são compostos por controles e indicadores. 

Os controles são utilizados para a entrada de dados e os indicadores para a 

saída. Cada VI possui três partes principais: 

 Painel Frontal (Front Panel) � representa a interface do VI através da qual 

o usuário pode interagir com o programa; 

 Diagrama de Blocos (Block Diagram) � representa o código que controla o 

programa; 

 Conectores � utilizados para interligar VIs. 

 

 No LabVIEW® pode se construir a interface com o usuário utilizando um 

conjunto de ferramentas e objetos disponíveis no ambiente. Em seguida, pode se  

adicionar código no Diagrama de Blocos, utilizando representações gráficas de 

funções, para controlar os objetos do Painel Frontal. Cada controle ou indicador 

do Painel Frontal possui um terminal correspondente no Diagrama de Blocos. 

Este estilo de programação é muito semelhante a um fluxograma. 

O usuário pode interagir com o Painel Frontal quando o programa (VI) está em 

execução, alterando as entradas e visualizando as saídas em tempo real. 

Quando um programa é executado, os valores dos controles fluem através do 

diagrama de blocos, são utilizados como parâmetros de funções, cujos resultados 

são passados para outras funções ou para indicadores. 

Os controles e indicadores podem ser inseridos no Painel Frontal utilizando-se a 

Paleta de Controles (Controls palette) vista na Figura 12. 
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Figura 12. Paleta de Controles do LabVIEW®. 

 

Para construir o código do programa no Diagrama de Blocos utiliza-se a Paleta de 

Funções (Functions palette) - vista na Figura 13. 

 

Figura 13. Paleta de Funções do LabVIEW
®. 

 

O exemplo ilustrado na Figura 14 mostra um VI que calcula o produto de dois 

valores. Analisando o painel frontal, podemos ver que o primeiro valor é fornecido 

por um controle numérico (Num Ctrl) e o segundo valor é fornecido por um 

controle giratório (Knob). O resultado da multiplicação destes dois valores é 
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exibido em um indicador numérico (Num Ind). No diagrama de blocos, podemos 

ver fios conectando os ícones que representam os controles de entrada ao ícone 

que representa a função de multiplicação e também um fio conectando a saída da 

multiplicação ao indicador numérico. 

 

  

Figura 14. Exemplo de um programa (VI) criado no LabVIEW®. 

 

LabVIEW® também possui outros elementos fundamentais encontrados nas 

linguagens baseadas em texto como funções matemáticas, estruturas 

condicionais (case, select), estruturas de repetição (for, while), funções (subVIs), 

vetores, matrizes, manipulação de strings, manipulação de arquivos, etc. 

 

Aquisição, monitoramento e controle usando LabVIEW
®
 

 Para a aquisição de dados, monitoramento e controle foi utilizada uma 

placa de interfaceamento da National Instruments, modelo NI USB-6281, 16 

entradas, 18 bits, 625 kB/s provida de conversores A/D (analógico/digital) e D/A 

(digital/analógico) de 16 bits e linhas de digitais de controle. Um dos motivos da 

escolha desta placa foi à conexão USB com o computador. Neste caso, não é 

necessária a instalação da placa em um slot interno do microcomputador, 

permitindo a sua portabilidade para outras máquinas. Como o LabVIEW
® permite 

que suas aplicações (VIs) sejam compiladas, gerando arquivos executáveis 

independentes, existe a possibilidade de se instalar a aplicação em várias 

máquina e conectar a placa via USB no equipamento que se deseja utilizar. 
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Desenvolvimento do sistema analítico em LabVIEW
®
 

Nesta etapa do projeto, foi feita a implementação em LabVIEW
® do protótipo 

desenvolvido em Delphi®:  

 controle de válvulas (aspiração, injeção e lavagem do sistema); 

 controle da bomba peristáltica (ligar, desligar, velocidade , etc); 

 controle automático do fluxo e da injeção seguindo tempos 

predeterminados pelo operador; 

 parada de fluxo para proporcionar etapa de pré-concentração em sistemas 

analíticos com células de diálise e de difusão gasosa. 

 

Também foi implementado em LabVIEW
® o �Sistema de Aquisição de Dados para 

Espectrofotometria� (PEDROTTI, 2001): 

 aquisição de dados registrados pelo espectrofotômetro (absorbância); 

 geração de gráficos relacionando tempo e absorbância; 

 gravação dos dados obtidos em arquivo em disco para posterior 

processamento (com Excel®, Origin®, etc.) 

 

A figura 15 apresenta a integração das subVIs que proporcionaram o 

desenvolvimento do sistema analítico em LabVIEW®. Cada uma das subVIs 

desempenha uma função do sistema. A sub VI 1 executa o controle da rotação da 

bomba peristáltica, a subVI 2 o acionamento da bomba, 3 o controle do intervalo 

de tempo para o preenchimento da alça de amostragem, a subVI 4 efetua o 

controle de tempo das operações de lavagem, aspiração enquanto as sub VIs 7 e 

9 executam a aquisição e a gravação dos dados, respectivamente.   
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Figura 15. Visão geral do sistema desenvolvido em LabVIEW® 

  

Com a finalização do protótipo passou-se a efetuar os primeiros testes 

analíticos com a instrumentação disponível empregando o detector 

espectrofotométrico. O testes iniciais foram realizados com soluções de KMnO4 

em meio H2SO4 0,05 mol L-1.  Antes de iniciar as determinações, o sistema efetua 

um condicionamento de todo sistema analítico, incluindo a limpeza da alça de 

amostragem. Para esta finalidade, a solução transportadora é usualmente 

empregada. O intervalo de tempo desta operação é definido pelo operador. Na 

sequência, inicia-se a aspiração da solução para o preenchimento da alça de 

amostragem e a injeção da solução no percurso analítico. A figura 16 mostra a 

página eletrônica desenvolvida em LabVIEW®  com os sinais de pico de 

absorbância obtidos com injeção sucessiva de 100 µL de uma solução de KMnO4  

5,0  10-5 mol L-1. Cada sinal de pico corresponde a uma injeção da solução 

padrão. Observa-se boa estabilidade do sinal da linha base, indicando a lavagem 

do detector após cada injeção ocorre de modo eficiente e reprodutível. Entretanto, 

o coeficiente de variação, CV dos sinais de pico de absorbância é elevado, 7,8% 

sugerindo que o processo de aspiração da amostra precisa ser aperfeiçoado, pois 

o volume de solução injetado é definido pela alça de amostragem. O controle 

automático de parâmetros instrumentais do sistema de análise em fluxo confere 

1 

2 3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 
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maior flexibilidade ao analista, proporcionando a ação de tarefas de correção em 

tempo real. A proporcionalidade dos sinais de absorbância em função da 

concentração da solução de KMnO4 foi investigada no intervalo 0,5 a 8 10-4 mol L-

1 utilizando a vazão de 0,5 mL min-1 no fluido transportador (figura 17). 

Novamente, observam-se picos bem definidos e uma linha base estável. No 

entanto, mesmo com injeção de solução de KMnO4
  de concentrações mais 

elevadas, o coeficiente de variação das medições situa-se ainda elevado, em 

torno de 4%.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Página eletrônica do sistema automatizado de análise em fluxo 

desenvolvido em LabVIEW®. 
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Figura 17.  Sinais de absorbância obtidos com injeção de 100 µL de soluções 

aquosas de KMnO4 contendo (A) 0,5 10-4 mol L-1; (B) 1,0 10-4 mol L-1; (C) 2,0 10-4 

mol L-1; (D) 4,0 10-4 mol L-1 e (E) 8,0 10-4 mol L-1. Vazão do fluído transportador: 

0,5 mL min-1.  

 

Novos testes foram efetuados após alteração no sistema que preenche a 

alça de amostragem. A bomba miniaturizada de ar (Figura 7) foi substituída pela 

sucção da solução com auxílio da bomba peristáltica. Assim, um canal da bomba 

é usado para impulsionar o fluido transportador ao longo do percurso analítico 

enquanto outro canal é empregado para preenchimento da alça de amostragem. 

Os primeiros resultados após está modificação já apresentaram melhores 

resultados de reprodutibilidade dos sinais, conforme mostra a figura 18. Nesta 

nova série de medições com solução de KMnO4 1 10-3 mol L-1 sob vazão de 0,3 

mL min-1, o coeficiente de variação dos sinais situa-se abaixo de 1% (n = 19), erro 

compatível com detectores espectrofotométricos em sistema de análise em fluxo. 
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Figura 18.  Sinais de absorbância obtidos com injeção sucessiva de 100 µL de 

solução de KMnO4 1 10-3 mol L-1 em meio aquoso. Vazão do fluído transportador: 

0,3 mL min-1. Célula com percurso ótico de 1,0 cm. 
 

O uso da bomba peristáltica na aspiração da solução que preenche a alça de 

amostragem também diminuiu o coeficiente de variação dos sinais de pico na 

curva de calibração (figura19).   
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Figura 19. Sinais de absorbância obtidos com injeção de 100 µL de soluções 

aquosas de KMnO4 contendo (A) 0,5 10-4 mol L-1; (B) 1 10-4 mol L-1; (C) 2 10-4 mol 

L-1; (D) 4 10-4 mol L-1 e (E) 8 10-4 mol L-1. Vazão do fluido transportador: 0,5 mL min
-

1. Preenchimento da alça de amostragem com aspiração por bomba peristáltica.  

 

Testes adicionais envolvendo a parada de fluxo como etapa de pré-concentração 

de etil xantato, CH3CH2OCS2 sobre uma célula de separação com membrana de 

diálise (Cuprofane
®) foram efetuadas. A célula de diálise foi inserida no sistema de 

análise em fluxo entre o injetor automático e o detector. Etil xantato é usado na 

indústria de mineração como agente de flotação de minérios sulfetados tais como 

pirita, FeS2 ou galena, PbS. Nas células de flotação, a concentração de EtX
- é 

normalmente mantida entre 1 10-5  a 1 10-4 mol L-1 e o contínuo monitoramento é 

uma exigência para assegurar a eficiência no controle do processo. Sob o ponto de 

vista ambiental, o monitoramento da concentração de EtX
- nos efluentes industriais  

torna-se um fator importante devido a toxicidade de alguns compostos gerados 

através da sua decomposição. Na detecção espectrofotométrica de EtX- o material 

particulado em suspensão nas amostras interfere na determinação analítica devido 
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a dispersão da radiação incidente. A fim de evitar este tipo de interferência em 

sistemas de análise em fluxo, uma microfiltração da amostra em linha com auxilio 

de uma célula de diálise, foi proposta recentemente. (FONTENELE et al., 2007). A 

alíquota da amostra é dialisada para um canal receptor contendo NaOH 50 mmol L
-1 

onde ocorre a detecção de EtX
- em 301 nm (å = 17.500 L mol-1 L-1). A sensibilidade 

do método analítico depende da vazão do fluído transportador e do volume da 

amostra injetado. A diminuição da vazão melhora a sensibilidade na detecção de 

EtX- devido ao aumento da fração da amostra dialisada para o canal receptor. 

Etapas de pré-concentração com parada de fluxo durante um determinado intervalo 

de tempo aumentam significativamente a sensibilidade do método, mas apresentam 

baixa reprodutibilidade quando efetuadas de modo manual. Melhores resultados são 

obtidos com sistema automatizado. Neste projeto, etapas de pré-concentração com 

intervalos de tempo de 60 e 120 segundos foram efetuadas. A figura 20 ilustra os 

sinais de absorbância obtidos com injeção de 100 µL de solução de EtX
- 1 10-4 mol 

L-1 sem parada de fluxo (A) e com intervalos de parada de 60 (B) e 120 segundos 

(C). Observa-se um aumento de 52% e 81% na sensibilidade do procedimento 

analítico com paradas de fluxo de 60 e 120 s, respectivamente. A reprodutibilidade 

na altura dos sinais de pico com procedimentos de parada de fluxo foi comparável 

aos sinais obtidos sem etapa de pré-concentração (A). O elevado sinal de 

absorbância registrado em torno de 2000 s deve-se a passagem de uma micro-

bolha de ar pelo detector, que rapidamente é removida pelo fluxo de solução, 

restabelecendo o sinal da linha base.    
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Figura 20. Sinais de absorbância obtidos com injeção de 100 µL de solução de 

EtX- 1 10-4 mol L-1 em meio de NaOH 0,050 mol L-1. (A) sem parada de fluxo e (B) 

e (C) com paradas de fluxo em intervalos de tempo de 60 e de 120 segundos, 

respectivamente.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste projeto apresenta-se o desenvolvimento de instrumentação analítica 

para viabilização de procedimentos analíticos automatizados empregando 

ambiente de programação gráfica LabVIEW®. A interface eletrônica desenvolvida 

para o controle dos procedimentos analíticos é de fácil operação e permite o 

acompanhamento em tempo real de todos os parâmetros analíticos selecionados. 

Quando necessário, as modificações dos parâmetros podem ser efetuados 

durante as medições, sem a necessidade de interromper a execução do 

programa. O programa em LabVIEW® oferece também a possibilidade da 

exportação dos dados para o Origin®, facilitando o tratamento e a apresentação 

das informações analíticas.  
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Diferente do que foi descrito no projeto de pesquisa, neste relatório 

apresenta-se apenas as informações dos procedimentos analíticos com detecção 

espectrofotométrica. Sensores amperométricos que exigem amostragem de 

corrente em curtos intervalos de tempo (< 20 ms) não foram testados em 

decorrência do atraso no recebimento da instrumentação solicitada, o que 

inviabilizou o comprimento do cronograma de trabalho previamente estabelecido. 

Entretanto, com a disponibilidade desta ferramenta no laboratório, sistemas 

amperométricos e voltamétricos automatizados combinados com sensores de 

redes de microeletrodos deverão ser implementados visando do desenvolvimento 

de metodologia analítica para monitoramento de espécies químicas de interesse 

ambiental, clínico e industrial.  
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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas observa-se uma demanda crescente por métodos e 

instrumentação analítica que possibilitam a execução de um grande número de 

análises em um curto período de tempo combinado com a melhoria na precisão 

das informações analíticas e redução do custo individual de análise (HAEBERLE 

e ZENGERLE, 2007; BASABE-DESMONTS et al., 2008; COUTINHO et al., 2008).   

Uma parcela significativa destes modernos procedimentos de análise, 

aplicados em amostras de interesse clínico, farmacêutico, alimentício e ambiental 

baseia-se no uso de soluções em fluxo que operam sob condição hidrodinâmica 

controlada.  

Muito adequado para este propósito são os métodos de análise por injeção 

em fluxo, (FIA). Esta técnica de análise consiste na injeção de um volume 

reprodutível de amostra dentro de um fluxo de reagentes, processando-se a 

reação no interior de um tubo transportador até alcançar o detector.  Em função 

da existência de gradientes de concentração dentro do fluído transportador e da 

medida ser efetuada com a zona de amostra em movimento em relação ao 

detector, obtém-se um sinal transiente, cuja altura ou área pode ser relacionada 

com a concentração da espécie química de interesse (RUZICKA e HANSEN, 

1988; HORVAI e PUNGOR, 1989; KARLBERG e PACEY, 1989). 

 Os sistemas analíticos em fluxo mostram-se eficientes não apenas para a 

reação e detecção de espécies em solução, mas também para atender a 

crescente necessidade de dinamizar operações contínuas em fluxo tais como 

amostragem, filtração, diluição, extração por solventes, pré-concentração, diálise 

e desgaseificação de soluções, entre outras.  

Entre os diversos tipos de detectores utilizados, observa-se predominância 

de métodos envolvendo detecção fotométrica (RUZICKA e HANSEN, 2008). Esta 

preferência pode ser explicada pela simplicidade de construção e facilidade de 

manuseio do detector, associado ao fato de que para aplicação de métodos 

fotométricos há menor necessidade de experiência e conhecimento aprofundado 

da técnica do que, por exemplo, nas eletroanalíticas. Entre as características 

favoráveis das técnicas eletroanalíticas destacam-se por sua sensibilidade, 

seletividade, portabilidade e resposta linear dentro de uma ampla faixa de 

concentração (WANG, 1985). Bastante adequados para aplicação em sistemas 

em fluxo, os detectores voltamétricos e amperométricos oferecem como atrativo a 
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facilidade de construção de células miniaturizadas, de pequeno volume intrínseco, 

reduzindo o consumo de volume de amostra sem sacrifício a sensibilidade do 

método. A combinação de detectores voltamétricos com técnicas de pré-

concentração do eletrodo permite a determinação de metais na faixa de 

concentração de ppb (partes por bilhão) (FONTENELE, 2008). Entre as 

desvantagens pode-se citar o envenenamento da superfície ativa do eletrodo em 

função do número de determinações, principalmente em amostras complexas e a 

dependência do sinal analítico com a vazão do fluído transportador (STULÍK e 

PACÁKOVÁ, 1987).  

Em nosso laboratório, medidas espectrofotométricas e eletroquímicas têm 

sido empregadas, freqüentemente, no desenvolvimento e aplicação de métodos 

analíticos em sistemas de soluções em fluxo para determinação de espécies 

químicas de interesse ambiental e biológico (dos SANTOS, 2007; GIMENES, 

2007; FONTENELE, 2008; FONTENELE, 2007). O desenvolvimento de sistemas 

analíticos automatizados, no entanto, tem sido limitado pela dificuldade de 

combinar controle e aquisição das informações analíticas em tempo real 

associada com programas amigáveis ao operador. Rotinas de controle da vazão 

do fluído transportador, do injetor de amostras e de operações em fluxo incluindo 

desgaseificação de soluções, diálise, difusão gasosa são ainda realizadas de 

modo manual, exigindo a intervenção de um operador. Em sistemas de análise 

em fluxo combinado com célula de difusão gasosa, por exemplo, a interrupção da 

vazão no canal receptor durante um intervalo definido de tempo permite efetuar 

etapa de pré-concentração com aumento significativo na sensibilidade do método. 

Este tipo de procedimento exige, no entanto, controle preciso de temporização no 

acionamento e desativação da bomba peristáltica para assegurar boa precisão na 

obtenção das informações analíticas. Tentativas prévias de efetuar estas 

operações com programa de controle, desenvolvido em ambiente DELPHI, 

demonstraram baixa reprodutibilidade (desvio padrão relativo > 25%) nos 

intervalos de tempo que definem o acionamento e desativação do periférico. O 

controle de temporização piora em tarefas que exigem operações em intervalos 

de tempo inferiores a 55 ms, como a ativação de um circuito de amostragem de 

corrente em um sistema voltamétrico previamente desenvolvido (PEDROTTI, 

2001).  Esta situação é uma limitação imposta pelo ambiente Windows que 
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prioriza algumas tarefas durante o acionamento do periférico, provocando atraso 

nas operações definidas pelo programa de controle e/ou aquisição de dados.  

A fim de superar estas limitações, a linguagem de programação gráfica 

LabVIEW® (National Instruments) versão 9.0 foi explorada para o 

desenvolvimento de rotinas de controle de instrumentação e aquisição de dados 

em tempo real visando o desenvolvimento de métodos analíticos automatizados 

combinados com detectores fotométricos.  

A seguir estão descritos as atividades desenvolvidas no desenvolvimento 

do projeto.  

Cabe, entretanto, mencionar que o cronograma inicial de atividades sofreu 

alteração significativa em relação ao previsto. Isto se deve ao significativo atraso 

na entrega do software LabVIEW® e do módulo das linhas de controle e de 

aquisição de dados que chegou ao laboratório no final de outubro de 2009, nove 

meses após o início do trabalhos. Lamentavelmente, as microválvulas solenóides, 

essenciais ao gerenciamento automático das soluções em fluxo, ainda não foram 

disponibilizadas. Para amenizar esta situação, conseguiu-se sob empréstimo 

quatro microválvulas com o grupo do Prof. Ivano Gutz, do Instituto de Química-

USP. 

 

1.1 Objetivos 

Este projeto de pesquisa tem como objetivos: 

 desenvolver, avaliar e aplicar instrumentação e procedimentos analíticos 

automatizados de análise por injeção em fluxo com detecção 

espectrofotométrica para determinação de espécies químicas em amostras 

de interesse ambiental; 

  desenvolver programas computacionais, em linguagem gráfica LabVIEW
®  

para controle da instrumentação, aquisição de dados em tempo real e 

processamento das informações analíticas em sistemas de soluções em 

fluxo; 

  capacitar recursos humanos para trabalhar com linguagem de 

programação gráfica LabVIEW
® integrados com sistemas de análises 

químicas automatizados. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. Soluções e reagentes 

 

Todas as soluções foram preparadas empregando água destilada e 

desionizada (resistividade > 18 M cm-1) em sistema de purificação Nanopure
. 

Soluções analíticas de permanganato de potássio e de etil-xantato de potássio 

(Merck) foram preparadas instantes antes do uso a partir de soluções estoques 

com concentração de 0,010 mol L
-1.  A vidraria e recipientes para armazenagem 

de soluções (frascos de polietileno de alta densidade) foram lavados com 

detergente, água destilada e guardados cheios com HNO3 1%. Antes de serem 

utilizados, a vidraria e os recipientes eram enxaguados com água desionizada.   

 

2.2. Instrumentação  

Um microcomputador padrão IBM-PC provido de processador Intel® Pentium® 4 

3.0 GHz e 1.0 GB de memória RAM foi utilizado para o desenvolvimento de 

software de controle e aquisição de dados. A placa de interfaceamento modelo 

USB-6281 (National Instruments) provida de conversores A/D (analógico/digital) e 

D/A (digital/analógico) de 16 bits e linhas de digitais de controle foi empregada 

para controle de periféricos e aquisição dos valores de absorbância. 

Para impulsionar o fluido transportador em sistemas de análise em fluxo bem 

como para aspirar as soluções para preenchimento automático das alças de 

amostragem utilizou-se uma bomba peristáltica (ISMATEC REGLO Analog, 2009), 

de 04 canais. 

Válvulas solenóides com duas e três vias foram usadas para gerenciamento das 

soluções em fluxo. A detecção espectrofotométrica foi efetuada com uso de um 

espectrofotômetro FEMTO, modelo 700 e célula com percurso ótico de 1,0 cm.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para viabilizar o gerenciamento das soluções de modo remoto uma etapa 

importante é o controle do sistema que permite a propulsão das soluções nos 

sistemas de análise em fluxo. Neste sentido, atenção inicial foi dada ao controle 

externo da bomba peristáltica. A bomba peristáltica Ismatec (Figura 1) utilizada 

para esta finalidade permite selecionar a vazão no intervalo de 0.002 a 68 mL min-
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1 (por canal) e possui interface de comunicação analógica (RS232) utilizada para 

controle remoto. 

 

 

 

Figure 1. Ilustração da bomba peristáltica Ismatec utilizada para impulsionar as 

soluções nos sistemas de análise de soluções em fluxo. 

 

A interface RS-232 localizada na parte posterior da bomba possui 15 pinos, 

conforme ilustra a figura 2.  

 

 

 

Figura 2. Detalhe da interface analógica para controle remoto da bomba 

peristáltica 

 

Apenas os sinais e as funções disponíveis nos pinos de 1 a 5 foram 

empregadas. Cada pino disponibiliza uma função. O pino 1 (0,0 V ou terra) 

oferece o potencial de referência para as demais entradas enquanto o pino 2 

permite a acionamento do controle manual ou remoto. Para o controle remoto 
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este pino deve estar ligado ao potencial de referência. A entrada 3 possibilita ligar 

e desligar a bomba do controle remoto. O pino 4 possibilita o controle do sentido 

de rotação do rotor enquanto o pino 5 é usado para o controle remoto da vazão. A 

velocidade de rotação do rotor é proporcional a tensão aplicada.  

Em virtude do atraso no recebimento do software LabVIEW® para 

execução deste trabalho, um programa em ambiente Delphi foi desenvolvido para 

o controle da rotação da bomba peristáltica. Um detalhe da interface gráfica do 

programa em Delphi que possibilita a comunicação com a bomba peristáltica 

através da placa comercial de interfaceamento (PCL 711 S) é apresentado na 

figura 3.  

 

Figura 3. Software para testes de controle da bomba peristáltica. 

 

As caixas de verificação (checkboxes), que aparecem na parte superior 

esquerda da tela e estão numeradas de 0 a 15, identificam as saídas digitais (DO 

= Digital Output) disponíveis na placa PCL-711S. Ao marcar/desmarcar estas 

caixas, o usuário liga/desliga a linha de controle correspondente, gerando na sua 

saída uma tensão de 5,0V ou 0,0V, respectivamente. Tais linhas podem ser 

ligadas ao hardware de controle desenvolvido para o controle da bomba, 

permitindo ligar/desligar a bomba, mudar o sentido de rotação, etc. 

Logo abaixo, na Figura 3, pode-se ver uma caixa de texto que controla a tensão 

aplicada na saída analógica da PCL-711S. Esta saída possui um conversor 



 8 

Digital/Analógico (D/A) e pode ser utilizada para controlar a velocidade de rotação 

da bomba. 

Os demais controles que aparecem são utilizados para gerar rampas de 

potenciais e foram utilizados para testes de velocidade de rotação da bomba. O 

usuário pode escolher o potencial inicial, o de retorno e o final, bem como o 

incremento do potencial aplicado e o seu intervalo de tempo. No exemplo visto 

nesta figura, o potencial varia de 0,0V até 5,0V e depois retorna até 0,0V. O 

incremento é de 0,25V a cada 1 segundo (1000 milissegundos). O gráfico dos 

potenciais gerados pode ser visto no lado direito da tela. 

A relação entre a vazão no sistema de injeção em fluxo e a velocidade de 

rotação da bomba em função da tensão aplicada foi estabelecida 

volumetricamente. Para tanto, utilizou-se um tubo de Tygon® de 0,38 mm de 

diâmetro interno e tensão aplicada no intervalo de 0,5 a 5V. O volume dispensado 

em função da tensão aplicada é apresentado na figura 4. Como esperado, 

observa-se uma relação linear entre a vazão e a tensão aplicada (vazão = -0,0179 

+ 0,391. E(V) ) com valor do coeficiente de correlação de 0,995.  
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Figura 4. Relação entre vazão da bomba peristáltica e a tensão aplicada 

empregando tubo de Tygon® de 0,38 mm de d.i.   

   

Um circuito eletrônico que utiliza um transistor BC 548 como chave 

eletrônica para comutação dos pinos 2, 3 e 4 a terra foi construído para permitir o 
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acionamento remoto da bomba peristáltica. Um detalhe do circuito é apresentado 

na figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Circuito elétrico para controle remoto da bomba peristáltica. 

 

Resumidamente, o transistor funciona em dois estados: corte e saturação.  

Os dois estados dependem da diferença de potencial aplicada entre a base e 

terra. Quando não há diferença de potencial (DDP) entre eles, o transistor está 

cortado e não há passagem de corrente entre coletor e emissor. Ao aplicar 

próxima a 5 V na base, o transistor satura e passa a conduzir corrente entre 

coletor e emissor. 

O resistor ligado à base do transistor serve para limitar a corrente de base. 

O sinal de controle da placa de interfaceamento é aplicado no resistor de 1 K 

conectado a base do transistor. O emissor está ligado a terra (pino 1) e o coletor é 

ligado aos demais pinos (2, 3 e 4), um em cada circuito. 

Quando não há DDP entre a base e a terra, o transistor está cortado e os 

pinos de controle estão em aberto em relação ao pino 1. A comutação é feita 

aplicando tensão elétrica na base e, isto feito, o transistor satura, fechando 

contato entre os pinos de controle e o pino 1.  

 

1KÙ
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+ 12 V

P2, P3 e P4

B
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Ainda no aguardo da chegada do software LabVIEW® e do hardware que o 

acompanha, decidiu-se utilizar o Delphi e a placa de interfaceamento PCL � 711 S 

para desenvolver um protótipo de um sistema automatizado para análise em fluxo 

com detecção espectrofotométrica. O novo software desenvolvido é utilizado para 

o controle das micro-válvulas solenóides e da bomba peristáltica no sistema de 

injeção em fluxo. 

Um detalhe da interface eletrônica do programa em Delphi (BARROS et al,, 2006)  

que faz o gerenciamento do sistema de análise em fluxo é apresentado na figura 

6. 

 

 

 

Figura 6. Página eletrônica desenvolvida em Delphi que permite ao operador o 

controle do sistema de injeção em fluxo. 

 

Neste software, o usuário pode configurar o condicionamento do sistema 

escolhendo a quantidade de ciclos, o tempo de injeção da amostra, o intervalo de 

tempo de lavagem e a vazão do fluido transportador. O condicionamento é feito 

para preparar o sistema para entrar em operação. 

 Após o condicionamento, o sistema entra em operação executando 

procedimentos de injeção, lavagem e aspiração. Os intervalos de tempo de cada 

procedimento, na escala de segundos, e a vazão da solução em fluxo podem ser 

ajustados pelo usuário. 
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 A figura 7 apresenta um diagrama esquemático do sistema analítico que 

utiliza um injetor automático centrado no uso de microválvulas solenóides. O 

volume de amostra ou padrão injetado é de definido pelo volume interno da alça 

de amostragem.  A microválvula V4 não compõe o injetor automático, mas é 

usada na etapa de aspiração da amostra e ou padrão para o preenchimento da 

alça de amostragem com o auxílio de uma bomba de vácuo miniaturizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama esquemático do sistema analítico de análise em fluxo com 

detecção espectrofotométrica. A microválvula V4 é usada na aspiração da amostra 

e/ou padrão para o preenchimento da alça de amostragem.  

 

 Uma ilustração do injetor automático que mostra as três válvulas (V1, V2 e 

V3) que compõe o sistema de injeção da amostra e ou padrão é apresentada na 

figura 8.  O circuito de potência que utiliza um transistor TIP 31 para acionamento 

de cada uma das válvulas solenóides é apresentado na figura 9. O sinal de 

acionamento das microválvulas (onda quadrada) é controlado pelo 

microcomputador.  

 Nesta etapa do trabalho, uma fonte de alimentação que fornece tensão + 

12V e corrente de 300 mA foi desenvolvida. O arranjo eletrônico no gabinete que 

reúne a fonte de alimentação e os circuitos de potência é apresentado na figura 

10.  
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Figura 8. Ilustração do injetor automático que emprega válvulas solenódes (V1, V2 

e V3) para o gerenciamento do fluxo das soluções. C representa o conector do 

tipo DIN que faz o contato elétrico das válvulas com circuito de potência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Circuito eletrônico de potência para acionamento das microválvulas 

sonelóides. V1, V2, V3 e V4 são as microválulas conectadas ao coletor de cada 

transistor.   

 

1KÙ
TIP 31

+ 12 V

V1 V2,V3 e V4

B
C

E

1KÙ
TIP 31

+ 12 V

V1 V2,V3 e V4

B
C

E

V1

V2V3

C

V1

V2V3

C



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Distribuição do circuito impresso da fonte de alimentação (a) e dos 

estágios de potência (b) para acionamento das válvulas solenóides. 

 

 Em um sistema de análise por injeção em fluxo, a solução que flui pelo 

sistema é conduzida para um detector (espectrofotômetro, por exemplo) para que 

a determinação analítica possa ser feita. 

 Nesta etapa do projeto foi feito o interfaceamento do sistema de injeção 

desenvolvido em Delphi® com o �Sistema de Aquisição de Dados para 

Espectrofotometria� desenvolvido anteriormente em outro projeto MackPesquisa 

(PEDROTTI, 2001). 

 Antes de iniciar a aquisição do sinal analítico, recomenda-se a informação 

das condições experimentais tais como o comprimento de onda de trabalho (nm), 

vazão (mL min
-1), volume de amostra injetado (µL) e o tempo total de amostragem 

(s). Iniciada a obtenção das informações, os sinais de absorbância em função do 

tempo são apresentados, em tempo real, no monitor de vídeo. Cada ponto 

apresentado no gráfico corresponde ao valor médio de 400 leituras. O tempo total 

de aquisição de dados, definido pelo operador, pode variar de 1 segundo a 24 

horas e pode ser interrompido em qualquer momento sem, no entanto, perder as 

informações armazenadas até o instante em que à paralisação foi requerida. A 

interrupção da aquisição é feita através do comando Pausa, posicionado na parte 

inferior da página de aquisição de dados. Este tipo de procedimento pode ser 

a

b

a

b
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exigido, por exemplo, quando alguma anomalia (uma bolha de ar, por exemplo) é 

introduzida inadvertidamente no percurso analítico. Antes de alcançar o detector o 

operador pode interromper o processo de aquisição sem que a perturbação 

introduzida possa provocar modificação no sinal analítico. Após a remoção da 

anomalia, o processo é retomado através do ícone Reiniciar, ativado 

imediatamente após o acionamento do botão de Pausa. A mudança de escala do 

valor de absorbância é automática. O fundo de escala inicial é de 0,024 unidades 

de absorbância e estende-se ao valor máximo de 2,000 (condição padrão). 

 A Figura 11 ilustra a página de aquisição de dados e os sinais completos 

de absorbância obtidos durante a determinação do coeficiente de dispersão de 

250 µL de uma solução de KMnO4 1 x 10-4 mol L-1 em meio de H2SO4 0,050 mol 

L-1 em um sistema FIA de linha única. Para as medições em fluxo contínuo, a fim 

de obter o sinal de absorbância a �volume infinito� o injetor automático é 

desativado. 

 

 

 

Figura 11. Detalhes da página de aquisição de dados com detecção 

espectrofotométrica ilustrando a determinação experimental do coeficiente 

dispersão de uma solução de KMnO4 1 x 10-4 mol L-1 em um sistema FIA de linha 

única. Solução transportadora: H2SO4 0,050 mol L-1. 
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 Para auxiliar o operador na análise de dados e conferir maior flexibilidade 

no tratamento das informações analíticas, os dados em formato ASCII podem ser 

exportados para arquivos com extensão csv. Efetuada a exportação (há um 

roteiro no ícone Exportar Dados que indica todos os passos necessários para a 

transferência dos sinais de A), os dados podem ser importados por aplicativos 

comerciais como o Microcal Origin®, Excel ou Sigma Plot® e manipulados de 

acordo com as necessidades do trabalho. 

 

LabVIEW
®
 

 Ainda no aguardo da chegada do ambiente de programação gráfica 

LabVIEW®, foram iniciados os estudos do mesmo através de demonstrativos e 

tutoriais obtidos gratuitamente pela Internet. 

Apesar do estudo feito através de demonstrativos e tutoriais ter proporcionado um 

ganho de tempo considerável, infelizmente o bom entendimento do software 

dependia do hardware de controle e aquisição de dados que ainda não estava 

disponível. 

 Em novembro de 2009 foi finalizada a aquisição do LabVIEW® e do 

hardware que o acompanha. Foram feitas, então, a instalação do mesmo e os 

testes preliminares. Em seguida, foi necessário um tempo de adaptação e estudo 

para que os conceitos vistos nos demonstrativos e tutoriais pudessem ser 

comprovados na prática.  

 

Ambiente de programação gráfica LabVIEW
®
 

 LabVIEW® é um ambiente de programação gráfica utilizado por milhões de 

engenheiros e cientistas para desenvolver sofisticados sistemas de 

monitoramento, aquisição de dados e controle de instrumentação e processos. 

Utiliza uma interface intuitiva composta por ícones e fios de conexão (wires) 

semelhante a um fluxograma. Oferece integração com milhares de dispositivos de 

hardware e fornece centenas de bibliotecas para análise avançada e visualização 

de dados. É uma plataforma disponível para diversos sistemas operacionais e, 

desde sua introdução em 1986, tem se tornado líder na indústria (NATIONAL 

INSTRUMENTS CORPORATION, 2010).  

Diferentemente das linguagens de programação baseadas em texto, como C++, 

Pascal, Java e outras, o LabVIEW® é um ambiente de programação que utiliza 
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ícones e fios de conexão em substituição ao texto. Ao contrário das linguagens 

baseadas em texto, onde a sequência de instruções determina a ordem de 

execução do programa, o LabView® utiliza um estilo de programação (dataflow 

programming) onde o fluxo de dados determina a ordem de execução  

(NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION, 2009). 

 Programas desenvolvidos em LabVIEW® são chamados de Instrumentos 

Virtuais. Os VIs (Virtual Instruments) são compostos por controles e indicadores. 

Os controles são utilizados para a entrada de dados e os indicadores para a 

saída. Cada VI possui três partes principais: 

 Painel Frontal (Front Panel) � representa a interface do VI através da qual 

o usuário pode interagir com o programa; 

 Diagrama de Blocos (Block Diagram) � representa o código que controla o 

programa; 

 Conectores � utilizados para interligar VIs. 

 

 No LabVIEW® pode se construir a interface com o usuário utilizando um 

conjunto de ferramentas e objetos disponíveis no ambiente. Em seguida, pode se  

adicionar código no Diagrama de Blocos, utilizando representações gráficas de 

funções, para controlar os objetos do Painel Frontal. Cada controle ou indicador 

do Painel Frontal possui um terminal correspondente no Diagrama de Blocos. 

Este estilo de programação é muito semelhante a um fluxograma. 

O usuário pode interagir com o Painel Frontal quando o programa (VI) está em 

execução, alterando as entradas e visualizando as saídas em tempo real. 

Quando um programa é executado, os valores dos controles fluem através do 

diagrama de blocos, são utilizados como parâmetros de funções, cujos resultados 

são passados para outras funções ou para indicadores. 

Os controles e indicadores podem ser inseridos no Painel Frontal utilizando-se a 

Paleta de Controles (Controls palette) vista na Figura 12. 
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Figura 12. Paleta de Controles do LabVIEW®. 

 

Para construir o código do programa no Diagrama de Blocos utiliza-se a Paleta de 

Funções (Functions palette) - vista na Figura 13. 

 

Figura 13. Paleta de Funções do LabVIEW
®. 

 

O exemplo ilustrado na Figura 14 mostra um VI que calcula o produto de dois 

valores. Analisando o painel frontal, podemos ver que o primeiro valor é fornecido 

por um controle numérico (Num Ctrl) e o segundo valor é fornecido por um 

controle giratório (Knob). O resultado da multiplicação destes dois valores é 
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exibido em um indicador numérico (Num Ind). No diagrama de blocos, podemos 

ver fios conectando os ícones que representam os controles de entrada ao ícone 

que representa a função de multiplicação e também um fio conectando a saída da 

multiplicação ao indicador numérico. 

 

  

Figura 14. Exemplo de um programa (VI) criado no LabVIEW®. 

 

LabVIEW® também possui outros elementos fundamentais encontrados nas 

linguagens baseadas em texto como funções matemáticas, estruturas 

condicionais (case, select), estruturas de repetição (for, while), funções (subVIs), 

vetores, matrizes, manipulação de strings, manipulação de arquivos, etc. 

 

Aquisição, monitoramento e controle usando LabVIEW
®
 

 Para a aquisição de dados, monitoramento e controle foi utilizada uma 

placa de interfaceamento da National Instruments, modelo NI USB-6281, 16 

entradas, 18 bits, 625 kB/s provida de conversores A/D (analógico/digital) e D/A 

(digital/analógico) de 16 bits e linhas de digitais de controle. Um dos motivos da 

escolha desta placa foi à conexão USB com o computador. Neste caso, não é 

necessária a instalação da placa em um slot interno do microcomputador, 

permitindo a sua portabilidade para outras máquinas. Como o LabVIEW
® permite 

que suas aplicações (VIs) sejam compiladas, gerando arquivos executáveis 

independentes, existe a possibilidade de se instalar a aplicação em várias 

máquina e conectar a placa via USB no equipamento que se deseja utilizar. 
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Desenvolvimento do sistema analítico em LabVIEW
®
 

Nesta etapa do projeto, foi feita a implementação em LabVIEW
® do protótipo 

desenvolvido em Delphi®:  

 controle de válvulas (aspiração, injeção e lavagem do sistema); 

 controle da bomba peristáltica (ligar, desligar, velocidade , etc); 

 controle automático do fluxo e da injeção seguindo tempos 

predeterminados pelo operador; 

 parada de fluxo para proporcionar etapa de pré-concentração em sistemas 

analíticos com células de diálise e de difusão gasosa. 

 

Também foi implementado em LabVIEW
® o �Sistema de Aquisição de Dados para 

Espectrofotometria� (PEDROTTI, 2001): 

 aquisição de dados registrados pelo espectrofotômetro (absorbância); 

 geração de gráficos relacionando tempo e absorbância; 

 gravação dos dados obtidos em arquivo em disco para posterior 

processamento (com Excel®, Origin®, etc.) 

 

A figura 15 apresenta a integração das subVIs que proporcionaram o 

desenvolvimento do sistema analítico em LabVIEW®. Cada uma das subVIs 

desempenha uma função do sistema. A sub VI 1 executa o controle da rotação da 

bomba peristáltica, a subVI 2 o acionamento da bomba, 3 o controle do intervalo 

de tempo para o preenchimento da alça de amostragem, a subVI 4 efetua o 

controle de tempo das operações de lavagem, aspiração enquanto as sub VIs 7 e 

9 executam a aquisição e a gravação dos dados, respectivamente.   
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Figura 15. Visão geral do sistema desenvolvido em LabVIEW® 

  

Com a finalização do protótipo passou-se a efetuar os primeiros testes 

analíticos com a instrumentação disponível empregando o detector 

espectrofotométrico. O testes iniciais foram realizados com soluções de KMnO4 

em meio H2SO4 0,05 mol L-1.  Antes de iniciar as determinações, o sistema efetua 

um condicionamento de todo sistema analítico, incluindo a limpeza da alça de 

amostragem. Para esta finalidade, a solução transportadora é usualmente 

empregada. O intervalo de tempo desta operação é definido pelo operador. Na 

sequência, inicia-se a aspiração da solução para o preenchimento da alça de 

amostragem e a injeção da solução no percurso analítico. A figura 16 mostra a 

página eletrônica desenvolvida em LabVIEW®  com os sinais de pico de 

absorbância obtidos com injeção sucessiva de 100 µL de uma solução de KMnO4  

5,0  10-5 mol L-1. Cada sinal de pico corresponde a uma injeção da solução 

padrão. Observa-se boa estabilidade do sinal da linha base, indicando a lavagem 

do detector após cada injeção ocorre de modo eficiente e reprodutível. Entretanto, 

o coeficiente de variação, CV dos sinais de pico de absorbância é elevado, 7,8% 

sugerindo que o processo de aspiração da amostra precisa ser aperfeiçoado, pois 

o volume de solução injetado é definido pela alça de amostragem. O controle 

automático de parâmetros instrumentais do sistema de análise em fluxo confere 

1 

2 3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 



 21 

maior flexibilidade ao analista, proporcionando a ação de tarefas de correção em 

tempo real. A proporcionalidade dos sinais de absorbância em função da 

concentração da solução de KMnO4 foi investigada no intervalo 0,5 a 8 10-4 mol L-

1 utilizando a vazão de 0,5 mL min-1 no fluido transportador (figura 17). 

Novamente, observam-se picos bem definidos e uma linha base estável. No 

entanto, mesmo com injeção de solução de KMnO4
  de concentrações mais 

elevadas, o coeficiente de variação das medições situa-se ainda elevado, em 

torno de 4%.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Página eletrônica do sistema automatizado de análise em fluxo 

desenvolvido em LabVIEW®. 
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Figura 17.  Sinais de absorbância obtidos com injeção de 100 µL de soluções 

aquosas de KMnO4 contendo (A) 0,5 10-4 mol L-1; (B) 1,0 10-4 mol L-1; (C) 2,0 10-4 

mol L-1; (D) 4,0 10-4 mol L-1 e (E) 8,0 10-4 mol L-1. Vazão do fluído transportador: 

0,5 mL min-1.  

 

Novos testes foram efetuados após alteração no sistema que preenche a 

alça de amostragem. A bomba miniaturizada de ar (Figura 7) foi substituída pela 

sucção da solução com auxílio da bomba peristáltica. Assim, um canal da bomba 

é usado para impulsionar o fluido transportador ao longo do percurso analítico 

enquanto outro canal é empregado para preenchimento da alça de amostragem. 

Os primeiros resultados após está modificação já apresentaram melhores 

resultados de reprodutibilidade dos sinais, conforme mostra a figura 18. Nesta 

nova série de medições com solução de KMnO4 1 10-3 mol L-1 sob vazão de 0,3 

mL min-1, o coeficiente de variação dos sinais situa-se abaixo de 1% (n = 19), erro 

compatível com detectores espectrofotométricos em sistema de análise em fluxo. 
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Figura 18.  Sinais de absorbância obtidos com injeção sucessiva de 100 µL de 

solução de KMnO4 1 10-3 mol L-1 em meio aquoso. Vazão do fluído transportador: 

0,3 mL min-1. Célula com percurso ótico de 1,0 cm. 
 

O uso da bomba peristáltica na aspiração da solução que preenche a alça de 

amostragem também diminuiu o coeficiente de variação dos sinais de pico na 

curva de calibração (figura19).   



 24 

0 1000 2000 3000 4000

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4
E

D

C

A

A
bs

or
bâ

n
c
ia

 (

=

 5
30

 n
m

)

Tempo (s)

B

 

Figura 19. Sinais de absorbância obtidos com injeção de 100 µL de soluções 

aquosas de KMnO4 contendo (A) 0,5 10-4 mol L-1; (B) 1 10-4 mol L-1; (C) 2 10-4 mol 

L-1; (D) 4 10-4 mol L-1 e (E) 8 10-4 mol L-1. Vazão do fluido transportador: 0,5 mL min
-

1. Preenchimento da alça de amostragem com aspiração por bomba peristáltica.  

 

Testes adicionais envolvendo a parada de fluxo como etapa de pré-concentração 

de etil xantato, CH3CH2OCS2 sobre uma célula de separação com membrana de 

diálise (Cuprofane
®) foram efetuadas. A célula de diálise foi inserida no sistema de 

análise em fluxo entre o injetor automático e o detector. Etil xantato é usado na 

indústria de mineração como agente de flotação de minérios sulfetados tais como 

pirita, FeS2 ou galena, PbS. Nas células de flotação, a concentração de EtX
- é 

normalmente mantida entre 1 10-5  a 1 10-4 mol L-1 e o contínuo monitoramento é 

uma exigência para assegurar a eficiência no controle do processo. Sob o ponto de 

vista ambiental, o monitoramento da concentração de EtX
- nos efluentes industriais  

torna-se um fator importante devido a toxicidade de alguns compostos gerados 

através da sua decomposição. Na detecção espectrofotométrica de EtX- o material 

particulado em suspensão nas amostras interfere na determinação analítica devido 
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a dispersão da radiação incidente. A fim de evitar este tipo de interferência em 

sistemas de análise em fluxo, uma microfiltração da amostra em linha com auxilio 

de uma célula de diálise, foi proposta recentemente. (FONTENELE et al., 2007). A 

alíquota da amostra é dialisada para um canal receptor contendo NaOH 50 mmol L
-1 

onde ocorre a detecção de EtX
- em 301 nm (å = 17.500 L mol-1 L-1). A sensibilidade 

do método analítico depende da vazão do fluído transportador e do volume da 

amostra injetado. A diminuição da vazão melhora a sensibilidade na detecção de 

EtX- devido ao aumento da fração da amostra dialisada para o canal receptor. 

Etapas de pré-concentração com parada de fluxo durante um determinado intervalo 

de tempo aumentam significativamente a sensibilidade do método, mas apresentam 

baixa reprodutibilidade quando efetuadas de modo manual. Melhores resultados são 

obtidos com sistema automatizado. Neste projeto, etapas de pré-concentração com 

intervalos de tempo de 60 e 120 segundos foram efetuadas. A figura 20 ilustra os 

sinais de absorbância obtidos com injeção de 100 µL de solução de EtX
- 1 10-4 mol 

L-1 sem parada de fluxo (A) e com intervalos de parada de 60 (B) e 120 segundos 

(C). Observa-se um aumento de 52% e 81% na sensibilidade do procedimento 

analítico com paradas de fluxo de 60 e 120 s, respectivamente. A reprodutibilidade 

na altura dos sinais de pico com procedimentos de parada de fluxo foi comparável 

aos sinais obtidos sem etapa de pré-concentração (A). O elevado sinal de 

absorbância registrado em torno de 2000 s deve-se a passagem de uma micro-

bolha de ar pelo detector, que rapidamente é removida pelo fluxo de solução, 

restabelecendo o sinal da linha base.    
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Figura 20. Sinais de absorbância obtidos com injeção de 100 µL de solução de 

EtX- 1 10-4 mol L-1 em meio de NaOH 0,050 mol L-1. (A) sem parada de fluxo e (B) 

e (C) com paradas de fluxo em intervalos de tempo de 60 e de 120 segundos, 

respectivamente.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste projeto apresenta-se o desenvolvimento de instrumentação analítica 

para viabilização de procedimentos analíticos automatizados empregando 

ambiente de programação gráfica LabVIEW®. A interface eletrônica desenvolvida 

para o controle dos procedimentos analíticos é de fácil operação e permite o 

acompanhamento em tempo real de todos os parâmetros analíticos selecionados. 

Quando necessário, as modificações dos parâmetros podem ser efetuados 

durante as medições, sem a necessidade de interromper a execução do 

programa. O programa em LabVIEW® oferece também a possibilidade da 

exportação dos dados para o Origin®, facilitando o tratamento e a apresentação 

das informações analíticas.  
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Diferente do que foi descrito no projeto de pesquisa, neste relatório 

apresenta-se apenas as informações dos procedimentos analíticos com detecção 

espectrofotométrica. Sensores amperométricos que exigem amostragem de 

corrente em curtos intervalos de tempo (< 20 ms) não foram testados em 

decorrência do atraso no recebimento da instrumentação solicitada, o que 

inviabilizou o comprimento do cronograma de trabalho previamente estabelecido. 

Entretanto, com a disponibilidade desta ferramenta no laboratório, sistemas 

amperométricos e voltamétricos automatizados combinados com sensores de 

redes de microeletrodos deverão ser implementados visando do desenvolvimento 

de metodologia analítica para monitoramento de espécies químicas de interesse 

ambiental, clínico e industrial.  
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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas observa-se uma demanda crescente por métodos e 

instrumentação analítica que possibilitam a execução de um grande número de 

análises em um curto período de tempo combinado com a melhoria na precisão 

das informações analíticas e redução do custo individual de análise (HAEBERLE 

e ZENGERLE, 2007; BASABE-DESMONTS et al., 2008; COUTINHO et al., 2008).   

Uma parcela significativa destes modernos procedimentos de análise, 

aplicados em amostras de interesse clínico, farmacêutico, alimentício e ambiental 

baseia-se no uso de soluções em fluxo que operam sob condição hidrodinâmica 

controlada.  

Muito adequado para este propósito são os métodos de análise por injeção 

em fluxo, (FIA). Esta técnica de análise consiste na injeção de um volume 

reprodutível de amostra dentro de um fluxo de reagentes, processando-se a 

reação no interior de um tubo transportador até alcançar o detector.  Em função 

da existência de gradientes de concentração dentro do fluído transportador e da 

medida ser efetuada com a zona de amostra em movimento em relação ao 

detector, obtém-se um sinal transiente, cuja altura ou área pode ser relacionada 

com a concentração da espécie química de interesse (RUZICKA e HANSEN, 

1988; HORVAI e PUNGOR, 1989; KARLBERG e PACEY, 1989). 

 Os sistemas analíticos em fluxo mostram-se eficientes não apenas para a 

reação e detecção de espécies em solução, mas também para atender a 

crescente necessidade de dinamizar operações contínuas em fluxo tais como 

amostragem, filtração, diluição, extração por solventes, pré-concentração, diálise 

e desgaseificação de soluções, entre outras.  

Entre os diversos tipos de detectores utilizados, observa-se predominância 

de métodos envolvendo detecção fotométrica (RUZICKA e HANSEN, 2008). Esta 

preferência pode ser explicada pela simplicidade de construção e facilidade de 

manuseio do detector, associado ao fato de que para aplicação de métodos 

fotométricos há menor necessidade de experiência e conhecimento aprofundado 

da técnica do que, por exemplo, nas eletroanalíticas. Entre as características 

favoráveis das técnicas eletroanalíticas destacam-se por sua sensibilidade, 

seletividade, portabilidade e resposta linear dentro de uma ampla faixa de 

concentração (WANG, 1985). Bastante adequados para aplicação em sistemas 

em fluxo, os detectores voltamétricos e amperométricos oferecem como atrativo a 
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facilidade de construção de células miniaturizadas, de pequeno volume intrínseco, 

reduzindo o consumo de volume de amostra sem sacrifício a sensibilidade do 

método. A combinação de detectores voltamétricos com técnicas de pré-

concentração do eletrodo permite a determinação de metais na faixa de 

concentração de ppb (partes por bilhão) (FONTENELE, 2008). Entre as 

desvantagens pode-se citar o envenenamento da superfície ativa do eletrodo em 

função do número de determinações, principalmente em amostras complexas e a 

dependência do sinal analítico com a vazão do fluído transportador (STULÍK e 

PACÁKOVÁ, 1987).  

Em nosso laboratório, medidas espectrofotométricas e eletroquímicas têm 

sido empregadas, freqüentemente, no desenvolvimento e aplicação de métodos 

analíticos em sistemas de soluções em fluxo para determinação de espécies 

químicas de interesse ambiental e biológico (dos SANTOS, 2007; GIMENES, 

2007; FONTENELE, 2008; FONTENELE, 2007). O desenvolvimento de sistemas 

analíticos automatizados, no entanto, tem sido limitado pela dificuldade de 

combinar controle e aquisição das informações analíticas em tempo real 

associada com programas amigáveis ao operador. Rotinas de controle da vazão 

do fluído transportador, do injetor de amostras e de operações em fluxo incluindo 

desgaseificação de soluções, diálise, difusão gasosa são ainda realizadas de 

modo manual, exigindo a intervenção de um operador. Em sistemas de análise 

em fluxo combinado com célula de difusão gasosa, por exemplo, a interrupção da 

vazão no canal receptor durante um intervalo definido de tempo permite efetuar 

etapa de pré-concentração com aumento significativo na sensibilidade do método. 

Este tipo de procedimento exige, no entanto, controle preciso de temporização no 

acionamento e desativação da bomba peristáltica para assegurar boa precisão na 

obtenção das informações analíticas. Tentativas prévias de efetuar estas 

operações com programa de controle, desenvolvido em ambiente DELPHI, 

demonstraram baixa reprodutibilidade (desvio padrão relativo > 25%) nos 

intervalos de tempo que definem o acionamento e desativação do periférico. O 

controle de temporização piora em tarefas que exigem operações em intervalos 

de tempo inferiores a 55 ms, como a ativação de um circuito de amostragem de 

corrente em um sistema voltamétrico previamente desenvolvido (PEDROTTI, 

2001).  Esta situação é uma limitação imposta pelo ambiente Windows que 
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prioriza algumas tarefas durante o acionamento do periférico, provocando atraso 

nas operações definidas pelo programa de controle e/ou aquisição de dados.  

A fim de superar estas limitações, a linguagem de programação gráfica 

LabVIEW® (National Instruments) versão 9.0 foi explorada para o 

desenvolvimento de rotinas de controle de instrumentação e aquisição de dados 

em tempo real visando o desenvolvimento de métodos analíticos automatizados 

combinados com detectores fotométricos.  

A seguir estão descritos as atividades desenvolvidas no desenvolvimento 

do projeto.  

Cabe, entretanto, mencionar que o cronograma inicial de atividades sofreu 

alteração significativa em relação ao previsto. Isto se deve ao significativo atraso 

na entrega do software LabVIEW® e do módulo das linhas de controle e de 

aquisição de dados que chegou ao laboratório no final de outubro de 2009, nove 

meses após o início do trabalhos. Lamentavelmente, as microválvulas solenóides, 

essenciais ao gerenciamento automático das soluções em fluxo, ainda não foram 

disponibilizadas. Para amenizar esta situação, conseguiu-se sob empréstimo 

quatro microválvulas com o grupo do Prof. Ivano Gutz, do Instituto de Química-

USP. 

 

1.1 Objetivos 

Este projeto de pesquisa tem como objetivos: 

 desenvolver, avaliar e aplicar instrumentação e procedimentos analíticos 

automatizados de análise por injeção em fluxo com detecção 

espectrofotométrica para determinação de espécies químicas em amostras 

de interesse ambiental; 

  desenvolver programas computacionais, em linguagem gráfica LabVIEW
®  

para controle da instrumentação, aquisição de dados em tempo real e 

processamento das informações analíticas em sistemas de soluções em 

fluxo; 

  capacitar recursos humanos para trabalhar com linguagem de 

programação gráfica LabVIEW
® integrados com sistemas de análises 

químicas automatizados. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. Soluções e reagentes 

 

Todas as soluções foram preparadas empregando água destilada e 

desionizada (resistividade > 18 M cm-1) em sistema de purificação Nanopure
. 

Soluções analíticas de permanganato de potássio e de etil-xantato de potássio 

(Merck) foram preparadas instantes antes do uso a partir de soluções estoques 

com concentração de 0,010 mol L
-1.  A vidraria e recipientes para armazenagem 

de soluções (frascos de polietileno de alta densidade) foram lavados com 

detergente, água destilada e guardados cheios com HNO3 1%. Antes de serem 

utilizados, a vidraria e os recipientes eram enxaguados com água desionizada.   

 

2.2. Instrumentação  

Um microcomputador padrão IBM-PC provido de processador Intel® Pentium® 4 

3.0 GHz e 1.0 GB de memória RAM foi utilizado para o desenvolvimento de 

software de controle e aquisição de dados. A placa de interfaceamento modelo 

USB-6281 (National Instruments) provida de conversores A/D (analógico/digital) e 

D/A (digital/analógico) de 16 bits e linhas de digitais de controle foi empregada 

para controle de periféricos e aquisição dos valores de absorbância. 

Para impulsionar o fluido transportador em sistemas de análise em fluxo bem 

como para aspirar as soluções para preenchimento automático das alças de 

amostragem utilizou-se uma bomba peristáltica (ISMATEC REGLO Analog, 2009), 

de 04 canais. 

Válvulas solenóides com duas e três vias foram usadas para gerenciamento das 

soluções em fluxo. A detecção espectrofotométrica foi efetuada com uso de um 

espectrofotômetro FEMTO, modelo 700 e célula com percurso ótico de 1,0 cm.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para viabilizar o gerenciamento das soluções de modo remoto uma etapa 

importante é o controle do sistema que permite a propulsão das soluções nos 

sistemas de análise em fluxo. Neste sentido, atenção inicial foi dada ao controle 

externo da bomba peristáltica. A bomba peristáltica Ismatec (Figura 1) utilizada 

para esta finalidade permite selecionar a vazão no intervalo de 0.002 a 68 mL min-
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1 (por canal) e possui interface de comunicação analógica (RS232) utilizada para 

controle remoto. 

 

 

 

Figure 1. Ilustração da bomba peristáltica Ismatec utilizada para impulsionar as 

soluções nos sistemas de análise de soluções em fluxo. 

 

A interface RS-232 localizada na parte posterior da bomba possui 15 pinos, 

conforme ilustra a figura 2.  

 

 

 

Figura 2. Detalhe da interface analógica para controle remoto da bomba 

peristáltica 

 

Apenas os sinais e as funções disponíveis nos pinos de 1 a 5 foram 

empregadas. Cada pino disponibiliza uma função. O pino 1 (0,0 V ou terra) 

oferece o potencial de referência para as demais entradas enquanto o pino 2 

permite a acionamento do controle manual ou remoto. Para o controle remoto 
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este pino deve estar ligado ao potencial de referência. A entrada 3 possibilita ligar 

e desligar a bomba do controle remoto. O pino 4 possibilita o controle do sentido 

de rotação do rotor enquanto o pino 5 é usado para o controle remoto da vazão. A 

velocidade de rotação do rotor é proporcional a tensão aplicada.  

Em virtude do atraso no recebimento do software LabVIEW® para 

execução deste trabalho, um programa em ambiente Delphi foi desenvolvido para 

o controle da rotação da bomba peristáltica. Um detalhe da interface gráfica do 

programa em Delphi que possibilita a comunicação com a bomba peristáltica 

através da placa comercial de interfaceamento (PCL 711 S) é apresentado na 

figura 3.  

 

Figura 3. Software para testes de controle da bomba peristáltica. 

 

As caixas de verificação (checkboxes), que aparecem na parte superior 

esquerda da tela e estão numeradas de 0 a 15, identificam as saídas digitais (DO 

= Digital Output) disponíveis na placa PCL-711S. Ao marcar/desmarcar estas 

caixas, o usuário liga/desliga a linha de controle correspondente, gerando na sua 

saída uma tensão de 5,0V ou 0,0V, respectivamente. Tais linhas podem ser 

ligadas ao hardware de controle desenvolvido para o controle da bomba, 

permitindo ligar/desligar a bomba, mudar o sentido de rotação, etc. 

Logo abaixo, na Figura 3, pode-se ver uma caixa de texto que controla a tensão 

aplicada na saída analógica da PCL-711S. Esta saída possui um conversor 
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Digital/Analógico (D/A) e pode ser utilizada para controlar a velocidade de rotação 

da bomba. 

Os demais controles que aparecem são utilizados para gerar rampas de 

potenciais e foram utilizados para testes de velocidade de rotação da bomba. O 

usuário pode escolher o potencial inicial, o de retorno e o final, bem como o 

incremento do potencial aplicado e o seu intervalo de tempo. No exemplo visto 

nesta figura, o potencial varia de 0,0V até 5,0V e depois retorna até 0,0V. O 

incremento é de 0,25V a cada 1 segundo (1000 milissegundos). O gráfico dos 

potenciais gerados pode ser visto no lado direito da tela. 

A relação entre a vazão no sistema de injeção em fluxo e a velocidade de 

rotação da bomba em função da tensão aplicada foi estabelecida 

volumetricamente. Para tanto, utilizou-se um tubo de Tygon® de 0,38 mm de 

diâmetro interno e tensão aplicada no intervalo de 0,5 a 5V. O volume dispensado 

em função da tensão aplicada é apresentado na figura 4. Como esperado, 

observa-se uma relação linear entre a vazão e a tensão aplicada (vazão = -0,0179 

+ 0,391. E(V) ) com valor do coeficiente de correlação de 0,995.  
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Figura 4. Relação entre vazão da bomba peristáltica e a tensão aplicada 

empregando tubo de Tygon® de 0,38 mm de d.i.   

   

Um circuito eletrônico que utiliza um transistor BC 548 como chave 

eletrônica para comutação dos pinos 2, 3 e 4 a terra foi construído para permitir o 
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acionamento remoto da bomba peristáltica. Um detalhe do circuito é apresentado 

na figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Circuito elétrico para controle remoto da bomba peristáltica. 

 

Resumidamente, o transistor funciona em dois estados: corte e saturação.  

Os dois estados dependem da diferença de potencial aplicada entre a base e 

terra. Quando não há diferença de potencial (DDP) entre eles, o transistor está 

cortado e não há passagem de corrente entre coletor e emissor. Ao aplicar 

próxima a 5 V na base, o transistor satura e passa a conduzir corrente entre 

coletor e emissor. 

O resistor ligado à base do transistor serve para limitar a corrente de base. 

O sinal de controle da placa de interfaceamento é aplicado no resistor de 1 K 

conectado a base do transistor. O emissor está ligado a terra (pino 1) e o coletor é 

ligado aos demais pinos (2, 3 e 4), um em cada circuito. 

Quando não há DDP entre a base e a terra, o transistor está cortado e os 

pinos de controle estão em aberto em relação ao pino 1. A comutação é feita 

aplicando tensão elétrica na base e, isto feito, o transistor satura, fechando 

contato entre os pinos de controle e o pino 1.  

 

1KÙ
BC 548

+ 12 V

P2, P3 e P4

B
C

E

1KÙ
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B
C
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Ainda no aguardo da chegada do software LabVIEW® e do hardware que o 

acompanha, decidiu-se utilizar o Delphi e a placa de interfaceamento PCL � 711 S 

para desenvolver um protótipo de um sistema automatizado para análise em fluxo 

com detecção espectrofotométrica. O novo software desenvolvido é utilizado para 

o controle das micro-válvulas solenóides e da bomba peristáltica no sistema de 

injeção em fluxo. 

Um detalhe da interface eletrônica do programa em Delphi (BARROS et al,, 2006)  

que faz o gerenciamento do sistema de análise em fluxo é apresentado na figura 

6. 

 

 

 

Figura 6. Página eletrônica desenvolvida em Delphi que permite ao operador o 

controle do sistema de injeção em fluxo. 

 

Neste software, o usuário pode configurar o condicionamento do sistema 

escolhendo a quantidade de ciclos, o tempo de injeção da amostra, o intervalo de 

tempo de lavagem e a vazão do fluido transportador. O condicionamento é feito 

para preparar o sistema para entrar em operação. 

 Após o condicionamento, o sistema entra em operação executando 

procedimentos de injeção, lavagem e aspiração. Os intervalos de tempo de cada 

procedimento, na escala de segundos, e a vazão da solução em fluxo podem ser 

ajustados pelo usuário. 
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 A figura 7 apresenta um diagrama esquemático do sistema analítico que 

utiliza um injetor automático centrado no uso de microválvulas solenóides. O 

volume de amostra ou padrão injetado é de definido pelo volume interno da alça 

de amostragem.  A microválvula V4 não compõe o injetor automático, mas é 

usada na etapa de aspiração da amostra e ou padrão para o preenchimento da 

alça de amostragem com o auxílio de uma bomba de vácuo miniaturizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama esquemático do sistema analítico de análise em fluxo com 

detecção espectrofotométrica. A microválvula V4 é usada na aspiração da amostra 

e/ou padrão para o preenchimento da alça de amostragem.  

 

 Uma ilustração do injetor automático que mostra as três válvulas (V1, V2 e 

V3) que compõe o sistema de injeção da amostra e ou padrão é apresentada na 

figura 8.  O circuito de potência que utiliza um transistor TIP 31 para acionamento 

de cada uma das válvulas solenóides é apresentado na figura 9. O sinal de 

acionamento das microválvulas (onda quadrada) é controlado pelo 

microcomputador.  

 Nesta etapa do trabalho, uma fonte de alimentação que fornece tensão + 

12V e corrente de 300 mA foi desenvolvida. O arranjo eletrônico no gabinete que 

reúne a fonte de alimentação e os circuitos de potência é apresentado na figura 

10.  
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Figura 8. Ilustração do injetor automático que emprega válvulas solenódes (V1, V2 

e V3) para o gerenciamento do fluxo das soluções. C representa o conector do 

tipo DIN que faz o contato elétrico das válvulas com circuito de potência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Circuito eletrônico de potência para acionamento das microválvulas 

sonelóides. V1, V2, V3 e V4 são as microválulas conectadas ao coletor de cada 

transistor.   
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Figura 10. Distribuição do circuito impresso da fonte de alimentação (a) e dos 

estágios de potência (b) para acionamento das válvulas solenóides. 

 

 Em um sistema de análise por injeção em fluxo, a solução que flui pelo 

sistema é conduzida para um detector (espectrofotômetro, por exemplo) para que 

a determinação analítica possa ser feita. 

 Nesta etapa do projeto foi feito o interfaceamento do sistema de injeção 

desenvolvido em Delphi® com o �Sistema de Aquisição de Dados para 

Espectrofotometria� desenvolvido anteriormente em outro projeto MackPesquisa 

(PEDROTTI, 2001). 

 Antes de iniciar a aquisição do sinal analítico, recomenda-se a informação 

das condições experimentais tais como o comprimento de onda de trabalho (nm), 

vazão (mL min
-1), volume de amostra injetado (µL) e o tempo total de amostragem 

(s). Iniciada a obtenção das informações, os sinais de absorbância em função do 

tempo são apresentados, em tempo real, no monitor de vídeo. Cada ponto 

apresentado no gráfico corresponde ao valor médio de 400 leituras. O tempo total 

de aquisição de dados, definido pelo operador, pode variar de 1 segundo a 24 

horas e pode ser interrompido em qualquer momento sem, no entanto, perder as 

informações armazenadas até o instante em que à paralisação foi requerida. A 

interrupção da aquisição é feita através do comando Pausa, posicionado na parte 

inferior da página de aquisição de dados. Este tipo de procedimento pode ser 

a

b

a

b
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exigido, por exemplo, quando alguma anomalia (uma bolha de ar, por exemplo) é 

introduzida inadvertidamente no percurso analítico. Antes de alcançar o detector o 

operador pode interromper o processo de aquisição sem que a perturbação 

introduzida possa provocar modificação no sinal analítico. Após a remoção da 

anomalia, o processo é retomado através do ícone Reiniciar, ativado 

imediatamente após o acionamento do botão de Pausa. A mudança de escala do 

valor de absorbância é automática. O fundo de escala inicial é de 0,024 unidades 

de absorbância e estende-se ao valor máximo de 2,000 (condição padrão). 

 A Figura 11 ilustra a página de aquisição de dados e os sinais completos 

de absorbância obtidos durante a determinação do coeficiente de dispersão de 

250 µL de uma solução de KMnO4 1 x 10-4 mol L-1 em meio de H2SO4 0,050 mol 

L-1 em um sistema FIA de linha única. Para as medições em fluxo contínuo, a fim 

de obter o sinal de absorbância a �volume infinito� o injetor automático é 

desativado. 

 

 

 

Figura 11. Detalhes da página de aquisição de dados com detecção 

espectrofotométrica ilustrando a determinação experimental do coeficiente 

dispersão de uma solução de KMnO4 1 x 10-4 mol L-1 em um sistema FIA de linha 

única. Solução transportadora: H2SO4 0,050 mol L-1. 
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 Para auxiliar o operador na análise de dados e conferir maior flexibilidade 

no tratamento das informações analíticas, os dados em formato ASCII podem ser 

exportados para arquivos com extensão csv. Efetuada a exportação (há um 

roteiro no ícone Exportar Dados que indica todos os passos necessários para a 

transferência dos sinais de A), os dados podem ser importados por aplicativos 

comerciais como o Microcal Origin®, Excel ou Sigma Plot® e manipulados de 

acordo com as necessidades do trabalho. 

 

LabVIEW
®
 

 Ainda no aguardo da chegada do ambiente de programação gráfica 

LabVIEW®, foram iniciados os estudos do mesmo através de demonstrativos e 

tutoriais obtidos gratuitamente pela Internet. 

Apesar do estudo feito através de demonstrativos e tutoriais ter proporcionado um 

ganho de tempo considerável, infelizmente o bom entendimento do software 

dependia do hardware de controle e aquisição de dados que ainda não estava 

disponível. 

 Em novembro de 2009 foi finalizada a aquisição do LabVIEW® e do 

hardware que o acompanha. Foram feitas, então, a instalação do mesmo e os 

testes preliminares. Em seguida, foi necessário um tempo de adaptação e estudo 

para que os conceitos vistos nos demonstrativos e tutoriais pudessem ser 

comprovados na prática.  

 

Ambiente de programação gráfica LabVIEW
®
 

 LabVIEW® é um ambiente de programação gráfica utilizado por milhões de 

engenheiros e cientistas para desenvolver sofisticados sistemas de 

monitoramento, aquisição de dados e controle de instrumentação e processos. 

Utiliza uma interface intuitiva composta por ícones e fios de conexão (wires) 

semelhante a um fluxograma. Oferece integração com milhares de dispositivos de 

hardware e fornece centenas de bibliotecas para análise avançada e visualização 

de dados. É uma plataforma disponível para diversos sistemas operacionais e, 

desde sua introdução em 1986, tem se tornado líder na indústria (NATIONAL 

INSTRUMENTS CORPORATION, 2010).  

Diferentemente das linguagens de programação baseadas em texto, como C++, 

Pascal, Java e outras, o LabVIEW® é um ambiente de programação que utiliza 
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ícones e fios de conexão em substituição ao texto. Ao contrário das linguagens 

baseadas em texto, onde a sequência de instruções determina a ordem de 

execução do programa, o LabView® utiliza um estilo de programação (dataflow 

programming) onde o fluxo de dados determina a ordem de execução  

(NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION, 2009). 

 Programas desenvolvidos em LabVIEW® são chamados de Instrumentos 

Virtuais. Os VIs (Virtual Instruments) são compostos por controles e indicadores. 

Os controles são utilizados para a entrada de dados e os indicadores para a 

saída. Cada VI possui três partes principais: 

 Painel Frontal (Front Panel) � representa a interface do VI através da qual 

o usuário pode interagir com o programa; 

 Diagrama de Blocos (Block Diagram) � representa o código que controla o 

programa; 

 Conectores � utilizados para interligar VIs. 

 

 No LabVIEW® pode se construir a interface com o usuário utilizando um 

conjunto de ferramentas e objetos disponíveis no ambiente. Em seguida, pode se  

adicionar código no Diagrama de Blocos, utilizando representações gráficas de 

funções, para controlar os objetos do Painel Frontal. Cada controle ou indicador 

do Painel Frontal possui um terminal correspondente no Diagrama de Blocos. 

Este estilo de programação é muito semelhante a um fluxograma. 

O usuário pode interagir com o Painel Frontal quando o programa (VI) está em 

execução, alterando as entradas e visualizando as saídas em tempo real. 

Quando um programa é executado, os valores dos controles fluem através do 

diagrama de blocos, são utilizados como parâmetros de funções, cujos resultados 

são passados para outras funções ou para indicadores. 

Os controles e indicadores podem ser inseridos no Painel Frontal utilizando-se a 

Paleta de Controles (Controls palette) vista na Figura 12. 
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Figura 12. Paleta de Controles do LabVIEW®. 

 

Para construir o código do programa no Diagrama de Blocos utiliza-se a Paleta de 

Funções (Functions palette) - vista na Figura 13. 

 

Figura 13. Paleta de Funções do LabVIEW
®. 

 

O exemplo ilustrado na Figura 14 mostra um VI que calcula o produto de dois 

valores. Analisando o painel frontal, podemos ver que o primeiro valor é fornecido 

por um controle numérico (Num Ctrl) e o segundo valor é fornecido por um 

controle giratório (Knob). O resultado da multiplicação destes dois valores é 
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exibido em um indicador numérico (Num Ind). No diagrama de blocos, podemos 

ver fios conectando os ícones que representam os controles de entrada ao ícone 

que representa a função de multiplicação e também um fio conectando a saída da 

multiplicação ao indicador numérico. 

 

  

Figura 14. Exemplo de um programa (VI) criado no LabVIEW®. 

 

LabVIEW® também possui outros elementos fundamentais encontrados nas 

linguagens baseadas em texto como funções matemáticas, estruturas 

condicionais (case, select), estruturas de repetição (for, while), funções (subVIs), 

vetores, matrizes, manipulação de strings, manipulação de arquivos, etc. 

 

Aquisição, monitoramento e controle usando LabVIEW
®
 

 Para a aquisição de dados, monitoramento e controle foi utilizada uma 

placa de interfaceamento da National Instruments, modelo NI USB-6281, 16 

entradas, 18 bits, 625 kB/s provida de conversores A/D (analógico/digital) e D/A 

(digital/analógico) de 16 bits e linhas de digitais de controle. Um dos motivos da 

escolha desta placa foi à conexão USB com o computador. Neste caso, não é 

necessária a instalação da placa em um slot interno do microcomputador, 

permitindo a sua portabilidade para outras máquinas. Como o LabVIEW
® permite 

que suas aplicações (VIs) sejam compiladas, gerando arquivos executáveis 

independentes, existe a possibilidade de se instalar a aplicação em várias 

máquina e conectar a placa via USB no equipamento que se deseja utilizar. 
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Desenvolvimento do sistema analítico em LabVIEW
®
 

Nesta etapa do projeto, foi feita a implementação em LabVIEW
® do protótipo 

desenvolvido em Delphi®:  

 controle de válvulas (aspiração, injeção e lavagem do sistema); 

 controle da bomba peristáltica (ligar, desligar, velocidade , etc); 

 controle automático do fluxo e da injeção seguindo tempos 

predeterminados pelo operador; 

 parada de fluxo para proporcionar etapa de pré-concentração em sistemas 

analíticos com células de diálise e de difusão gasosa. 

 

Também foi implementado em LabVIEW
® o �Sistema de Aquisição de Dados para 

Espectrofotometria� (PEDROTTI, 2001): 

 aquisição de dados registrados pelo espectrofotômetro (absorbância); 

 geração de gráficos relacionando tempo e absorbância; 

 gravação dos dados obtidos em arquivo em disco para posterior 

processamento (com Excel®, Origin®, etc.) 

 

A figura 15 apresenta a integração das subVIs que proporcionaram o 

desenvolvimento do sistema analítico em LabVIEW®. Cada uma das subVIs 

desempenha uma função do sistema. A sub VI 1 executa o controle da rotação da 

bomba peristáltica, a subVI 2 o acionamento da bomba, 3 o controle do intervalo 

de tempo para o preenchimento da alça de amostragem, a subVI 4 efetua o 

controle de tempo das operações de lavagem, aspiração enquanto as sub VIs 7 e 

9 executam a aquisição e a gravação dos dados, respectivamente.   
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Figura 15. Visão geral do sistema desenvolvido em LabVIEW® 

  

Com a finalização do protótipo passou-se a efetuar os primeiros testes 

analíticos com a instrumentação disponível empregando o detector 

espectrofotométrico. O testes iniciais foram realizados com soluções de KMnO4 

em meio H2SO4 0,05 mol L-1.  Antes de iniciar as determinações, o sistema efetua 

um condicionamento de todo sistema analítico, incluindo a limpeza da alça de 

amostragem. Para esta finalidade, a solução transportadora é usualmente 

empregada. O intervalo de tempo desta operação é definido pelo operador. Na 

sequência, inicia-se a aspiração da solução para o preenchimento da alça de 

amostragem e a injeção da solução no percurso analítico. A figura 16 mostra a 

página eletrônica desenvolvida em LabVIEW®  com os sinais de pico de 

absorbância obtidos com injeção sucessiva de 100 µL de uma solução de KMnO4  

5,0  10-5 mol L-1. Cada sinal de pico corresponde a uma injeção da solução 

padrão. Observa-se boa estabilidade do sinal da linha base, indicando a lavagem 

do detector após cada injeção ocorre de modo eficiente e reprodutível. Entretanto, 

o coeficiente de variação, CV dos sinais de pico de absorbância é elevado, 7,8% 

sugerindo que o processo de aspiração da amostra precisa ser aperfeiçoado, pois 

o volume de solução injetado é definido pela alça de amostragem. O controle 

automático de parâmetros instrumentais do sistema de análise em fluxo confere 

1 

2 3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 



 21 

maior flexibilidade ao analista, proporcionando a ação de tarefas de correção em 

tempo real. A proporcionalidade dos sinais de absorbância em função da 

concentração da solução de KMnO4 foi investigada no intervalo 0,5 a 8 10-4 mol L-

1 utilizando a vazão de 0,5 mL min-1 no fluido transportador (figura 17). 

Novamente, observam-se picos bem definidos e uma linha base estável. No 

entanto, mesmo com injeção de solução de KMnO4
  de concentrações mais 

elevadas, o coeficiente de variação das medições situa-se ainda elevado, em 

torno de 4%.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Página eletrônica do sistema automatizado de análise em fluxo 

desenvolvido em LabVIEW®. 
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Figura 17.  Sinais de absorbância obtidos com injeção de 100 µL de soluções 

aquosas de KMnO4 contendo (A) 0,5 10-4 mol L-1; (B) 1,0 10-4 mol L-1; (C) 2,0 10-4 

mol L-1; (D) 4,0 10-4 mol L-1 e (E) 8,0 10-4 mol L-1. Vazão do fluído transportador: 

0,5 mL min-1.  

 

Novos testes foram efetuados após alteração no sistema que preenche a 

alça de amostragem. A bomba miniaturizada de ar (Figura 7) foi substituída pela 

sucção da solução com auxílio da bomba peristáltica. Assim, um canal da bomba 

é usado para impulsionar o fluido transportador ao longo do percurso analítico 

enquanto outro canal é empregado para preenchimento da alça de amostragem. 

Os primeiros resultados após está modificação já apresentaram melhores 

resultados de reprodutibilidade dos sinais, conforme mostra a figura 18. Nesta 

nova série de medições com solução de KMnO4 1 10-3 mol L-1 sob vazão de 0,3 

mL min-1, o coeficiente de variação dos sinais situa-se abaixo de 1% (n = 19), erro 

compatível com detectores espectrofotométricos em sistema de análise em fluxo. 
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Figura 18.  Sinais de absorbância obtidos com injeção sucessiva de 100 µL de 

solução de KMnO4 1 10-3 mol L-1 em meio aquoso. Vazão do fluído transportador: 

0,3 mL min-1. Célula com percurso ótico de 1,0 cm. 
 

O uso da bomba peristáltica na aspiração da solução que preenche a alça de 

amostragem também diminuiu o coeficiente de variação dos sinais de pico na 

curva de calibração (figura19).   
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Figura 19. Sinais de absorbância obtidos com injeção de 100 µL de soluções 

aquosas de KMnO4 contendo (A) 0,5 10-4 mol L-1; (B) 1 10-4 mol L-1; (C) 2 10-4 mol 

L-1; (D) 4 10-4 mol L-1 e (E) 8 10-4 mol L-1. Vazão do fluido transportador: 0,5 mL min
-

1. Preenchimento da alça de amostragem com aspiração por bomba peristáltica.  

 

Testes adicionais envolvendo a parada de fluxo como etapa de pré-concentração 

de etil xantato, CH3CH2OCS2 sobre uma célula de separação com membrana de 

diálise (Cuprofane
®) foram efetuadas. A célula de diálise foi inserida no sistema de 

análise em fluxo entre o injetor automático e o detector. Etil xantato é usado na 

indústria de mineração como agente de flotação de minérios sulfetados tais como 

pirita, FeS2 ou galena, PbS. Nas células de flotação, a concentração de EtX
- é 

normalmente mantida entre 1 10-5  a 1 10-4 mol L-1 e o contínuo monitoramento é 

uma exigência para assegurar a eficiência no controle do processo. Sob o ponto de 

vista ambiental, o monitoramento da concentração de EtX
- nos efluentes industriais  

torna-se um fator importante devido a toxicidade de alguns compostos gerados 

através da sua decomposição. Na detecção espectrofotométrica de EtX- o material 

particulado em suspensão nas amostras interfere na determinação analítica devido 
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a dispersão da radiação incidente. A fim de evitar este tipo de interferência em 

sistemas de análise em fluxo, uma microfiltração da amostra em linha com auxilio 

de uma célula de diálise, foi proposta recentemente. (FONTENELE et al., 2007). A 

alíquota da amostra é dialisada para um canal receptor contendo NaOH 50 mmol L
-1 

onde ocorre a detecção de EtX
- em 301 nm (å = 17.500 L mol-1 L-1). A sensibilidade 

do método analítico depende da vazão do fluído transportador e do volume da 

amostra injetado. A diminuição da vazão melhora a sensibilidade na detecção de 

EtX- devido ao aumento da fração da amostra dialisada para o canal receptor. 

Etapas de pré-concentração com parada de fluxo durante um determinado intervalo 

de tempo aumentam significativamente a sensibilidade do método, mas apresentam 

baixa reprodutibilidade quando efetuadas de modo manual. Melhores resultados são 

obtidos com sistema automatizado. Neste projeto, etapas de pré-concentração com 

intervalos de tempo de 60 e 120 segundos foram efetuadas. A figura 20 ilustra os 

sinais de absorbância obtidos com injeção de 100 µL de solução de EtX
- 1 10-4 mol 

L-1 sem parada de fluxo (A) e com intervalos de parada de 60 (B) e 120 segundos 

(C). Observa-se um aumento de 52% e 81% na sensibilidade do procedimento 

analítico com paradas de fluxo de 60 e 120 s, respectivamente. A reprodutibilidade 

na altura dos sinais de pico com procedimentos de parada de fluxo foi comparável 

aos sinais obtidos sem etapa de pré-concentração (A). O elevado sinal de 

absorbância registrado em torno de 2000 s deve-se a passagem de uma micro-

bolha de ar pelo detector, que rapidamente é removida pelo fluxo de solução, 

restabelecendo o sinal da linha base.    
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Figura 20. Sinais de absorbância obtidos com injeção de 100 µL de solução de 

EtX- 1 10-4 mol L-1 em meio de NaOH 0,050 mol L-1. (A) sem parada de fluxo e (B) 

e (C) com paradas de fluxo em intervalos de tempo de 60 e de 120 segundos, 

respectivamente.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste projeto apresenta-se o desenvolvimento de instrumentação analítica 

para viabilização de procedimentos analíticos automatizados empregando 

ambiente de programação gráfica LabVIEW®. A interface eletrônica desenvolvida 

para o controle dos procedimentos analíticos é de fácil operação e permite o 

acompanhamento em tempo real de todos os parâmetros analíticos selecionados. 

Quando necessário, as modificações dos parâmetros podem ser efetuados 

durante as medições, sem a necessidade de interromper a execução do 

programa. O programa em LabVIEW® oferece também a possibilidade da 

exportação dos dados para o Origin®, facilitando o tratamento e a apresentação 

das informações analíticas.  
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Diferente do que foi descrito no projeto de pesquisa, neste relatório 

apresenta-se apenas as informações dos procedimentos analíticos com detecção 

espectrofotométrica. Sensores amperométricos que exigem amostragem de 

corrente em curtos intervalos de tempo (< 20 ms) não foram testados em 

decorrência do atraso no recebimento da instrumentação solicitada, o que 

inviabilizou o comprimento do cronograma de trabalho previamente estabelecido. 

Entretanto, com a disponibilidade desta ferramenta no laboratório, sistemas 

amperométricos e voltamétricos automatizados combinados com sensores de 

redes de microeletrodos deverão ser implementados visando do desenvolvimento 

de metodologia analítica para monitoramento de espécies químicas de interesse 

ambiental, clínico e industrial.  
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